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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Kartą atvedė mane kareivis 
tardymui, o kabinete be Pile-
lio sėdi dar du čekistai. Taip 
dažnai būdavo, nes Pilelis yra 
prasitaręs, kad bijosi manęs, 
nes per kratą prie keliolikos 
čekistų sugebėjau laiškus su
naikinti. „Nežinau, ką gali iš
krėsti...", — pasakė jis. Ir todėl 
kabinete būdavo ne vienas. 
Pilelis, prie 2 čekistų, pareiš
kė: „Jūs tikintieji vis nepaten
kinti — tai tas, tai anas jums 
negerai. Manote, kad prieš 
fašistų jums būtų geriau 
buvę?" — „Nežinau, kas 
mums būtų prie fašistų, — 
atsakiau jam, — bet žinau, 
kad jūs blogesni kaip fašis
tai". Pilelis pašoko ir sušuko: 
„Kaip, mes blogesni kaip 
fašistai?..." „Taip! — atsa
kiau. — Fašistai darė baisų 
nusikalstamą darbą, bet to jie 
neslėpė. Jie atvirai sakė ką su
naikino, ką pavergs ir visi 
apie tai žinojo. O jūs darote tą 
patį nusikaltimą, tik prisiden
gę „vaduotojų", „brolių" 
kaukėmis , o už nugaros 
laikote tą patį kruviną peilį... 
Kas žmoguje biauriausio? — 
Veidmainystė! Kadangi jūs 
esate veidmainiai, jūs bloges
ni ų& fašistus!" „Protokoluo
siu!" — sušuko Pilelis ir grie-s 
bė nuo stalo popierio lapą. 
„Protokoluokite, — ramiai 
pasakiau, — aš jums viską iš 
eilės ;į.pakartosiu ir po šiuo 
protokolu pasirašysiu". Bet 
Pileliui neužteko drąsos tų 
mano žodžių užprotokoluoti, ir 
jis nė žodžio nerašė... 10-tą tar
dymo mėnesį Pilelis parodo 
mano nuotrauką ir klausia, ką 
aš galėčiau apie tai pasakyti. 
Atviruko didumo savo nuo
trauką pamačiau pirmą kartą 
ir supratau, kad padidino iš 
mažos — pasinės, o šią rado 
kratos metu. Kad neįpainiotų 
naujų žmonių, pasakiau: „Jei 
tai neliečia mano bylos ir jūs 
mano parodymų neprotoko
luosite, aš pasakysiu, ką žinau 
apie šią nuotrauką". Pilelis 
užtikrino: „Duodu tardytojo 
žodį, kad tai neliečia bylos ir 

neprotokoluosiu". Pasakiau, 
kad tokio dydžio savo nuo
trauką matau pirmą kartą, ją 
kažkas padidino iš pasinės 
nuotraukos ir padauginę pasi
dalijo, taip, kad tą nuotrauką 
galėjo turėti ir manęs nepažįs
tantys. Kai baigiau kalbėti, 
čekistas ėmė viską protoko
luoti. „O kur jūsų Žodis?" — 
paklausiau jį. Pilelis ironiškai 
šypsodamasis pasakė: „Čia ir 
yra visa juridinė gudrybė!" 
„Jei melą jūs laikote juridine 
gudrybe, tai protesto ženklan 
nuo šio momento aš visai su 
jumis nebekalbėsiu". Tylėjau 2 
savaites. Į tardymus ateidavo 
2—3 Čekistai ir prokuroras 
Bakučionis ir bandė mane pra
kalbinti, bet man visiškai ty
lint, po 2 savaičių bylą uždarė. 
PileUs visą laiką juokėsi iš 
manęs, kad aš nieko neišma
nau ir nežinau juridinių plo
nybių, o kai baigė tardyti, 
piktai pro dantis iškošė „Na ir 
pakaustyta gi tu!.." Kai bylą 
uždarė, lengviau atsidusau: 
„Ačiū Dievui pasibaigė liudi
ninkų terorizavimas!" Čekis
tai Gudas ir Vincas Platins-
kas prisidėjo ir Pilelis — ypač 
terorizavo mano brolį. O Bro
nę Kibickaitę net gatvėje susi
tikęs čekistas Vincas Pla-
tinskas terorizavo: „Tavo 
vieta kartu su Nijole — kalė
jime!" Laisvėje pasilikę arti
mieji visada išgyvena daug 
daugiau skausmo ir rūpesčių 
nei suimtasis. Kadangi atsi
sakiau advokato, pati susi
pažinau su savo byla. Iš dau-

. gybės apklaustų liudininkų 
(trijų „LKB Kronikos" aprašy
tų faktų), nežiūrint čekistų 
grasinimų, visi kaip vienas 
paliudijo, kad tie faktai yra 
teisingi. O 1975 birželio 16—17 
mane teisė už „šmeižtą", netu
rėdami nė vieno liudininko... Į 
teismą mane lydėjo 6 karei
viai — sargai, kai net žmogžu
džius saugo tik 1 ar 2 karei
viai. Labai bijojo, kad mano 
gynimosi kalba ir paskutinis 
žodis neišeitų į viešumą. 

(Boa daugiau) 

Prezidento Reagano 
kalba kongrese 

Washingtonas . — Prezi- - lėšų. Jis taip pat pripažino, 
dentas Reaganas trečiadienį 
pasakė kalbą jungtiniame 
kongreso posėdyje. Tra
dicinėje „State of the Union" 
kalboje jis pasidžiaugė ekono-

*mm 
„Draugo" romano konkurso jury komisija po 
savo posėdžio Clevelande, kur išrinko Alės Rūtos 
kūrinį „Pirmieji svetur". Iš kairės sėdi: Dalia 

Staniškienė ir prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė; stovi: 
Juozas Stempužis, pirmininkas Balys 
Gaidžiūnas ir sekretorius Vacys Rociūnas. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Angolai nelengva 
skleisti komunizmą 

Luanda . — Angolos vyriau-1 ginklais, o kartais ir karo lėk-
sybė paskelbė, kad buvo su- tuvų priedanga, remia Pietų 
duotas skaudus smūgis vals- Afrikos valdžia. 

Kai Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba pasmerkė pasku
tinį Pietų Afrikos įuimjvimą į 
Angolą (nuo balsavimo susi
laikė tik JAV ir Britanija). 
Sovietų Sąjunga įspėjo Pietų 
Afriką nebandyti sugriauti 
Angolos vyriausybę. Durbane 
leidžiamas laikraštis „Sunday 
Tribūne" paskelbė vedamąjį, 
pavadintą: „Eikite po velnių". 

Europos parlamento 
rezoliucija 

Washingtonas . — Kaip ži
noma, Europos parlamente 
Pabaltijo valstybių byla turi 
daug gerų draugų. Tarpinin
kaujant dr. Andriui Vytautui 
Valiūnui, kuris palaiko arti
mus ryšius su Europos parla
mento nario von Habsburg 
šeima, mus pasiekė paskuti
nioji Europos parlamento rezo
liucija, liečianti katalikų kuni
gų Sigito Tamkevičiaus ir 
Alfonso Svarinsko nuteisimą 
sunkiomis kalėjimo ir ištrė
mimo bausmėmis. Rezoliucija 
liečia sovietų režimo vykdomą 
Lietuvoje religinį persekioji
mą. 

įžangoje sakoma, kad gau
tos žinios, jog kun. Sigitas 
Tamkevičius nubaustas šeše
rius metus kalėti už savo reli
ginę veiklą. Kitas kunigas Al
fonsas Svarinskas nuteistas 
septyneriais metais už savo 
veiklą Tikinčiųjų teisėms ginti 
komitete. 

Europos parlamentas ašt
riai pasmerkia sovietinės val
džios vykdomus tikinčiųjų per
sekiojimus, ypač nukreiptus 
prieš katalikų Bažnyčią Lie

tuvoje. Parlamentas įžiūri 
šiuose persekiojimuose naujus 
įrodymus, kad sovietinė val
džia toliau laužo žmogaus 
teises. 

Parlamentas paveda Eu
ropos Bendruomenės ministe-
riams energingai priminti šias 
aplinkybes Maskvai ir nu
rodyti, kad šitokia politika 
kenkia tarptautinių įtempimų 
išlyginimui. 

Parlamentas išreiškia pri
spaus ta i lietuvių tautai ir 

persekiojamiesiems tikintie
siems savo europietiška soli
darumą. Parlamentas paveda 
savo pirmininkui šią rezoliu
ciją perduoti Europos Bend
ruomenės ministeriam8. Rezo
liuciją pasiūlė: von Habsburg, 
Estgen, Klep8ch, Lenl, Ma-
langre, Jakobsen, Descha-
mos, Gontikas, Adonnino, 
J'Ormesson ir Pflinlim. 

— JAV ir Norveg i ja 
pasirašė sutartį bendra
darbiauti atominė* energijos 
p r i t a i k y m e t a i k i n g i e m s 
tikslams. 

tybės pietuose veikiantiems 
„banditams". Taip Angolos 
komunistinė valdžia vadina 
UNITą, visiškos nepriklau
somybės Angolos partizanų 
grupę, kuri kovojo prieš portu
galų kolonializmą, o dabar — 
prieš Maskvos įdiegtą komu
nizmą. 

Sakoma, kad sukilėlius re
mia Pietų Afrikos respublika, 
kuri neseniai baigė Angolos 
pietinių pakraščių puolimą. 
Angolos žiniomis, pietuose 
veikė trys Pietų Afrikos 
respublikos reguliariosios ar
mijos motorizuotos brigados, 
apie 100 kovos lėktuvų, 140 ir 
155 milimetrų patrankų ir 
haubicų artilerijos daliniai. 
Šiuose puolimuose žuvę šimtai 
nekaltų civilinių gyventojų. 

Pietų Afrikos vyriausybė 
skelbė, jog „Operacija Aska-
ri" penkias savaites persekio
jo jos teritoriją puldinėjančius 
teroristus, užmušė 400, pagro
bė didelį kiekį sovietų atsiųstų 
ginklų, jų tarpe pirmą kartą 
už tikt us automatinius „AGS-
17" granatų svaidytojus. Pie
tų Afrikos kariuomenė pra
rado 21 kareivį, toliau nuo 
sienos nuvijo du kubiečių ba
talionus. 

Pietų Afrika ir taikai įgy
vendinti sudaryta tarptautinė 
„kontaktų grupė", kurios nare 
yra ir Amerika, reikalauja, 
kad iš Angolos būtų pasalinta 
Kubos kariuomenė, kurios čia 
yra apie 26,000 vyrų. Po pen
kerių metų derybų pasiektas 
akligatvis. Angola atsisako iš
siųsti kubiečius, kol Pietų Afri
ka neišeis iš Namibijos. P. 
Afrika atsisako išeiti, kol 
Angoloje bus kubiečių. 

Angolai šis karas neša 
didelius nuostolius. Apie 40 
nuoš. savo valstybės pajamų 
Angola išleidžia ginklams ir 
kubiečiams išlaikyti. Angola 
pirmą kartą turi skolų užsie
niams, apie 2.5 bil. dol. Kubie
čių buvimas sustabdė Vakarų 
paramą. Vis daugiau pačios 
Angolos gyventojų bėga iš 
kariuomenės, atsisako atlikti — Indijos Kašmire buvo su
karinę prievolę arba perbėga į žeista apie 200 valdančios par-

Cade žuvo 
prancūzų lakūnas 
P a r y ž i u s . — Panašiai, kaip 

Amerikoje, kur daug politikų 
reikalauja išvežti kareivius iš 
Libano, Prancūzijoje reikalau
jama išvežti prancūzus iŠ 
buvusios kolonijos Čado. 
Tokie reikalavimai sustiprėjo, 
kai gynybos ministerija pa
skelbė, kad Čade buvo numuš
tas Prancūzijos lėktuvas i r 
žuvo l a k ū n a s . Lėktuvą 
numušė sovietų gamybos 
raketa. 

Čade Prancūzija laiko apie 
3,000 kareivių, kurie sustabdė 
sukilėlių, remiamų Libijos, 
veržimąsi į šalies sostinę. 

Benamių problema 
W a s h i n g t o n a s . — Cia 

vyksta trijų dienų Amerikos 
miestų merų konferencija. 
Aktyviai dalyvauja ir Chi-
cagos meras Vvashingtonas. 
Pirmąją konferencijos dieną 
daug kalbėta apie Amerikos 
benamių problemą. Iškilus bu
tų kainoms, pabrangus šildy
mo dujų kainoms, daug ameri
kiečių nebeturi kur gyventi ir 
kenčia šaltį gatvėse ar šalpos 
organizacijų nakvynių na
muose. New Yorko guberna
torius Mario Cuomo pasakė, 
kad nuo Didžiosios Depresijos 
laikų niekad nebuvo tiek be
namių. Pačioje Amerikos sos
tinėje gali būti apie 5,000 
benamių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

kad reikės daugiau skirti jėgų 
gamtos apsaugos reikalams, 
kovai su oro ir vandenų 
teršimu. 

Kalbėdamas apie švietimą 
miniu pakilimu, saugumo prezidentas nurodė, kad reikės 

sukilėlių UNITĄ eiles. Pietinė
je Angoloje nuolat sprog
dinami pastatai, tiltai, gele
ž inke l i a i ir u ž t v a n k o s . 

tijos narių, kuriuos išsklaidė 
pikta Kašmiro policija. 

— Prie Anglijos krantų 
audroje apsivertė graikų preki-

Neabejojama, kad sukilėlius nis laivas, žuvo 16 jūreivių. 

— Brazilijoje apie 200,000 
minia Sao Paulo mieste de
monstravo, reikalaudama 
demokratinių rinkimų. 

— Izraelis pareikalavo Čilės 
vyriausybės išduoti vokietį 
Walterį Raufą, kuris Hitlerio 
laikais išrado vežiojamų dujų 
kameras, kuriose nužudyta 
250,000 žydų. 

— Prezidento Reagano susi
tikimas su kongreso vadais 
buvęs „triukšmingas". De
mokratai reikalavo išvežti iš 
Libano amerikiečius marinus. 

— Japonijos premjeras Na-
kasone padidino išlaidas gy
nybos reikalams 6.55 nuoš. 
Ateinančių metų biudžete 
Japonija kariuomenės reika
lams skiria 12.5 bil. dol. 

— Čilėje demonstravo krikš
čionys demokratai, minėdami 
buvusio prezidento Eduardo 
Frei dvejų metų mirties 
sukaktį. Ta proga demonstra
cijos reikalavo skelbti rin
kimus. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II priėmė audiencijoje 800 
amerikiečių kareivių, lėktuv
nešio „Kennedy" įgulos narių, 
kuriuos pagyrė už taikos Li
bane ieškojimą. 

— JAV diplomatas Chester 
Crocker baigė pasitarimus su 
Angolos valdžia ir atvyko į 
Pietų Afriką. 

— Izraelio vyriausybė par
lamente nugalėjo tris opo
zicijos rezoliucijas, kurios ban
dė išreikšti nepasitikėjimą 
kabinetui. Po piktų debatų 62 
pasisakė už vyriausybę, 56 — 
prieš. 

— Buvęs viceprezidentas 
Mondale Atstovų Rūmuose lai
mėjo daugiausia delegatų į de
mokratų partijos konvenciją. 
Savo paramą ir balsus jam pa
žadėjo 46 kongresmenai iš 110. 
Buvęs sen. McGovern nelai
mėjo nė vieno. 

— Pentagonas svarsto pirk
ti iš Italijos 11 Boeing heli
kopterių, kuriuos Italijoje buvo 
užsakęs Irano šachas, prieš jį 
nuverčiant. Dabar Italija būtų 
perdavusi helikopterius revo
liucinei Irano vyriausybei. Jie 
kainuoja 110 mil. dol. 

— Salvadoro komunistinių 
sukilėlių organizacija pa
skelbė, kad pernai kovose žuvo 
dar vienas jaunas amerikietis 
Carroll Ishee. Anksčiau, 1982 
m., žuvo David Andersen, 
kovojęs prieš Salvadoro 
vyriausybę. 

sustiprėjimu, infliacijos nukri 
timu, nusikaltimų skaičiaus 
sumažėjimu, pajamų mokes
čių sumažinimu. Prezidentas 
pasakė, kad šiandien Ameri
koje daugiau dirbančiųjų, 
negu bet kada, daugiau dirba 
ir, vis svarbesniuose dar
buose, moterų. 

Puikiai perduotą prezidento 
kalbą klausytojai 43 kart nu
traukė plojimais, nors po kal
bos didžiosios televizijos sto
tys transliavo demokratų 
p art i j oš iš anksto paruoštą 
atsiliepimą, įrodinėjantį, kaip 
Amerikoje bloga. 

Prezidentas pabrėžė, jog 
šiandien Amerika yra: laisva, 
stipri, saugi ir taikinga. Eko
nominis augimas stiprėja. Jis 
pasakė, kad reikės mažinti 
deficitą, teks reformuoti pa
jamų mokesčių sistemą, teks 
toliau stiprinti privatųjį sek
torių, mažinti federalinės val
džios biurokratiją, kišimąsi į 
amerikiečių gyvenimą. 

Prezidentas pavedė savo 
kalboje erdvės agentūrai per 
ateinantį dešimtmetį pasta
tyti erdvėje stotį - labora
toriją, pažadėjo tam tikslui 

Nauja Italijos 
— Vatikano sutartis 
Roma. — Italijos premjeras 

Bettino Craxi paskelbė kal
boje per televiziją, kad po 15 
metų derybų Italijos parla
mentas gavo naujos sutarties 
su Vatikanu projektą. Vadi
namoji Laterano sutartis, kon
kordatas tarp Vatikano ir 
Italijos, bus pakeistas, nes se
nojoje buvo daug pasenusių, 
nebetinkamų straipsnių. 

Manoma, kad naujasis kon
kordatas bus pasirašytas 
vasario 11 d., kada minima 55 
metų sukaktis nuo kon
kordato, kurį pasirašė popie
žius Pijus XI ir Mussolinis. 

Vatikanas toliau lieka ne
priklausoma valstybė, tačiau 
pakeitimai palies santuokos ir 
švietimo įstatymus. Tikėjimo 
mokymas valdiškose mokyk
lose nebus p r i v a l o m a s 
visiems, o tik vaikams tų tėvų, 
kurie tokio mokymo pagei
daus. Roma nebebus vadi
nama šventuoju miestu, kon
kordatas toliau ją pripažins 
„ypatingai svarbiu katali
kams" miestu. 

Pagal naują konkordatą,: 
valstybė neturės automatiš
kai pripažinti Bažnyčios 
duodamų santuokos panai
kinimų, tam bus įsteigtas 
specialus tribunolas. Kunigai 
bus atleidžiami nuo karinės 
tarnybos, tačiau neturės 
„specialių teisių" suėmimo už 
nusikaltimus atveju. Valsty
bės parama kunigams bus per
žiūrėta, kaip ir kiti finan
siniai, šalpos, mokesčių ir 
panašūs klausimai. 

Nežiūrint Bažnyčios opozici
jos, italai referendumuose 
pasisakė už skyrybas, už gan 
liberalų abortų įstatymą. 
Atėjo laikas pakeisti ir seną 
konkordatą. 

stiprinti drausmę, skatinti 
mokytojus kelti mokslo lygį, 
įjungti į švietimą tėvus. Jis 
pasisakė už maldų mokyklose 
sugrąžinimą, nurodydamas, 
kad kongresas pradeda darbo 
dieną malda, tačiau tai drau
džiama mokyklų vaikams. 
Prezidentas pasisakė prieš 
abortus ir žadėjo stengtis, kad 
negimusių žmonių gyvybės 
būtų saugojamos. 

Prezidentas pasidžiaugė, 
kad amerikiečiai gerbia savo 
jaunus karius, kurie saugo 
Amerikos laisvę ir interesus, 
pasisakė už marinų palikimą 
Libane, kol ta tauta atgaus 
viltį ir bus laisva, nepriklau
soma valstybė. 

Kalbėdamas į Sovietų Są
jungos žmones, prezidentas 
pripažino, kad tarp abiejų 
valstybių yra rimtų skirtumų, 
tačiau Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos vaikai niekad vienas 
su kitu nekovojo ir, jei tai pri
klausytų nuo Amerikos, 
niekad ir nekovotų. Vienintelė 
protinga politika yra išlaikyti 
dabartinę civilizaciją. Bran
duolinio karo niekas negali 
laimėti ir jo neturėtų būti. 
Branduolinių ginklų vertė yra 
viena — jie niekad neturėtų 
būti naudojami. Dar geriau 
būtų — visai jų atsisakyti, pa
sakė prezidentas Reaganas. 

Sovietų raketos 
Rytų Vokietijoje 

Washingtonas. — JAV 
žvalgybos šaltiniai paskelbė, 
jog pirmą kartą pastebėtos 
sovietų SS-22 raketų baterijos 
Rytų Vokietijoje, prie Berns-
dorfo, apie 33 mylios į vakarus 
nuo Lenkijos sienos. Apie nau
jų raketų išdėstymą jau skel
bė sovietų spauda. Raketos 
atvežtos ir į Čekoslovakiją. 

Sovietų raketos sukėlė 
nemažą opoziciją Rytų Eu
ropos valstybėse. Komunistų 
partijos vadai turėjo šiam 
Maskvos nutarimui pritarti, 
tačiau kritikos balsų pasi
girdo ir valdančiuose sluoks
niuose Vengrijoje, Rumunijoje 
ir pačioje Rytų Vokietijoje. 
P a t s E r i c h H o n e c k e r 
pripažino, kad niekas Rytų 
Vokietijoje nesidžiaugs, kai 
naujos raketos bus atvežtos. 

Lenkijoje pasklidęs anekdo
tas sako, jog sovietai savo ra
ketų neįruoš Lenkijos žemėje, 
nes rusai nežino, į kurią pusę 
jos eventualiai bus nu
kreiptos. 

Sovietai iki šiol SS-22 rake
tų turėjo tik savo žemėje. 
Pirmą kartą jos įrengtos ir 
satelitinėse šalyse. Jos siekia 
taikinius už 560 mylių, taigi, 
galėtų pasiekti beveik visas 
NATO valstybes Europoje. 

KALENDORIUS 
Sausio 27 d.: Vitalis. Agnelė, 

Auksuolis, Vėjūnė. 
Sausio 28 d.: Tomas Akvin., 

Konstancija, Kaributas, Ni
jolė. 

ORAS 
— Kinijos vyriausybė vėl 

sušaudė Pekine 37 asmenis už 
kriminalinius nusikaltimus. 
Nusikaltimų skaičius Kinijoje 
po 5,000 sušaudymų žymiai 
sumažėjo. 

Saulė 
4:58. 

teka 7:09, leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 25 I., 
naktį 16 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

g. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

34-sios Š. Amerikos Lietu
vių Sporto žaidynės įvyks 
1984 m. balandžio 28 — 29 d., 
Toronte, Ont. Visuotinio 
ŠALFASS-gos Suvažiavimo 
nutarimu ir ŠALFASS-gos 
centro valdybos pavedimu, 
žaidynes vykdo ŠALFASS-gos 
Kanados sporto apygarda, tal
kinant Toronto LSK "Vyčio" 
ir PPSK "Aušros" sporto klu
bams, per specialiai sudary
tą organizacinį komitetą. 

Žaidynių programoje bus 
1984 m. Š. A. Lietuvių krepši
nio, tinklinio, šachmatų ir sta
lo teniso pirmenybės. 

Krepšinio pirmenybės nu
matoma pravesti šiose klasė
se: Vyrų A, Vyrų B, Vyrų sen
jorų, Jaunių A, Jaunių B, 
Jaunių C ir Moterų. 

Tinklinio pirmenybės pla
nuojamos vykdyti šiose klasė
se: Vyrų, Jaunių A, Moterų, 
Mergaičių A, Mergaičių B ir 
Mergaičių C 

Krepšinyje ir tinklinyje prie
auglio klasei priklauso gimu
sieji 1965 ir jaunesni; prieaug
lio B — gimę 1967 m. ir 
jaunesni; prieauglio C — 1969 
m. ir jaunesni; vyrų senjorų — 
gimę 1949 m. ir vyresni. 

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos SALFASS-gos Krepši
n io komi te to . Likusios 
komandos žaidžia B klasėje, 
kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių klu
bų antrosios komandos. 

Krepšinyje, kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandos, reikalui 
esant, atrinktos pagal apy-
gardinių pirmenybių duome
nis ar pagal ŠALFASS-gos 
centro valdybos parėdymą. 

Tinklinyje, komandų skai
čius neapribojamas. 

Šachmatų individualinės 
pirmenybės bus pravestos 5-
kių ratų šveicarų sistema. 
Trys ratai bus žaidžiami pir
mą dieną ir du — antrą dieną. 
Varžybos planuojamos vyk
dyti A ir B klasėse, pagal žai
dėjų reitingą. Taipogi bus iš
vesta ir jaunių (žemiau 20 
metų varžybų pirmą dieną) 
pirmenybės. 

Stalo teniso pirmenybių pro
grama numatoma tokia: vie
netai — vyrų, vyrų senjorų (gi
musių 1934 m. ir vyresnių), 
jaunių (gim. 1965 m. ir jaunes
nių), moterų ir mergaičių (gim. 
1965 m. ir jaunesnių); dvejetai 
— vyrų, moterų ir mišrūs; ko
mandinės varžybos — vy
rams ir moterims. 

Preliminarinė registracija 
visoms varžyboms privalo bū
ti atlikta iki 1984 m. kovo 1 d., 
šiuo adresu: 

Rimvydas Sonda, 158 Ho-
ward Park A ve., Toronto, Ont. 
M6R 1V6. Tel. (416/-769-0671. 

Pagal preliminarinės regis
tracijos duomenis bus nusta
tytas galutinės visų varžybų 
programos ir paskelbta galu
tinės dalyvių registracijos da
ta. 

Smulkesnės informacijos 
pranešta visiems ŠALFASS-
gos klubams. ŠALFASS-gai 
nepriklausą vienetai bei indi
vidai dėl informacijų prašomi 
kreiptis j R Sondą. 

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos 
lietuvių sporto vienetams, ko
mandoms ir individams atli
kusiems metinę 1984 m., regis
traciją ŠALFASS-je. 

ŠALFASS-gos 
centro valdyba 

Šachmatai 

Pasaulio pirmenybių 
finalas Vilniuje 

Pasaulio pirmenybių fina
las vyks Vilniuje! Garis Kas
parovas ir Vasilijus Smyslo-
v a s , n u g a l ė j ę s avo 
priešininkus pusfinaliuose, su
sitiks Vilniuje išspręsti ku
riam teks teisė kovoti su pa
saulio meistru Anatolijum 
Karpovu dėl šachmatų karū
nos. Varžybos kovo 9-tą die
ną, ir bus sužaista šešiolika 
žaidimų. Tai bus svarbiausios 
šachmatų varžybos, bet kada 
surengtos Lietuvoje. 

Kodėl Vilniuje? Turbūt bu
vo ieškota bešališkų rengėjų, 
mat, G. Kasparovas yra armė
nas ir V. Smyslovas yra mask
vietis. Vilniečiai galėjo drą
siai siūlytis, nes jie pernai 
gerai surengė Sovietų Sąjun
gos moterų čempionatą, ir 
prieš trejus metus — vyrų zo
ninį čempionatą. Skelbiama, 
kad tai paplatins Šachmatus 
Lietuvoje ir paskatins jaunus 
lietuvius, kurie stebės šių ga
lingų didmeisterių susirėmi
mus. 

V. Smyslovas pakvietė Vla
dą Mikėną būti teisėju, ir G. 
Kasparovas su tuo sutiko. Tai 
ne staigmena — V. Mikėnas 
yra aštuonis kartus teisėjavęs 
pretendentų mačuose. 

Pranašaujama, kad G. Kas
parovas varžybas lengvai lai
mės. Jo FIDE įvertinimas 
2710, net viršija pasaulio meis
terio A. Karpovo 2700, o V. 
Smyslovo yra žymiai žemes
nis 2600. Priedo, G. Kasparo
vas, 20 m., yra daug jaunes
nis negu buvęs pasaulio 
meistras V. Smyslovas, 62 m. 

Kaip bebūtų, Vilnius liks įam
žintas šachmatų istorijoje. 

Šachmatų va ržybos 
Chicagoje 

Chicagos Industrial Chess 
League varžybos jau įpusėjo. 
CICL komandą sudaro šeši 
šachmatininkai, kurie dirba 
tai pačiai firmai. Iš buvusių 
darbininkų yra sulipdomos 
Alumni komandos. Koman
dos paprastai žaidžia kartą sa
vaitėje. East Division daly
vauja nemažai lietuvių. Tenai 
kiekviena komanda viena su 
kita sužaidžia kartą, ir dabar 
sužais dar po kartą. 

Gerai stovi First National 
Bank 4-1. Pirmoje lentoje žai
džia Almis Šalkauskas, kuris 
be pralaimėjimo 3.5-1.5. Jam 
tik antri metai CICL. Jisai, iš
tverdamas stiprių šachmati
ninkų tarpe, yra labai svar
bus komandos ramstis. 

Alumni Central komandoje 
yra susibūrę Kazimieras Jakš
tas, Romas Fabijonas, ir Al
gis Litvinas. K. Jakštas ant
roje lentoje savo pirmus du 
Žaidimus laimėjo, bet kitus du 
pralošė. Ypač nemaloni buvo 
laimėtina partija prakišta ceit
note. 

Alumni Central ramiai nu
rijo savo pirmus tris prieši
ninkus, bet jai įstrigo gerklėje 
AJ Software, kuriai žaidžia 
Jasaitis. Tarp šių dviejų ko
mandų santykis 3-2 AJ Soft-
ware komandos naudai, ir vie
na partija dar nebaigta. 

Tarpmokyklinėse varžybose 
čikagietis Andrius Valaitis gi
na St. Lawrence gimnazijos 
vardą. Šįmet St. Lawrence lai
mėjo pirmą vietą katalikiškų 
mokyklų tarpe, jam žaidžiant 
trečioje lentoje. Andrius buvo 

"L i tuan icos" klubo 
1983 m.veikla 

Pradėjus naujus metus, yra 
verta pažvelgti į praėjusių me
tų veiklą, pasidžiaugti laimė
jimais ir pasimokyti iš nesėk
mių. 

1983 m. "Lituanicos" futbo
lo klubo valdybą sudarė: Bru
no Trapikas — pirm., Jonas 
Kaunas vicepirm., Vida Zin-
kus — sekret., Pijus Stončius 
— ižd., Antanas Viktorą — 
ižd. padėjėjas, Jonas Juška — 
informacijos reikalų tvarkyto
jas, Juozas Vareika — pad., 
Gediminas Bielskus — jaunių 
komandų koordinat, Jonas 
Putna — koordinat. padėjėjas, 
Rūta Putna ir Gotfr. Grabys — 
narių verbuotojai, Rob. Bal
čiūnas — renginių tvarky
tojas, Feliksas Lukauskas — 
narys, Ričardas Jenigas — vy
rų komandos vadovas. Revizi
jos komisija: Jonas Žukaus
kas, Juozas Venckauskas ir 
Ričardas Skirius. 

K o m a n d o s ir vadovai 
1983 metais veikė 8 "Litua

nicos" futbolo komandos. Pir
mosios vyrų komandos mena-
džeris-coach — Ričardas 
Jenigas. Jo komanda dalyva
vo Metropolitan lygos pirmos 
divizijos pirmenybėse. Tarp 
septynių komandų užėmė ant
rąją vietą, laimėjo 8 rungt., 
dvejas lygiąsias ir dvejas pra
laimėjo. Įvarčių santykis 
41:16. Geriausi golamušiai: H. 
Jenigas, jr., 12. Algis Kryge-
ris — 9 ir Robert Loncar — 6. 
Vertingiausiu žaidėju išrink
tas Henry Jenigas, jr. Koman
da užtikrintai laimėjo pirmą
sias rungtynes prieš lenkų 
Royal Wawel 3:0 h* perėjo į 
Major diviziją. Vasaros atos
togų metu laimėjo pirmą vietą 
St. Joseph turnyre ir dalyva
vo II Pasaulio lietuvių žaidy
nėse, kuriose laimėjo "aukso" 
medalius, nelygioje kovoje lai
mėjus prieš St. Petersburg, 
Florida, lietuvių komandą 
"Perkūnas" 8:2. Taurės rung
tynėse "U. S. Open Cup 83-84" 
mūsų vyrai laimėjo prieš Ma
jo r d i v i z i j o s k o m a n d a s 
"Green-VVhite" 1:0 ir "Wislą" 
2:0 ir pateko į pusfinalį. Tau
rės rungtynės numatytos ba
landžio 8 d. prieš "Croatan". 

Sa l ė s pirmenybės 
Salės pirmenybėse "Litua-

nica" nėra naujokai. Praėju
siais metais tarp 14 komandų 

Bruno Trapikas, 
klubo pirm. 

„Lituanicos" 

Jauniai — juniora, vado
vaujami Jono Putnos, žaidė 7 
rungtynes — 4 laimėjo, 2 pra
laimėjo ir 1 lygiosios. įvarčių 
santykis 12:15, užėmė antrą 
vietą tarp 6 komandų. 

Jaunučiai — Juveniles, va
dovaujami Jono Žukausko, žai
dė 7 rungtynes, iš kurių 2 lai
mėjo, 4 sužaidė . lygiom ir 1 
pralaimėjo. Įvarčių santykis 
20:14. Antra vieta tarp 5 ko
mandų. 

Jaunikliai — intermediates, 
vadovaujami Brian Frame, 
žaidė 6 rungtynes, kurių 1 su
žaidė lygiom ir 5 pralaimėjo. 
Įvarčių 5:12. 

Mažiukai — midgets — va
dovaujami taip pat Brian Fra
me, suorganizuoti po vasaros 
atostogų Ged. Bielskaus ini
ciatyva, turėjo paskirtų 10 
rungtynių, iš kurių 1 laimėjo, 2 
sužaidė lygiom ir 7 pralaimė
jo. Įvarčių santykis 9:51. Tarp 
14 komandų užėmė 11 vietą. 
Jaunųjų žaidėjų komanda da
lyvavo Dariaus-Girėno minė
jimo parade su „Lituanicos" 
vėliava. 

Veteranai — old timers, va
dovaujami Alberto Glavinsko, 
nė nepastebėję (mat, senatvė
je laikas greit bėga) užbaigė 
savo egzistencijos dešimtąjį 
sezoną. Sveikiname Jubilia
tus! Jie sužaidė 13 rungtynių, 
iš kurių 6 laimėjo, 6 pralaimė
jo ir 1 lygiosios. Įvarčių san
tykis 14:26 rodo, kad yra leng
viau gaut i negu duoti . 
Veteranai dalyvavo keliuose 
turnyruose, bet grįžo be laurų. 
"Lituanicos" veteranų organi
zatorius Henry Jenigas bus 
pagerbtas Illinois Soccer As-
sociation metiniame bankete 
už nuopelnus futbolo srityje 

metus. Narių pastangomis 
"Lituanica" turi įsigijusi nuo
savybę — svetainę, kur žaidė
jai po rungtynių ir treniruočių 
gali patogiai nusiprasti, per
sirengti. Didesnės paramos U 
svetainės komandos negali ti
kėtis, kol nebus išmokėtos sko
los — mortgage. 

Praėjusiais metais "Litua
nica" turėjo 110 — 120 regist
ruotų žaidėjų ir apie tiek pat 
narių rėmėjų. Kai kurie žaidė
jai, nors pagal nuostatus yra 
atleidžiami nuo mokesčio, mo
ka nario rėmėjo mokestį. Rė
mėjai mokėjo po 10 dol. me
tams ir rėmė aukomis ir 
darbu. Renginiai, rungtynių 
rinkliavos, nario mokestis ir 
aukos sudaro materialinę ba
zę komandų išlaikymui. Meti
nis biudžetas apie 8000 dol. 
Reikia pripažinti, kad ta bazė 
kasmet silpnėja, o išlaidos di
dėja. Kviečiame būti mūsų vie
nintelio, praktiškai dar gyvo, 
sporto klubo rėmėjais. 

Kvieč iame į 
su s i r i nk i m ą 

"Lituanicos" futbolo klubo 
nariai ir rėmėjai kviečiami da
lyvauti metiniame susirinki
me, kuris įvyks klubo patalpo
s e , 2614 West 69 S t r . 
Lithuanian Plaza Ct., š. m. 
sausio 29 d. 12:30 vai. Dienot
varkėje numatyta pirmininko, 
komandų vadovų, iždininko ir 
revizijos komisijos praneši
mai, valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai,disku8ijo8 dėl 
veiklos ir pasižmonėjimas. 

Kam dar nors kiek rūpi "Li
tuanicos" futbolininkų veikla, 
tas turėtų jausti pareigą susi
rinkime dalyvauti. Manome, 
kad tokių dar yra. 

F . K. "Lituanica" valdyba: 
Bruno Trapikas, 

pirmininkas 
Jonas Juška, 

Informacijos koordinatorius 

Futbolas svetur 

E U R O P A 
Europos pirmenybių finali

nio rato šią vasarą įvyksian
čio Prancūzijoj dalyvaus šios 
dvi finalinio rato grupės: Pir
mą finalinio rato grupę suda
ro Prancūzija, Danija, Belgija 
ir Jugoslavija. Antrą grupę — 
Vokietija, Portugalija, Rumu
nija ir Ispanija. Atidaromo
sios rungtynės šių varžybų 
įvyks Paryžiuje birželio 12 d., 
kuriose žais Prancūzija prieš 
Daniją. Vėliau vyks kitos fi-

užėmė 6 vietą. Šių metų salės Jis taip pat buvo pagerbtas nalinio rato grupinės varžy-
pirmenybės prasidėjo sausio 
15 d. Bus žaidžiama sekma
dieniais ir baigsis kovo 25 d. 
Jos bus Villa Park Odeum 
Arena, 1033 N. Villa Street. 
Mūsiškiai rungtyniaus Major 
divizijoje. Kiekvieną sekma
dienį bus žaidžiamos aštuone-
rios rungtynės. Bilietų kainos: 
suaugusiems 3 dol., pensinin
kams ir jaunuoliams 2 dol. Da
lyvaujančiai komandai vie
nas žaidimas kaštuos 70 dol. 
— salė ir teisėjai. Vykstantieji 
į rungtynes kviečiami įsigyti 
bilietus "Lituanicos" klube. 
Labai svarbu, kad klubas par
duotų kiek galima daugiau bi
lietų. Prašome visų paramos! 

Antroji vyrų komanda — re
zervas, vadovaujamas Leono 
Jokubausko, žaidė 10 pirme
nybių rungtynių, kurių 6 lai
mėjo, 3 pralaimėjo ir 1 lygio
sios. Įvarčių santykis 14:18. II 
Pasaulio lietuvių žaidynėse 
pralaimėjo prieš St. Petersbu-
go "Perkūną" 1:3. 

išrinktas į pietinės Chicagos 
gimnazijų pranašiausių šach
matininkų aštuonetą. 

Šachmatais žaisti Andrių iš- klubas 

"Lituanicos" klubo už aktyvų 
dalyvavimą — žaidimą ir tre
niravimą kai kurių "Lituani
cos" komandų per 25 me
tus. Mergaičių —A moterų — 
ladies komanda, pamažu pro
gresuodama, per 5 savo gyva
vimo metus padarė žymią pa
žangą, nors pusę dabartinės 
komandos sudarė naujokės — 
rookies, kurios prie veteranių 
Rūtos, Ramunės, Vidos, Aidos 
ir kt. vykusiai derinosi. 1983 
metais jos žaidė 14 pirmeny
bių rungtynių, kurių 8 laimė
jo, 5 pralaimėjo, ir 1 lygiom. 
Įvarčių santykis 28:14 buvo 
pakankamai geras užimti ket
virtą vietą tarp 13 komandų. 
Vadovai: P. Doherty ir P. 
Stončius. Į ateitį jos žiūri opti
mistiškai. 

1983 metų aukotojai 
"Lituanicos" futbolo klubas 

yra visiškai savarankiška lie
tuvių sporto organizacija, vei
kianti pagal šavo įstatus. J i 
nėra išlaikoma ar net globoja
ma jokios visuomeninės, poli
tinės ar ekonominės organiza-
c i j o s . S u s i m o k ė j ę s 
priklausomą nario mokestį, 

mokė tėvo dėdė, ir akis pravė- (Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi- Paraguajų ir abi baigėsi ly-
rė mokyklos treneris Mr. 
Smurz. Andrius lanko vienuo
liktą skyrių ir dveji metai, 
kaip jis rimtai žaidžia. Jam 
ypač mieli trumpi, drūti Žaidi
mai. Kitais metais jo koman
dai teks atsakomybė pakarto
ti savo laimėjimą, tačiau 
Šįkart Andrius turbūt Žais pir
moje lentoje. 

Andrius Kulikauskas 
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bos įvairiuose Prancūzijos 
miestuose: Lens, Nantes, St. 
Etienne, Strassburge, Mar-
seille miestuose. Vėliau Pusfi
nalinės (semifinalinės) Lyono 
ir Marseille miestuose; jos 
įvyks birželio 23 ir 24 d. Pusfi
nalinėse žais pirmose rungty
nėse pirmos grupės laimėtojas 
prieš antros vietos laimėtoją, 
iš antros grupės. Antrose pus
finalinėse rungtynėse žais ant
ros grupės laimėtojas prieš 
antros vietos laimėtoją iš pir
mos grupės. Finalinės rungty
nės įvyks Paryžiuje birželio 27 
d. Jose žais abiejų pusfinali
nių rungtynių laimėtojai. Šios 
sporto rūšies žinovų spėjimu, 
baigminio rato varžybose ne
tikėtumų netrūks. 

P IETŲ AMERIKA 
Brazilija kvalifikacinėms 

rungtynėms dėl 1986 metų Pa
saulinių futbolo pirmenybių 
turės žaisti prieš Boliviją ir 
Paraguajų. Visos šios koman
dos yra toje pačioje grupėje 
kaip ir Brazilija. Tai sukels 
Brazilijai nemažai rūpesčių. 
Anksčiau dar Pietų Amerikos 
pirmenybių metu Brazilija su

yra ŠALFASS-gos žaidė dvejas rungtynes prieš 

zinio Auklėjimo ir Sporto Są- giomis ir tik burtų keliu Brazi-
junga) narys, iš kurio nesu- Uja tada pateko į Pietų Ameri-
laukia net ir moralinio kos p i r m e n y b i ų f i n a l ą , 
paskatinimo. Vyrų komandai Brazilija turės nemažai sun-
iškovojus teisę pereiti į aukš- kūmų žaisti šiose kvalifikaci-
čiausią klase — Major divizi- nėse rungtynėse ir prieš Boli-
ją, kas yra nemažas laimėji- viją, nes jų sostinė La Paz, 
mas. niekas iš ŠALFASS-gos (kurioje vyks rungtynės), yra 
nė "Halio" nepasakė. Klubas, net 4000. metrų virš jūros ly-
kaip sugeba, taip patys ir tvar- gjo. 
kosi jau trisdešimt ketverius V. Krikščiūnas 
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Deficitų problema 

KAIP IŠBRISTI? 
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Pasiūlininkų tezė, kaip ži
nia, yra ta, kad mokesčių 
sumažinimais, pramonės bei 
prekybos dereguliacija ir kt. 
priemonėmis reikia žmones 
skatinti daugiau dirbti, taupy
ti ir investuoti, nes tik taip pa
kils gamyba (a) be infliacijos 
ir (b) be pastovių didelių defi
citų. Pasiūlininkai taip pat tvir
tina, kad jų programa buvo tik 
iš mažesnės dalies įvykdyta ir 
kad jos veikimą sutrukdė ypač 
centrinio banko monetarinė 
politika, atsakinga dėl aukštų 
palūkanų ir dėl 1981-82 m. 
rececijos. 

Kiek kitaip į tą pat} klau
simą žiūri tradiciniai arba 
konservatyvieji respublikonų 
ekonomistai. Jie deficito su
mažinimą laiko ne taisyklin
gos ūkio politikos eventualiu 
padariniu, o stačiai tokios 
politikos išankstine sąlyga. 
Pirma privesk iždą prie balan
so, ir tik paskui tikėkis stabi
laus, neinfliacinio ekonomi
nės gerovės augimo! 

Užtat jie ir negalėjo nesusi
kirsti su pasiūlininkais, abu 
atsidūrę prezidento patarėjų 
gretose. Konservatoriai, links
niuodami tradicinę išmintį, 
jau iš pat pradžių teigė, jog ne
valia mažinti mokesčių, tuo 
pačiu nemažinant ir valsty
bės išlaidų. Jeigu būtų suma
žinti mokesčiai, kartu nesu
mažinus valstybės išlaidų, 
gausis deficitas, kuris savo 
ruožtu iššauks infliaciją. Ki
taip sakant, tradicininkai (ar
ba konservatoriai) iš principo 
atmetė pasiūlininkų tezę, jog 
mokesčių ratos sumažinimas 
pats iš savęs tiek pagyvins pi
liečių gamybinę veiklą, kad 
valstybinės pajamos iš tos pa
gyvėjusios gamybos savaime 
padengsiančios biudžeto ne
priteklių. 

Del to, kai prezidentas per 
kongresą 1981 m. pravedė mo
kesčių sumažinimus, tradi
cininkai reikalavo, kad būtų 
atitinkamai nukirptos ir vals
tybinės išlaidos. Čia ir įvyko 
esminis jų susidūrimas su pa
siūlininkais. Jei pasiūlinin
kai, žvelgdami atgal į anų pra
ėjusių metų įvykius, šiandien 
tvirtina, jog nebuvo pakan
kamai ryžtingai numažinti 
mokesčiai, tai tradicininkai, 
žvelgdami į tuos pačius įvy
kius, šiandien tvirtina, jog n e 
buvo pakankamai ryžtingai 
nukirptos išlaidos! Reikėjo, 
anot tradicininkų, dar labiau 
sumažinti socialiniams reika
lams skirtą biudžeto dalį — 
ypač dėl to, kad prezidentas 
tuo pačiu metu smarkiai kils
telėjo gynybai skiriamas išlai
das. O kodėl tai nebuvo pada
ryta? Ne tik dėl to, kad 
pasiūlininkai ragino preziden
tą per daug tų išlaidų nekirp
ti, bet ir dėl to, kad bet kuriam 
didesniam išlaidų sumažini
mui nuolatos piestu stojosi iš-
laidingasis demokratų kontro
liuojamas kongresas! 

Kadangi buvo sumažinti 
mokesčiai, užtenkamai nesu
mažinus išlaidų, tai ir gavosi 
nemenki 1982 bei 1983 m. defi
citai. Tie deficitai būtų iššau
kę didelę infliaciją (aiškina to
liau tradicininkai), jeigu ūkio 
gelbėti nebūtų atskubėjęs 
Federalinis rezervinis ban
kas, kuris, sumažindamas 
pinigų bei kredito tiekimą, pa
kirto infliacijai kojas. Tačiau 
nors infliacija ir liko pažabo
ta, buvo tuo pačiu užaštrinta 
recesija, kuri iš viso nebūtų 
pasirodžiusi, jeigu tų deficitų 
iš pradžių nebūtų buvę. 

Taigi pasiūlininkai ir tra
dicininkai, būdami to paties 
laisvojo ūkio šalininkai ir ly
giai tvirti jo privatinio sekto
riaus autonomiškumo bei 
vadovaujančio vaidmens gy
nėjai, kai kuriais iždo ir cent
rinio banko politikos klausi
mais vis dėlto remiasi gerokai 
skirtingomis ekonominėmis 
teorijomis. Katra iš šiųdviejų 
teorijų teisingesnė — ne mūsų 
jėgoms čia spręsti. Abidvi sa

vajai pusei paremti turi nema
ža argumentų, o jųdviejų gin
čo temomis pastaruoju metu 
yra išaugusi gana stambi 
mokslinė literatūra. Kai kurių 
jų disputo plonybių čia nesa
me nė nepaminėję. Galima ta
čiau pasakyti, kad nei viena 
pusė dar nėra kitos nurun
gusi, nes pasiūlininkai turi tie
sos tvirtindami, kad jų prog
rama dar nėra buvusi kaip 
reikiant išbandyta, o tra
dicininkų pranašavimas, jog 
būsimieji deficitai užgniauš 
dabartinį ūkio plėtimąsi, šiuo 
atveju tebelaukia ateities 
sprendimo. 

Tuo tarpu abiejų krypčių 
atstovai krašto ūkio politikos 
vedimui ir toliau duoda nevie
nodus patarimus. Tradicinin
kai reikalauja tučtuoj mažinti 
deficitus, nes kitaip būsią blo
gai (žymiai aukštesni paskolų 
procentai, pagreitėjusi inflia
cija). 0 pasiūlininkai ir vėl 
ragina mažinti mokesčių ra
tas, suprastinti visą mo
kesčių sistemą ir pravesti 
finansų politikos reformų (do
lerio grindimas auksu ir kt.). 
Jie taipogi pataria per daug 
nesijaudinti dėl deficitų, ku
rie, jų manymų, nebūsią tokie 
dideli, kaip šiandien spėjama. 
Be to, deficitų pasekmės 
nesančios tokios baisios, kaip 
tradicininkai vaizduoja. Ir šių 
pažiūrų teisingumą pasvers 
ateitis. 

Savo skaitytojų orientacijos 
dėlei galime paminėti, jog tarp 
žymesniųjų pasiūlininkų reiš
kiasi tokie ekonomistai, pub
licistai ir politikai kaip Tom 
Bethell, George Gilder, Jack 
Kemp, Arthur Laffer, Alan 
Reynolds, Paul Craig Roberts, 
Norman Ture, Jude VVanniski 
ir Walter Williams, o tra-
dicininkams-konservatoriams 
iš ekonomistų atstovauja Alan 
Greenspan, Martin Feldstein, 
Milton Friedman, Rudolph 
Penner, Beryl Sprinkel, Her-
bert Stein ir, tiesą pasakius, 
gausybė kitų. Yra ir perėjusių 
iš vienos stovyklos į kitą ar 
užėmusių tarpinę poziciją. Pa
ti administracija šiuo momen
tu nevykdo nei aiškiai vieno
kios, nei aiškiai kitokios 
politikos, o greičiau laikosi — 
"stebėjimo ir laukimo" pozos, 
nors, pakilus ekonominio au
gimo rodikliams, prezidento 
ausį lyg ir vėl stipriau pagau
na pasiūlininkai, nes tuo tar
pu administracija ir toliau 
pasiryžusi nekelti mokesčių 
(tai koncesija pasiūlininkams, 
atstovaujamiems iždo sekreto
riaus Donald Regano), nei im
tis iniciatyvos dar giliau nu
pjauti valstybės išlaidas (tai 
akibrokštas tradicininkams, 
atstovaujamiems biudžeto ži
nybos direktoriaus David 
Stockmano). Neklauso pre
zidentas ir savo Ekonomikos 
patarėjų tarybos pirmininko, 
tradicininko Martin Feldstei-
no, seniai jau jį raginančio 
susidoroti su deficitu iš karto 
abiem būdais: smarkiai nu
kirpti išlaidas ir smarkiai 
pakelti mokesčius. 

Tačiau sunku prezidentą dėl 
to per daug kaltinti. Ekono
mistai tradicininkai didelių 
deficitų bijo dėl to, kad šie 
neužsmaugtų gerovės kilimo 
ateityje. Tačiau iš kur jie gali 
būti tikri, kad mokesčių padi
dinimas nekliukstels ant be-
stiprėjančios ekonominio au
gimo ugnelės šalto vandens 
jau dabar? Tai būtų lyg ir — 
pavojingos ligos gydymas... 
nemažiau pavojingais vaistais. 
Todėl prezidentas, atsispirda
mas raginimams uždėti nau
jus mokesčius ar pakelti esa
muosius, bent Šiuo megu gal ir 
gudriai elgiasi ne tik politi
kos, bet ir ekonomikos požiū
riu. 

O kur tas valstybines išlai
das "giliau nupjauti", neuž
rūstinus "liberaliųjų" demo
kratų" (arba nepradžiuginus... 
Jurijaus Andropovo)? 

m. dr. 
(Bus daugiau) 

JAV PASITRAUKIA iŠ UNESCO 
Amerika nutarė išstoti iš JT gražiu 

vardu pasivadinusio padalinio 
UNESCO — United Na-

tions Educational, Scientific 
and Cultural Organization — 
buvo sudaryta prie 1945-46 m. 
įsteigtos JT tarptautinės or
ganizacijos. Prieš trejetą 
dešimtmečių gimęs kūdikis 
taip išaugo ir išsiplėtė, kad 
jam buvo ankštoka New Yor-
ke. Ir jis išsikėlė į geresnę vie
tą, kur daugiau kultūros ir 
laisvių — į Paryžių. Šiuo metu 
UNESCO užima ištisą kvar
talą pastatų gražioje Pary
žiaus sekcijoje. Mat, šioje or
ganizacijoje dabartiniu metu 
jau yra atstovaujama 160 
valstybėms, kurias ir žemėla
pyje ir sunku surasti. Taigi vi
siems šiems atstovams reikia 
gražių ir patogių patalpų, kad 
užmirštų vargingas dūmines i 
grįčias ir šiaudinius Afrikos 
"namų stogus". 

George P. Schultz 
ryžtasi 

JAV ambasadorė prie UN
ESCO Jean Gerard asmeniš
kai įteikė Valstybės sekreto
riaus G.P. Schultz iš UNESCO 
išstojimo laišką, adresuotą tos 
organizacijos gen. sekretoriui 
Amdou Mahtar M'Bovv. Šia
me laiške pasakyta, kad "JAV 
neturi kitos išeities, kaip palik
ti UNESCO nuo 1985 m. sau
sio 1 d., turint galvoje tos or-
g a n i z a c i j o s d a b a r t i n ę 
valdymosi formą". Šis laiškas 
buvo minėtam pareigūnui 
įteiktas 1983 m. gruodžio 29 d. 

BR. AUŠROTAS 

— lygiai tris dienas prieš me
tų pabaigą tokiam svarbiam 
išstojimui užregistruoti. 

Dar lieka šiokia tokia viltis, 
kad, jeigu UNESCO pertvar
kytų savo darbus ir susiaurin
tų biudžetą, tad JAV gal ir mė
gintų į UNESCO sugrįžti. 
(Past. W. Palm Beach dien
raštis 'Post' rašė, kad UN
ESCO gen. sekretorius kreipė
s i į V a l s t y b ė s d-tą, 
prašydamas pakeisti prieš tris 
savaites įvykdytą sprendimą 
— aut.). 

Toliau teigiama, kad Vals
tybės d-to atstovas "N.Y. 
Times" korespondentui pa
reiškė, jog JAV nesikiša į 
UNESCO vidaus santvarką. 
Pastaroji žino, kaip dera rei
kalus patvarkyti, kad JAV į ją 
galėtų sugrįžti. "Tokie organi
zaciniai pakeitimai yra labai 
plačios apimties. JAV netiki, 
kad UNESCO gen. sekr. imtų
si tokio svarbaus sprendimo", 
aiškino Valstybės d-to atsto
vas User. Apie šiuos reikalus 
ilgą ir išsamų vedamąjį para
šė konservatyvus savaitraštis 
"Human Events" sausio 8 d. 

Pal ies UNESCO 
kišenę 

Tikima, kad JAV pasitrau
kimas iš UNESCO kirs pasta
rajai labai stipriai per pinigi
nę. Šiuo metu JAV mokesčių 
mokėtojai UNESCO išlaiky

mui sumoka 25% visos organi
zacijos biudžeto. Šiuo metu or
ganizacijai priklauso 160 
narių ir jų tarpe JAV teturi 
vos 0.6 balso! Žinia, tai yra 
daugiau negu nenormalu. 

Dabartinis UNESCO gen. 
sekr. M'Bovv jau anksčiau 
šiais metais kalbėjo, kad, "jei
gu JAV savo grasinimą išsto
ti iš UNESCO įvykdys, tada 
organizacijai finansuoti jis 
ieškos kokios nors finansinės 
tarptautinės paramos. Mat be 
JAV įnašų organizacija, ko
kia ji dabar yra, negali gyvuo
ti". 

Daugelis organizacijos na
rių abejoja ar, žiūrint iš tei
sinio taško, M'Bovv turi teisę 
kreiptis į tarptautines finansi
nes įstaigas šiai organizacijai 
finansuoti. Taip pat kyla klau
simas, ar atsirastų kokia nors 
organizacija, kuri rizikuotų 
duoti pinigus tokiam tarptau
tiniam vienetui, iš kurio nebū
tų vilties skolą bet kada at
gauti. 

Skatino neišstoti 
Tikima, kad JAV neat

šaukiamai apsisprendė išstoti 
iš tokios organizacijos, kurio
je be šmeižtų ir užgauliojimų 
nieko kito gero nebuvo galima 
išgirstu 

Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand ir V. Vo
kietijos kancleris Helmut Kohl 
JAV vyriausybei įkalbinėjo, 
kad pastaroji neskubėtų su 

Baltų Laisvės lygos vadovybė apdovanoja Baltų 
Laisvės žymeniu Los Angeles apskr. tarybos na 
rį Michael Antonovich. Iš det.: — Valdis 

Pavlovskig (lygos pirm.), Michael Antonovich, 
Vii vi ir Avo Piinsilds ir Jonas Matulaitis. 
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sprendimu. Vak. Vokietijos 
kancleris, sutikdamas su JAV 
nuomone, kad UNESCO veda 
prieš Vakarų valstybes nu
kreiptą politiką, galvojo, kad 
liekant organizacijoje galima 
nors kiek pakeisti jos politinę 
Uniją, iš jos išstojus ir ši ma
žutė galimybė atkristų. "Lik
dami UNESCO jūs galite pa
veikti jos sprendimus," 
kalbėjo H. Kohl. 

Bet JAV vyriausybė liko 
neperkalbama: kas yra per 
daug ir jau netelpa kartybių 
taurėje, tai šie nuodai jau lie
jasi per taurės kraštus... 

UNESCO griežta 
kritika 

Dienraštis "NY Times" 
1983.XII.29 rašė, kad JAV dar 
visiškai neužtrenkė duris ir 
gali sugrįžti į UNESCO glėbį, 
nors Valstybės sekretoriaus 
rašte yra aiškiai pasakyta, 
kad JAV palieka UNESCO 
nuo 1985 sausio 1 d. 

Į šią dienraščio prielaidą 
griežtai pasisakė savaitraštis 
"The Review of the News" sa
vo sausio 11d. laidoje. Savait
raštis kaltina UNESCO, kad 
„pastaroji stengėsi propaguoti 
pasaulinę vyriausybę, tam 
tikslui panaudodama Jungti
nes Tautas". 

Straipsnyje rašoma, kad jau 
1949 m. UNESCO išleido bro
šiūrų seriją pavadinimu 
"Pasaulis turi susiprasti", 
skirtą mokytojams. Savait
raštyje teigiama, kad kiekvie
noje iš tų brošiūrų mokytojai 
buvo skatinami atsisakyti 
patriotizmo ir 13-kamečiams 
mokiniams skiepyti, kad pa
triotizmas yra nereikalingas 
žmogui dalykas ir kad gražus 
šeimos gyvenimas galima iš
mesti į šiukšlių dėžę. Tuo pat 
metu buvo liaupsinama: Ku
boje įvesta mokymo sistema, 
kuri buvo išgarbinta Havano
je atsilankiusios UNESCO 
delegacijos. 

Straipsnyje apstu žinių, 
kaip UNESCO mėgina mani
puliuoti laisvą spaudą ir kad 
dėl tokio manipuliavimo 
pasipiktino ir superliberalinis 
New Yorko dientaštis "NY 
Times". Šia proga "NYT" ci
tavo XII.29 Surinamo "News 
Press", kuriame buvo rašoma, 
kad "neišsivysčiusių kraštų 
pasaulyje spauda liaudžiai tu
ri pateikti ne vien tik žinias, 
bet taip pat žmones turi infor
muoti apie pasaulio sociali
nius pasikeitimus". Taip teigia 
"News Press" vyr. redakto
rius Edward Naarendorp ir jo 
užsienio reikalų spaudos 
redaktorė Emilie A.E. Rozen-
blad. 

Savaitraštis "The Review of 
the News" straipsnio užbai
gai skaitytojams primena, kad 
JAV vyriausybė, 1984 m. pra-
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dedant, žengė vieną svarbų 
žingsnį, pareikšdama norą 
išstoti iš UNESCO, o netru
kus galėtų ir JT palikti Dievo 
valiai 

Heritage Foundation 
pažiūra 

JAV sostinėje įsikūrusios 
Heritage Foundation bendra
darbis Owen Harris, anksčiau 
buvęs Australijos ambasado
rius prie UNESCO, teigia, kad 
"Amerikos ir Vakarų demo
kratijų mėginimai reformuoti 
UNESCO, veikiant į ją iš vi
daus, visiškai subankrutavo". 

O. Harris teigia, kad "JAV 
turi palikti (iš jos išstoti) 
UNESCO, nes morališkai ir 
politiškai Amerikai nedera 
remti šią organizaciją, sutei
kiant jai didžiosios valstybės 
rėmėjų autoritetą ir 70 milijo
nų kiekvieneriais metais, kada 
ši organizacija yra pasiryžusi 
niekinti Amerikos interesus ir 
vertybes, ir dabartinė UN
ESCO struktūra ir jos etika 
neleis JAV ir kitoms demo
kratinėms valstybėms pakeis
ti UNESCO tvarką, veikiant į 
ją iš vidaus nei derybų, nei 
diskusijų keliu". 

UNESCO yra baisus eik
votojas ir nesugeba ką nors 
doro nuveikti. Organizacija 
buvusi įsteigta tautose anal
fabetizmui pašalinti ir raštin
gumui išplėsti bei apsaugoti 
kultūrinius paminklus, kad jie 
liktų ateities kartoms. Tačiau 
UNESCO visą savo energiją 
nukreipė į suvažiavimų rengi
mą bei spausdinių platinimą. 
Tie visi leidiniai turi tik vieną 
tikslą: garbinti UNESCO gen. 
sekretorių M'Bovv. 

Paryžiuje įsikūrę biurokra
tai nemoka jokių mokesčių ir 
gauna aukštesnius atlygini
mus, negu JAV valdžios pa
reigūnai. 

REVOLIUCIJA KRISTUJE 

Didžiausias paradoksas 
apie Bažnyčią yra tai, kad ji 
tuo pačiu laiku yra iš esmės 
tradiciška ir iš esmės revoliu-
cionieriška. Tačiau tai nėra 
toks didelis paradoksas, kaip 
atrodo, nes krikščionybės tra
dicija, priešingai kitoms, yra 
gyva ir nuolatinė revoliuci
ja... Buvimas stipraus žmo
giškojo konservatizmo ele
mento Bažnyčioje neturi 
aptemdyti fakto, kad krikščio
niškoji tradicija, antgamtinė 
savo kilme, yra kažkas abso
liučiai priešingo žmogiškai 
tradicijai, nes gyvoji katali
kybės tradicija yra lyg fizinio 
kūno alsavimas: atnaujina 
gyvenimą, atmetant stagna
ciją. Tai yra nuolatinė, taiki 
revoliucija prieš mirtį-

Th. Merton 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 
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14 
Kunigas iš eilės žmonių pasėlius, žydinčias 

pievas vis kryžiaus ženklu laimindamas, šventintu 
vandeniu šlakstydamas, Aukščiausiojo gero derliaus 
maldavo, o žmonės giesmėmis ir nuoširdžiomis 
maldomis garbino Dievą, o čia pat virš visų galvų 
iškilusi saulutė, sakytumėt, paties Dievo paveikslas 
bažnyčioje, švyti, šypsosi, laimina gerus žmones, 
laimina jų laukus... Ir kaimo „parmazona.', kaip 
visada, išprašo, išmaldauja kunigo, žmonių, kad ir 
jų laukų neaplenktų, kad geru žodžiu Dievui ir juos 
paminėtų. Už tai per pavakare vykstančias 
suneštines kaimo vaišes geradarius linksmai pavai
šindami. 

Tai tik kelios iš Bartininkų apylinkėje anksčiau 
buvusių, gal kitose vietose nežinomų, žemdirbystes 
tradicijų. 

Nuo kūdikystės dienų betarpiškai jį supo, ugdė 
lietuviško kaimo aplinka. Gausi gimtinio kaimo 
liaudies kūryba, jos nuotaikingi pasakojimai, 
pasakos, padavimai, senuosius laikus imituojantys 
vaikiški žaidimai, neišsibaigiančios, gyvenimą 
skaidrinančios dainos ir kita per eilę metų tapo ir jo 
dvasinio pasaulio neatskiriama dalimi, turėjusi 
įtakos besiformuojančiai asmenybei. Ir pirmąjį 
kartą patekęs lenkiškumu dominuojančion Lukšių 
mokyklon, jis pasigedo savo tradicinės aplinkos ir, 
matyt, parvykęs tėviškėn atostogų, užraše pirmą
sias liaudies dainas. 

Po daugelio metų jam toli Bulgarijoje gy
venant, sudrebėjo jo širdis vien už lango išgirdus ai
dinčią gerai pažįstamą rugiapjūtės dainą. Gatve ėjo • 
dainuojančių derliaus valymo darbininkų būrelis. Ir į 
pro bulgariškus žodžius aiškiai skambėjo jo tėviš
kės, daug kartų jo dainuotos rugiapjūtės „Vai tu, 
rugeli, tu žemkentėli" dainos melodija. Sį nuotykį, 
tarp kitų duomenų, panaudojo lietuvių priešistorei 
tyrinėti. Vėliau ir kiti šios srities tyrinėtojai, žmonių 
tradicijose bei kitose folkleristikos formose atpažino 
išlikusių gilios praeities, istorijos bei dvasines kul
tūros bruožų. 

Senieji žmonės su pasiilgimu pasakojo, kad se
naisiais laikais ir javų varpos augę geru sprindžiu 
neaprėpiamos, o dabar ir gimęs šunytis lengvai visą 
apžioja. Ir vyrai augę kaip ąžuolai, žvyrduobėse 
atkasami jų šlaunikauliai šio meto žmonėms arti 
juostos siekę. Ir senieji lietuviški velniai nieko bloga 
nedarę, kiti net metę pokštus, pas ūkininkus pusi
ninkais dirbę, norėdami geru ūkininkų gyvenimu 
pasidžiaugti. 

Žmonės prisiminę tėvų, senelių pasakojimus, su 
pasididžiavimu minėjo senosios Lietuvos laikus, 

: kada jie gyvenę „viensėdžiuose" kur kas norėjęs, kai 
: jie buvę laisvi „karaliaus žmonės". Sunyko anų 
1 laikų Lietuva, o buvusių žmonių anūkai, dabar bau
džiauninkai, vien pasakojimuose jų laimingu 
gyvenimu pasiguosti tegalėjo. 

Ožkabaliečių atmintyje ir jų dainose dar buvo 
i labai gyvi ir Prūsų karalystės valdžioje būrais-bau-
džiauninkais atbūti metai, kai jie, sunkiai dirb
dami, ponams turtus krovė, o jų jauni berneliai 
rekrūtais suimti, Gumbinen, Goldapėn nuvežti, ten 
„nog prūsokų, nog pagonų" prikentėti daug turėjo. 

, Kitoje dainoje jie apgailestaujančiais žodžiais apdai
nuoja, kaip jų bernelius, rekrūtais suimtus, per Nau

miestį, Virbalį į Goldapę nuvežtus muštravojo, 
vienus lazdoms, kitus rykštėms kotavojo. Daina bai
giama sunkiais žodžiais: 

Nelaimingi tie berneliai, kurie prūsų klauso, 
Po Berlyną vaikščiodami (jie) graudžiai rau

dojo. 
Napoleonui Prūsiją nugalėjus ir ožkabaliečių 

dainose minima, kad Dievas davė šventą dvasią 
prancūzų karaliui, kuris prūsokus išnaikino, o 
tėviškę Lietuvą berneliams sugrąžino. Tokiais 
pačiais gražiausiais su Dievo vardu žodžiais žmonės 
apdainavo iš Prūsų kariuomenės atleistų vyrų su
grįžimą. Bet nei Napoleono karų, nei vietos bernelių 
skaudi dalia dar toli gražu nesibaigė, nes 

„Prancūzas mandraa, ką jis sumanė, 
Daugel karalių ant Ruso suvarė". 
Kai Napoleonas didžiule armija švitėdamas pro 

Vilkaviškį žygiavo, su juo kartu Rusijon joję ir iš 
Prūsijos kariuomenės atleistų žmonių bernelių, kaip 
kitų apylinkių žmonės dainavo: „Pavarė Paniparta 
kariuomenę joti". Ar ne iš šitų laikų sudėtoje dainoje 
Ožkabalių žmonės bernelių vardu dainavo: 

Kad mes jojom vieškelužiu, 
Susitikom su maskolium, 
Susikirtom su maskoliais, 
Lėkė galvos kaip kopūstai, 
Griuvo vyrai kaip aržuolai. 

Tuo tarpu Rusijos kariuomenėn rekrūtais suimti 
vietos berneliai kareiviavimo dienas taip nusakė: 

Neilgai jau su jumi būsu, 
Jau aš josu į varnele 
Su. maskoliais muštrą votis. 
Su prancūzais vajavotis. 

Ar nesusitiko mūšio lauke priešingose kariuomenėse 
tarnavę žmonių berneliai, ar nekirto broleli? brolelį 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. sausio mėn. 27 d. 

"TfcV Y N Ė S G A R S A I " 
K I T O J E R A D I J O 

S T O T Y J E 
Nuo 1949 metų lietuviškasis 

radi jas 'Tėvynės garsa i" y ra 
tapę mūsų gyvenimo dalimi, 
svarbia institucija, objekty
viai ir grei tai informuojančia 
apie lietuvių ir pasaulio įvy
kius, puoselėjančia mūsų kal
bos, da inos ir muzikos grožį. 
Radijo programos garsa i pa
siekia klausytojus, išsiblaškiu
sius po visą šiaurinį Ohio ir 
pietryčių Pennsilvaniją. 

Pirmosios lietuviškos t rans
liacijos buvo pradėtos iš WSRS 
stoties AM banga, 1953 me
tais jos perkeltos j WDOK-FM 
102 b a n g a stotį. įsisteigus 
g ryna i tautybių stočiai WXEN-
FM 106.5 1961 metais, "Tėvy
nės g a r s a i " perėjo į ją. 1977 me
tais ši s tot is parduodama 
kit iems savininkams, pakeičia
m a s pavad in imas į WZZP ir 
transliacijų pobūdis — stotis 
t a m p a Rock, modernios bei 
naujų laikų muzikos siųstuvu. 
Pake ič iamas ir lietuviškų 
transliacijų laikas. "Tėvynės 
g a r s a i " buvo priversti ieškoti 
kitos stoties. 1981 m. gruodžio 
mėn. pradėtos transliacijos iš 
WJW-AM 850 banga kiekvieną 
sekmadienį 7-8 vai. vak. 

Praėjusią savaite "Tėvynės 
garsų" vadovui Juozui Stem-
pužiui radijo stoties vadovybė 
pranešė, kad š.m. sausio 22 die
nos lietuviškoji programa yra 
paskut inė. 

Tik apsukraus lietuviškųjų 
transliacijų vadovo didelių pa
s tangų dėka buvo gautas vie
nos va l andos laikas kitoje — 
VVERE-AM stotyje, banga 
1300. Nors la ikas ir labai nepa
togus — nuo 7 iki 8 vai. ryte, bet, 
kad nenut raukus lietuvių prog
ramos tęstinumo, buvo pasira
šyta sutar t is vieneriems me
tams. Pirmoji transliacija bus 
girdima vasar io 5 d. Liepos 
mėn. pradės veikti viešoji ra-
dijos stotis, r.ur tikimasi gauti 
palankesnį laiką, geresnes 
są lygas ir eventualiai geresnę 
kainą. 

Tautybių transliacijos ne tik 
Clevelande. bet ir kitur pergy
vena krizę. Stotys nenori jų įsi
leisti, skiria netinkamą laiką, 
kelia ka inas . Tautybių trans
liacijos, anot J . Stempužio, yra 
kaip našla ič ia i , kuriuos "visi 
myli, bet n iekas nenori priimti 
ir globoti". 

" G R A N D I N Ė L Ė " 
Į ROMA 

Tautinių šokių ansambl i s 
"Grandinė lė" , pakviesta šv. 
Kazimiero jubiliejinių metų 
rengimo komiteto, vasario 26 d. 
i švyksta į Romą. kur da lyvaus 
tų iškilmių bankete, priėmime 
pas popiežių, pamaldose ir 
eventualiai kituose renginiuo
se, kur ji ga lės puikiai atsto
vauti l ietuviams. Smulki prog
rama bus su ta r ta su rengėjais 
ir ji gali būti keičiama pagal rei
kalą. Ansambl i s vyksta gerai 
pasiruošęs ir šokiui, ir dainai , 
ir muzikai. 

Iš viso vyks ta 20 mergaičių 
šokėjų. 10 berniukų šokėjų, S 
muzikanta i , (vadovaujami R. 
Strimaičio), ir vadovai — Liu
das ir Aleksandra Sagiai. 

Kelionės biudžetas — 43,000 
dol. "Grandinėlės" dalyviai 
moka po 400 dol. kiekvienas, j 
Sukakties komitetas ir O.A.C- _ 
Ohio Humani t ies Program Šią f 
išvyką nuoširdžiai parėmė 
s tambiomis sumomis. Prie šių 
dviejų institucijų prisijungė ir 
klevelandiečiai tūkstantinin
kai: J o n a s Balbatas, Vincas I 
Ceičys ir Pe t r a s Milašius. 

"Grand inė lė s" administra
torė praneša , kad visi kelionei 
pinigai jau suorganizuoti, prog
rama paruoš ta ir laukia išvyki

mo dienos. Grįš kovo 5 d. 
"Grandinėlė" Romoje apsis
tos Sheraton Roma viešbutyje. 

Iš Clevelando vyksta ir pa
vienių asmenų: I. Bublienė, 
Vladas ir Birutė Čyvai, Br. dinis kalbėtojas Valdas Adam-
Mainelienė, L. Nagevičienė, p. kus. Žodį tars ir kongresmanas 

V. s. fil. Broniaus Kviklio Lietuvos vyskupijų knygų sutiktu
vėse mintimis dalinasi v.s. V. Senbergas, v.s. A. Senbergienė 
ir autorius v s. fil. Bronius Kviklys. N u o t r y B a c e v i č i a u s 

vardais , pavaizdavo lietuvių 

Sekmadienį, tuojau po su- | 
mos, parodą dar aplankė keli | 
šimtai klevelandiškių. Paro
dos rengėjai susilaukė gražių 
atsiliepimų. 

{ruošiant parodą, be kun. G. 
Kijausko, uoliai talkino arch . 
Kd. Kersnauskas. puikiai išdės
tydamas eksponatus. J a m tal
kino: VI. Bacevičius, Algis Ki-
jauskas. Bačiulis, Jasinevičius, 
Garlauskas, Degutis, Alg. Miš
kinis. Nijolė Kersnauskaitė pa
ruošė ir a tspausdino gražią pa
rodos p r o g r a m ą . N e m a ž a i 
klevelandiškių įsigijo a r užsisa
kė "Lietuvos bažnyčių" kny
gas. Taigi DMNP parapijos kle
bonas yra vienas iš nedaugelio 

CLASSIFIED ADS 
I 1 S C E L U N I O V S 

Jarašūnienė, O. Žygienė ir 
Kęstučio Steponavičiaus šei
ma. 

DRAUGO ROMANO 
PREMIJA ALEI RŪTAI 
Sausio 22 d. "Draugo" 33-jo 

romano premijos jury komisi
ja, (iš B. Gaidžiūno, V. Rociū-
no, dr. J. Kavaliūnaitės, D. 
Staniškienės ir J . Stempužio), 
balsų dauguma premiją pasky
rė San t a Monikoje gyvenan
čiai rašytojai Alei Rūtai-Arbie-
nei už r o m a n ą "P i rmie j i 
svetur". 

Komisijai šiemet nebuvo 
lengva j ;emiją paskirti, nes iŠ 
atsiųstųjų aštuonių romanų 
keturi tikrai yra verti premijų. 
Dviejų tūkstančių premijos 
mecenatė J advyga Pupelienė 
(Zdanavičiūtė) iš Floridos. 
Premija bus įteikta gegužės 
mėn. Los Angeles, Calif. 

V A S A R I O 
Š E Š I O L I K T O J I 

Lietuvos laisvės vigilija, ren
giama Dievo Motinos para
pijos, bus vasario 11 d. 6:30 vai. 
vak. DMNP šventovėje. 

Sekmadienį, vasario 12 d., 
prieš pama ldas pakeliamos vė
liavos prie Laisvės paminklo. 
Pamaldos Dievos Motinos 
šventovėje 10 vai. Giedos muz. 
R. Kliorienės vadovaujamas 
parapijos choras. Šv. Jurgio 
šventovėje pamaldos 10:30 vai. 

Dennis Eckert. 
Meninę programą atliks Rū

t a Pakštaitė iš Chicagos. ky
lant i dainos meno atstovė. 

Aukos bus renkamos Altai ir 
LB. Jos skiriamos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Cle
velando apylinkė išsirūpino 
T a x exempt statusą — federali-
nių mokesčių atleidimą. Auko
j a n t Bendruomenei gal ima nau
doti šį nuo mokesčių atleidimo 
numerį — No. 34-1412259. 

V. R. 

D R A U D Ž I A M O S I O S 
S P A U D O S P A R O D A 

Sausio 21-22 d. klevelandie
čiai turėjo gerą progą susi
pažinti su lietuvių draudžia
mąja spauda. DMNP parapijos 
klebonas kun. G Kijauskas pa
kvietė čikagiškį Bronių Kviklį, 
"Lietuvos bažnyčių" knygų au
torių, atvykti į Clevelandą su 
parodos eksponatais, kuriuos 
erdvioje salėje gražiai spe
cialiuose stenduose išdėstė 
arch. E. Kersnauskas su tal
kininkais . 

Šeštadienio vakare parodą 
jaut r iu žodžių atidarė kun. G. 
Kijauskas; jis supažindino 
susirinkusius su svečiu ir pa
kvietė jį patį tarti žodį. 

Br. Kviklys, pasveikinęs 
susirinkusius, pažymėjo, kad 
esame dviejų sukakčių sąvar
toje. Pernai minėjome "Auš
r o s " šimtmečio, o šiemet mini-
m e 80 m e t ų s p a u d o s 

r. Giedos parapijos choras, vad. lietuviškais rašmenimis atga-
Ryto Babicko. vimo sukaktį. Kiek sustojęs 

Minėjimas, kurį rengia Altos Prie spaudos uždraudimo (1864-
skyrius ir LB Clevelando apy- 1865) dokumentų, paci tavęs jų 
linkė, vyks 4 vai. p.p. Pagrin- i š t raukas faktais, skaičiais ir 

SMITH KAILIŲ PARDUOTUVĖ 

APSIŽIŪRĖKITE VISUR, TADA 
ATEIKITE PAS MUS... 

SUKURSIM, PRITAIKYSIM IR 
PASIUSIM JUMS PUIKIAUSIĄ 
KAILINI] ŠVARKĄ AR PALTĄ 

KAINOS PRASIDEDA NUO $500.00 

ŠIOM DIENOM NAUJAI PASIŪTI 
YPATINGI MINKO PALTAI $1895.00 

Vyksta Išpardavimai 
MŪSŲ ADRESAS: 

TELEFONAS: 

VALANDOS: 

5002 W. 95 ST. 
OAK LAWN. IL 

425-4540 

pirm. — penk. 9 vai. ryto — 7 vai. vakaro 
iestad. — 9 vai. ryto — 5 vai. vakaro 
sekmad. — uždaryta 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St, Chicago, 111 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
D. KUHLMAN. ES., E Į l a t i i H i i l i l l iMm 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

m* » vai ryta M 10 vai. 
Sekmadieniais nu© 9 vai ryto iki S£0 vai vakarą 

kovą dėl savo rašto, kuri tęsėsi klebo ų J A V lietuvių parapijų 
40 metų. Ypač iškėlė Žemaičių kunigų tarpe, kurie domisi Lie-
vyskupą M. Valančių, kuriam tuvos bažnyčiomis, jų likimu, 
ir draudžiamosios spaudos religiniu gyvenimu, 
parodoje buvo paskirta išskir- Sausio 22 d. vakare "Tėvy 
tinė vieta. Toliau kalbėjo apie 
knygnešių gadynę, jų vargus ir 
kovas, privedusias prie spau
dos a tgavimo. Šios kovos metu 
vienu a r kitu būdu nukentėjo 
901 knygų gabentojai, 635 
platintojai ir 1363 draudžiamų 
raštų laikytojai, taigi iš viso 
2899 asmenys . Tai buvo mažo 
Dovydo kova prieš Galijotą, 
pasibaigusi laimėjimu. Susi
rinkusieji turėjo gerą progą 
p a m a t y t i r e t u s d raudž ia 
mosios spaudos originalus, do
kumentus ir daug retų fotogra
fijų. 

Antroje programos dalyje vy
ko "Kauno Arkivyskupijos" 
knygos sutikimas. Kun. G. Ki
jauskas iškėlė šio darbo svar
bą, kai Lietuvos vyskupijos 
susilaukia savo istorijos, kuri 
ligi šiol nebuvo parašyta. 

Knygų a u t o r i u s e k r a n e 
skaidrėmis parodė ar t i 100 ka
ro metu sugriautų a r pokario 
metais okupanto uždarytų baž
nyčių vaizdų. Nepamiršti lietu 
vių kultūros paminklai ir baž 

nės garsų" radijo programoje 
Dalia Staniškienė sklandžia i 
perdavė valandėlės vedėjo Juo
zo Stempužio kruopščiai pa
ruoštą reportažą apie Drau
džiamosios spaudos parodą ir 
"Lietuvos bažnyčių" knygas . 

Koresp. 

MŪSŲ M I R U S I E J I 
Nuo 1983 m. birželio 15 d. iki 

1984 m. sausio 1 d. Clevelande 
mirė šie lietuviai: Vanda Kau
nienė, Leonas Pakeltis, Vidas 
Klimaitis, Ju s t a s Kuncaitis, 
Vincas Kasulaitis, A n t a n a s 
Lapinskas, Kristina Laurinai
tienė, Vincas Šamatauskas , 
Juozas Žebrys, Kazys Jaku-
baitis, Felixas Vaitiekūnas, Al
fonsas Mikulskis. Vilius Vaiti-
nas, Julė Jakutienė, Matas 
Trainauskas, Jurgis Arbukas, 
Jonas Eitutis, J o n a s Mazi
liauskas, Emilė Bakaitienė, 
Alicė Karklienė. Jurg i s Leku-
tis, Kazė Giedraitienė, Jurg i s 
Apanius, Juzė Grėbliūnienė. 

M. J. 
nyčios sovietinėje Gudijoje. Jų uilllIlllIlIlHlilimiiiiiliHiiiliiilMlllllilif 
vaizdų susirinkusieji pamatė ADVOKATŲ DRAUGIJA 
arti 120. {domios buvo nuo- yr R Y L A I T I S i r 
traukos ir iš dabart inio religi
nio gyvenimo okup. Lietuvoje. V . B R I Z G T S . . . 
Be kitų, buvo gal ima pamatyt i 6606 So. Kedzie Avenue 
okupantų išvietintą šv. Kaži- Chicago, DL 60629, TeL 778-8000 
miero karstą su palaikais, ku- « - ^ -
rie iš Vilniaus katedros buvo „ * J" , m r t^ , : , . , -" 

\ u- • 6 n * - o - i N u 0 9 v ryto "u 5 vai. popiet, 
perkelti , Šv. Petro ir Povilo %mumfm ^gal ^ ^ ^ 
bažnyčią. itlllllllllllllliniliuilllllllllllf IIUHlllllllli 

Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

f .-•'.(>—<>m v. vaka -o. Visos laidos iš WCEV stoties 
14.50 AM banga. 

St. Petersburge: šeštadieniais. 12::X)—1:00 vai. 
p.p. iš \VTIS stoties 1110 banga. 

Phoenix: Šeštadieniais, 12:30 vai. p.p., 1540 AM banga 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago. IL 

60629. 'elefonas: (312) 778-6374 arba 436-5035. 

tlllllllllllllllllilIlIlIlIHIlIHIlIliniHIIIIKIi 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai vakaro. 

Telef. — 476-8950 
iiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiii 

i&Etaoo NUOMUOTI 
JAUNA INTELIGENTIŠKA SEIMĄ 
ieško nuomoti namą. Nebrangiai 
Marąuette Parke. Skambint LINDAI 
itl. 3837614. 

IŠNUOMOJAMA — FOft KENT 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 03 £ t . — TeL 778-9064 

M 
u w. • o , ~iiM1i, n. 
SIUNTINIAI I U K T U V A 

T « L - . m - S 7 S 7 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitu* kraštas 

•A5, mm ArcftMT ATMHH 
IL 900*2, Tai 5*7 

ISNUOM. mieg. kamb. tvarkingam as
meniui. Atskiras įėjimas. Marąuette 
Parke. Skambint po 4 vai. popiet — 
teL 476-5712. 

ISNUOM. S kamb. apšild. apstatytas 
butas 2-me aukšte, vyresnio amžiau 
žmonėms. Jokių gyvuliukų. 6138 So 
Artesian Skambinti tcl. 925-6126 

S E A L E S T A T I 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų mūrinis. Garažas, 
gus. 

Nebran-

A V I L Į M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraus tymas 
Įvairių atstumų 

IWL S7f- lSS* a r b a S7S-MM 

V A L O M E 
KILIMUS I R BAIJ>LS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 
B l ' B N Y S 

TeL — R E 7-5168 

Didelis gražiai įrengta* bungalo. Pui
ku didelei šeimai 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W\ 63rtl Street 
Tel. 436-7878 

lilIlIHIlHIINIIHIIIIIIIIIIlIflIlIIIIIIIHIIUlil 
BUTTj NUOMAVIMAS 

DnraduBM — Valilj « M 

Nmmą pirkim— - P»rd»viMMi 

INCOME TAX 
NotermkM — VaiMilMM 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

*52t S. Kadsaa Are . — 77S-2S3S 
•HHIIIIIHHmiilIUMMiHIlHmMIlHUIIIIIi 

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

Tel. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdes, re-
mentai i r k t pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bialka, R-Ph. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli m5e-;to kHdiir. 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHA1?^" - VISA 

TeL — WA 5- IKI 
• • 0 m • • • • • • • < > • • • • • • o> • •> »> • •<> • *-* 

BLRBANK — NAUJAS NAMAS ! 
Naujai pastatytas 3-jų miegamų "split 
level" na;nas su 1 % vonios, įrengtu 
šeimos kamb., plius 2-jų mas. garažu. 
Prašoma karna 80,900 doi. 

CENTURY 21 — CAH1LL BROS. 
4100 W 63rd Street 

fel. 585-6100 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
mm S. Mapl«woad. tel. 254-7430 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iilrvietimai, pildomi P.lietybė* Pra
šymai ir kitokie blankai. 

PASSBOOK 
! SAV1N43S... 

— usfor 
vĮjįįįL flnsndng, 

AT HM 10W IATB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROA0 CHICAGO, ILL 60606 
Peter Kazonauokat, Pret. tel.: 847-7747 

nouMi Nan.T\i«.rrl.*>4 fliM.M tat. V i ' 

SFRVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvoto* ir paprasto*. Radijai, 

Stareo ir Oro VCtintnvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
nu w. st st, m. 77t-i4St 

MK> nfaiaa ir automobilio 
10 — X — 30f# pigiau mokOtit* uf 
DM mm 

F R A N K Z A P O L I S 
Tf i . G A 4-SS64 

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

MASTHl PLUMBING 
Nauji darbai ir pataisymai VirtUTM 
ir ToaUoa kabinetai Keramikos plyta-
Įsa. Karato vandens tankai. Flood 
eontroL Utsikimte vamzdfiai įiTalo-
mi stoktra Palikit* pavardę ir totafo-
ną — lietuvtlkai 

S B B A P t N AS — TeL 6M-2SS6 
H X K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 C 

Pendta i tę "Draugą", duokit* 

.ii k i t iems pasiskaityt i 

Remki te t uos versl ininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI 
SlUOtAi? NUO * IKI 4 VAI 

5055 S. Kno. Naujas 3-jų but.v 
8037 S. Rutherford. Naujas "bi-level 

3040 W. 84 Place. 3 mieg mūr 
7351 S. AJbany. 3-jų mieg. mūr 
34 metų senumo. Didelis sklypas. Pil
nas rūsys. Šaldytuvas p^čus, kai
mai. Tik $45.900. Skubėk,t part.aty.i. 

5531 S. Troy. 5 kamb n : . as, 
galimybe trims miegame s. Madsoi 
virtuve ir vor>ia. F Iii. z rūi»; s.' 4-»3 
miegamu. Naujas centr. cr.> vėsini
mas. Tik $44,900 Pajku>";;c. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoci, tik pa-

skambirjeite telefcnu. Y-ūsų oardavė-
i jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
į ju ra galime padėt, nes dairia-: ;te-:-
j giamė:. Nemokamam narro įvertini

mui ir greitam pardavimui sker^'r-iaJcit 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TEL — 494-7100 

DR. W. STOROST 
VYDŪNAS 

SDZBEN HUNDERT JAHRE 
DEUTSCH - LITAUSCHER 

BEZIEHUNGEN 
Vokiečių - Lietuvių Santykiai Per 

Septynis Siuiuuecras 

Knygos pirmoji laida buvo išleista 
' 1932 m. Tilžėje, o 1934 m visa laida 
sunaikinta nacių isakymu. Niekas ne
galėjo geriau nusviesti mūsų brolių 
prūsų gyvenimo, kaip jos audriu 
Dr. Vydūnas. Tam tikslui yr~ sta 
antroji knygos laida, kuri pri\ • 
paskleista plačiai po pasaulį. 

Knygą išleido Akademinės Skauti-
jos Leidykla-Vydūno Jaunimo Fondas. 
(Vokiečių kalboje). Knyga turi 502 
psl., daug spalvotų iliustracijų, du 
žemėlapiai. 

Kaina su persiuntimu $15.30 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «3rd St 
Chicafo, O. 00S29 

file:///VTIS


Paterson, N. J. 

MIRĖ UOLUS IR 
PAVYZDINGAS 
KUNIGAS 
Sausio 4 d., sulaukęs beveik 

82 metų amžiaus, Matulaičio 
senelių namuose Putname, 
Ct., mirė kun. Jonas Justinas 
Kinta, daugelį metų buvęs Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Patersone, N. J. 

Kadangi kun. Jonas buvo 
praleidęs savo jaunystę ir lan
kęs pirmąją mokyklą Water-
bury, Ct., kur dar gyvena jo se
suo Konstancija Naujokienė, o 
netoliese jos sūnus Pranas ir 
kunigo brolis Alfredas ir kur 
yra dar daug šeimos pažįsta
mų, tad kunigo Jono kūnas 
buvo parvežtas iš Putnamo į 
Waterbury ir pašarv t_s sau
sio 5 d. Deliniks Funeral Ho
me, kad artimieji ir pažįstami 
galėtų išreikšti jam paskutinę 
pagarbą ir su juo atsisveikin
ti. Po to sausio 6 d. jis buvo at
vežtas į Patersoną, nes velio-
nio t e s t a m e n t e buvo 
pareikštas noras, kad jis būtų 
palaidotas Patersono kapinė
se prie savo parapiečių, ku
riems jis tiek daug metų tar
navo. 

Patersone kun. Jono kūnas 
buvo pašarvotas bažnyčioje, 
kur jo buvę parapiečiai galėjo 
jį lankyti nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
iki 9 vai. vakaro. 7:30 vai. bu
vo pamaldos, kurias pravedė 
Passaico apskrities dekanas 
kun. John Morris, asistuoja
mas parapijos administrato
riaus Jokūbo Pallivathukkal, 
kun. K. Pugevičiaus ir kitų 
penkių kunigų iš aplinkinių 
lietuviškų parapijų. 

Po šių pamaldų ėjo atsisvei
kinimai. Pirmiausiai kalbėjo 
angliškai parapijos tarybos 
pirmininkas Jurgis Jasulai
tis,' tarybos ir parapiečių var
du. Jis trumpai nupasakojo 
kun. J. Kintos biografiją, apie 
jo išeitą mokslą ir nuveiktus 
darbus parapijoje. Tų darbų 
didžiausias yra buvęs naujos 
bažnyčios pastatymas. Po jo 
kalbėjo A. Masionis lietuviš
kai, Lietuviškų parapijų metų 
komiteto, Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvos Vyčių var
du. 

A. Masionis iškėlė velionio , 
kaip kunigo ir lietuviškos pa
rapijos klebono, nuopenus, pa
žymėdamas, kad jis yra užsi
tarnavęs visų parapiečių 
pagarbą, nes jis buvęs šven
tas kunigas, kuriam jo parapi
ja rūpėjo daugiau kaip visa ki
ta, ir kuriai jis kaip kunigas ir 
kaip klebonas atliko savo pa
reigas be jokių priekaištų. 
Nors jis buvo gimęs ir augęs 
ne Lietuvoje, bet, augdamas 
susipratusių lietuvių šeimoje, 
gerai išmoko lietuvių kalbą ir 
ją sklandžiai vartojo tiek savo 
gyvenime, tiek bažnyčioje. Jis 
domėjosi Lietuvos reikalais ir, 
siekdamas kunigų seminarijo
je master's degree, rašė savo 
baigiamąjį darbą ne apie ką 
kitą, bet apie Lietuvą — apie 
krikščionybės įvedimą Lietu
voje. 

Kun. J. Kinta skaitė lietu
višką spaudą, žinojo, kas de
dasi kitose lietuviškose para
pijose, dalyvavo lietuviškoje 
veikloje, būdamas New Jersey 
ir New Yorko Lietuvos Vyčių 
dasios vadu ir eidamas JAV 
rytuose Kunigų Vienybės val
dybose sekretoriaus, iždinin
ko ir net pirmininko pareigas. 
Kuriantis Patersone LB sky
riui, jis buvo vienas iš pačių 
pirmųjų, įstojusių į LB, uoliai 
mokėdamas nario mokestį, da
lyvaudamas Nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjime ir pa-
remdamas savo aukomis 
Lietuvos laisvinimo akciją. Ar 
tai buvo Kalėdos, ar Velykos, 
ar kurios kitos didesnės šven
tės, jos Šv. Kazimiero parapi
joje visuomet buvo lietuviškos 
šventės su visomis tradici
jomis ir papročiais. 

Jau iiėjes į pensiją ir gy
vendamas už kelių mylių nuo 

bažnyčios, jis kiekvieną sek
madienį ir net savaitgalį at
važiuodavo padėti aptarnauti 
savo buvusius parapiečius. Vė
liau dėl nusilpusios sveikatos 
apsigyvenęs arčiau bažny
čios, vis tiek sekmadieniais 
laikydavo Mišias bažnyčioje, 
tik, kai jau vieną kartą, atsi
kėlęs nuo kėdės eiti į bažny
čią, susvyravo ir vos pasiekė 
lovą atsigulti, tada pabaigė 
tarnauti savo parapiečiams, 
nes buvo išvežtas į ligoninę, o 
iš ten jau į Matulaičio namus 
Putname. 

Putname kun. Jonas Kinta 
taip pat nenurimo. Šiek tiek 
atsigavęs ir sužinojęs, kad, iš
ėjus kun. V. Palubinskui į 
Aušros Vartų parapiją, jo bu
vusi šv. Kazimiero parapija li
ko be lietuvio kunigo, jis vie
ną dieną, niekam nieko 
nesakęs, pradėjo pakuotis sa
vo daiktus, rengdamasis grįž
ti padėti savo parapiečiams. 
Vos seselės jį perkalbėjo ir įti
kino, kad jau ne jo jėgoms im
tis tokių pareigų. Po to jau grį
žo tik į Patersono kapus. Štai, 
kokių kunigų mums reikia 
šiandien. Jei, būdami dar pa
kankamai pajėgūs, mūsų ku
nigai nesiskubintų taip greit 
ištrūkti iš parapijų į pensiją, 
dar nebūtų jaučiama tokia sto
ka lietuvių kunigų mūsų para
pijose. 

Paskutinis atsisveikino kun. 
J. Kintą Antanas Juškaitis, 
Šv. Vardo draugijos pirminin
kas, parapijos tarybos narys ir 
trustistas. Jis atsisveikino Šv. 
Vardo draugijos vardu, pažy
mėdamas, kad kun. J. Kinta, 
su kuriuo jam tekę bendradar
biauti daugiau kaip trisde
šimt metų, buvęs tikrai idea
lus kunigas ir labai geras 
parapijos reikalų tvarkytojas. 

Sausio 7 d. 11 vai. buvo kon-
celebracinės laidotuvių Mi
šios. Pagrindinis celebrantas 
buvo Patersono vyskupas 
Frank Radimer, kuriam padė
jo 22 kunigai, iš visų'aplinki-
nių lietuviškų parapijų: New 
Yorko, Maspetho, Brooklyno, 
Newarko, Harrisono, Eliza-
betho ir Bayonnės. Matėsi 
prel. J. Scharnus, prel. Pr. Bu
lovas, prof. V. Jackevičius, 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas kun. L. Andriekus. 
Apie pusę viso skaičiaus su
darė kunigai iš amerikiečių 
parapijų. Mišios buvo anglų 
kalba, bet vieną skaitinį pa
skaitė lietuviškai stud. Linas 
Eitmanas. Taip pat buvo pa
giedota pora giesmių lietuviš
kai, o prieš išlydint iš bažny
čios, vargonininkė su savo 
choru, įsijungus ir visai baž
nyčiai, labai įspūdingai sugie
dojo Viešpaties Angelas. 

Pamokslas buvo paruoštas 
kun. V. Dabušio, kuris, dar ne
pajėgdamas dėl ligos keliauti, 
prisiuntė jį iš Floridos ir kurį 
per Mišias perskaitė kun. K. 
Pugevičius. Kun. Dabušis sa
vo pamoksle iškėlė ir pabrėžė 
kunigo pareigas ir jų svarbą 
ypač šiais visokio pasimetimo 
ir visokių dvasinių pavojų lai
kais ir gražiai įvertino kunigo 
J. Kintos paliktus gilius pėd
sakus Patersono šv. Kazimie
ro parapijoje, kurioje jis pats 
klebonavo ir prieš tai ilgoką 
laiką bu o kun. J. Kintos vi
karas. Kadangi jis geriausiai 
kun. J. Kintą pažinojo, už
baigsime šį aprašymą ištrau
komis iš kun. V. Dabušio pa
mokslo. 

"Prieš beveik 82-jus metus 
— 1902 kovo 11 dieną Lancas-
terio mieste Jonui ir Ievai Jan
kauskaitei — Kintams gimė 
pirmasis sūnus, ten pakrikš
tytas Jono Justino vardu. 
(Kintai buvo susilaukę iš viso 
8 vaikų, A. M.). Tėvai ten bu
vo nuvykę darbams iš Lietu

vos — Kazlų Rūdos (motina iš 
Alvito parapijos). 

Darbams Anglijoje sumažė
jus, šeima 1906 gegužės 11 d. 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir apsigyveno 
Waterbury, Conn. Kintų Jo
nukas buvo vos ketverių me
tų. Sulaukęs septynerių metų, 
pradėjo lankyti Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos mokyklą, 
tarnavo bažnyčioje Mišioms, o 
laisvu laiku dirbo to amžiaus 
vaikui prieinamus darbus. 
Baigęs pradžios mokyklą, ku
rį laiką mokėsi Hartforde, La 
Salette kolegijoje. Vėliau stu
dijas tęsė Seton Hali universi
tete, So. Orange, N. J., kurį 
baigė 1927 m. birželio 8 d. B. 
A. laipsniu. 

Tų pačių metų rugsėjo mėn., 
apsisprendęs siekti kunigys
tės, įstojo į Nevarko vyskupi
jos Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo kunigų 
seminariją, Darling N. J. 
Baigdamas teologinius moks
lus, parašė diplominį darbą 
"Katalikybės pradžia Lietuvo
je", už kurį gavo M. A. laips
nį. 

Kunigu įšventintas 1931 m. 
gegužės 30 d. Ketverius metus 
vikaravo Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoj Elizabeth, 
N. J., pas tuometinį kleboną 
kun. Juozą Simonaitį. 1935 m. 
birželio 27 d. buvo perkeltas į 
Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapiją Harrison, N. 
J., pas kleboną kun. Leoną 
Voicekauską. Čia velioniui a. 
a. kun. J. J. Kintai teko dar
buotis vos 10 mėnesių. Newar-
ko aririv. Thomas J. Walsh 
1936 m. balandžio 24 d. kunigą 
Joną Kintą paskyrė Paterso
no Šv. Kazimiero parapijos ad
ministratoriumi, o vyskupas 
Thomas H. McLaughlin, pir
masis Patersono vyskupas, 
1939 m. vasario 15 d. pakėlė 
klebonu. 

Velionis kun. Jonas Kinta 
šioje parapijoje darbavosi dau
giau kaip 35-rius metus. 1971 
m. rugpjūčio 1 d. pasitraukė į 
pensiją, užleisdamas klebono 
pareigas tuometiniam jo vika
rui kun. Viktorui J. Dabušiui. 

Per trisdešimt penkerius me
tus kun. J. J. Kinta, klebonau
damas Šv. Kazimiero parapi
joje, paliko gilius pėdsakus. 
Depresijos metai JAV buvo ge
rokai palietę ir Šv. Kazimiero 
parapijos finansinius reika
lus. Bet jaunas, vos penkerius 
metus vikaravęs, velionis kun. 
J. J. Kinta visa savo energija 
ėmėsi pastoracinio bei admi
nistracinio darbo. Per trumpą 
laiką atliko reikalingus baž
nyčioje ir klebonijoje pataisy
mus, o ir pastoracinį parapi
jos gyvenimą įvedė į 
reikalingas vėžes. 

Senoji medinė bažnyčia, iš
tarnavusi tikintiesiems apie 
50 metų, nebegalėjo būti atre
montuota. Velionis klebonas 
kun. J. J. Kinta ryžosi ir pasta
tė šią naują mūrinę šventovę 
1961 metais. Pagrindinai per
tvarkė kleboniją, nupirko že
mės sklypą ir pastatė ketu
rioms mašinoms garažą. 
Aptvarkė visą bažnyčios ir 
klebonijos aplinką, įrengė Ši
luvos Švš. Dievo Motinos gar
bei darželį su jos statula ir lie
tuvišku kryžiumi. 

1962 m. birželio 24 d. Pater
sono vyskupas James McNul-
ty pašventino naują bažnyčią 
ir pakonsekravo altorius. O 
vyskupas James Navagh 1965 
pašventino kryžių, Švč. M. 
Marijos statulą, o James ir 
Mary Garside lėšomis įrengtą 
sodelį dedikavo Šv. Kazimiero 
garbei, kurio mirties 500 metų 
sukaktį šiais metais švenčia
me. 

KANADOS ŽINIOS 
Sault Ste. Marie, Ont 

V I D U R Ž I E M I O 
NAUJIENOS 

Pradedant visos Kanados 
naujienomis, tai mūsų minis-
teris pirmininkas Pierre Elliot 
Trudeau dar vis nepaskelbia 
savo anksčiau žadėto atsista
tydinimo, bet nepamiršta sa
vo liberalus draugus aprū
pinti š i l t o m i s ir gerai 
apmokamomis tarnybomis, ar
ba paskirdamas senatoriais. 
Pasauliniu mastu, taikos ieš
kodamas, Pierre ruošiasi net 
važiuoti pats į Kremlių, bet 
tam trukdo raudonojo "caro" 
Andropovo liga. 

Tuo tarpu Kanadoje, turin
čioje 25 milijonus gyventojų, 
yra apie 1,5 milijono bedar
bių, o Kanados doleris nukri
to ligi 80 amerikietiškų centų. 
Trudeau atsistatydinimo lau
kia net ir liberalų partija. Jei
gu dabar Kanadoje įvyktų fe-
deraliniai rinkimai, tai 
liberalai tikrai gerokai pralai
mėtų progr. konservatorių par
tijai, vadovaujamai Brian 

Mulronex. kuris labai gražiai 
nušneka, 

šviesus spindulys lietuviš-
. koje veikloje yra trečius metus 

veikianti šeštadienio mokykla, 
vedama J. Skardžio ir D. Po-
derienės. Nors mūsų LB apy
linkės valdybos ižde yra apie 
8000 dol., bet valdybos posė
džiuose niekada net neužsime
nama apie finansinę paramą 
mokyklai. 

Mokykla mokiniams ir jų tė
vams suruošė sėkmingą prieš
kalėdinį pobūvį, o mokslo me
tų užbaigimo proga žada 
suruošti didelį pikniką. Šešta
dienio mokyklos yra vadina
mos didžiausiu lietuvybės pa
laikytoju ar lietuviškumo 
išlaikytojų. 

Ko respondentas 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. sausio mėn. 27 d. 

vo, o tu juos atidavei man... Ta
vo man patikėtus žodžius aš 
perdaviau jiems, o jie... įtikė
jo, kad esi mane siuntęs" (Jn. 
17, 7-9). Duok, kad ramia šir
dimi galėčiau pasakyti: "At
likta" (Jn. 19,30).". 

Po Mišių, prieš išlydėjimo 
apeigas, prie karsto kelis žo
džius apie velionį pasakė ir 
vyskupas. Jis prisiminė velio
nį kun. J. Kintą kaip ramų, 
nuolankų ir pavyzdingą kuni
gą, kuris, tyliai dirbdamas, 
yra atlikęs parapijoje didelių 
darbų. 

Bažnyčia buvo pilna kaip re
tai kada parapiečių ir iš toliau 
atvykusių žmonių. Į Kalvari
jos kapus palydėjo daugiau 
kaip 30 automobilių. Velionis 
kun. J. Kinta buvo palaidotas 
kunigų sekcijoje, šalia savo 
buvusio vikaro kun. Vytauto 
Demikio. 

Po laidotuvių velionio brolis 
Alfredas ir sesuo Konstancija 
su sūnum, dukteria ir žentu 
pakvietė visus į parapijos salę 
užkandžiams. 

Antanas Masionis 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo raUoda jau 40 metų tarnauja 
Hmr Jtnay, N«w York ir Connacti-
cut lietuviams! 

KM penktadienį ii WEVD Stoties 
K«w Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro. 
97.9 mef. FM. Taippat klausykitės 
"Mušk at Lithuania" programos kas 
s«ikmarii>nt nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietu, ii Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU). 
Direkt Dr- JOKŪBAS STUKAS 

R 234 Sunlit Drive 
Watchung, N J. 07080 
TU. — (201) 753-5636 

GRYBS, GRYBS 
Lietuviškas dtJnoritts mažiesiems 

LeMntns) paruostas rūpestingai, dai
nos ir iliustracijos lengvai supranta
mos. Tai graži dovana mažiesiems. 
Parinktų eilėraščių muziką atkūrė — 
Daiva Matulionyte de Sa Pereira. Ilius
tracijos — Raminta Baukytė-Lapiienė 
ir Renate Anysaitė-Gudat. Techniškas 
paruošima* ir pagalbiniai darbai — 
— Raminta Raslaviciūte - Saib, Lai
ma Bačinskaitė-Salčiuvienė ir Austė 
Paliokaite - Vygantienė. Išleido Lietu-
vių-Amerikiečių priešmokyklinio am
žiaus sambūris. Spaudi "Draugo" 
spaustuvė. Didelio formato, 84 psl. 
Kaina su persiuntimu 4 doL 

Užsakymu* siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 
Chioago, IL 60629 

A . f A . 
KUN. ANTANUI TRESKAI 

mirus, jo brolį JONĄ TREŠKĄ, seserį STASE RIŠ
KIENE ir jų SEIMAS, GIMINES ir ARTIMUO
SIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Grand Rapida, Midi. 
UTO KLUBO NARIAI 

Mylimai žmonai 

A.fA. F R A N C E S mirus, 
liūdintį vyrą profesorių BRONĮ KASLA nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

ZIGMAS ir ELENA GŪROS 
JUOZAS ir KLARA VIRSKAI 
VINCAS ir ONA DOVYDAIČIAI 

Kaip ramus, be didelių aud
rų buvo velionio žemiškasis 
gyvenimas, taip ramiai jis 
praėjusio trečiadienio — 1984 
m. sausio 4 dienos rytą užmi
go Viešpatyje. 

Velionis kun. J. J. Kinta 
drąsiai gali kartoti Kristaus 
žodžius: "Aš pašlovinau tave 
žemėje, atlikdamas darbą, ku
rį man buvai davęs nuveikti" 
(Jn. 17,4). "Aš apreiškiau tavo 
vardą žmonėms, kuriuos man 
davei iš pasaulio. Jie buvo ta-

f 
H VINCAS LIU L S V I C I U S 

j I Š E I V I J O S V A I D M U O 
•HriklmiMH Uitam Atkirtu* darbt 

EB PRATARMfiS: "fiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė! Ar mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva 
vėl tautų atkurta! Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, 
kaip ir mes skaičiuojame anų'" 

L»**ny* yra suskirstyta* | keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi-
•*•» darbt. Deivijoa poUttnft vafisJa Lietuvos labui. Išeivijos kultfl-

Lietuvai. IMvijoB ekonominė paramai Lietuvai. 
Kayga kruopščiai paruosta, lengvai ir so įdomumu skaitom. 
UMdo Pasaulio Lietuvių Betsdruomenės valdyba su Lietuvi* Foo-

1*61 «-. SMiMn formato. 400 psl., kieti viršeliai. 
$14.00 

DRAUGAS, 4SĄS Weat 6$rd Strmt 
Ckicmgo, IL 60699 

A . f A. 
ALEKSANDRUI KUMSKIUI mirus, 
jo žmoną Phyllis, sūnų, dukteris su šeimo
mis, seserį Helenę Vilkelis, brolį Danielių 
Kumskį ir kitus gimines giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

REGINA IR JURGIS VALATKAI 
TERESĖ IR ČESLOVAS VALATKAI 
GABRIELĖ IR EDMUNDAS KORZONAl 

MŪSŲ MIELAM PRIETELIUI 

A. t A. 
KUN. ANTANUI TRESKAI 

netikėtai amžinam poilsiui iškeliavus, didį skausmą 
išgyvenantiems velionio broliui JONUI su ŠEIMA ir 
seseriai DR. STASEI RIŠKIENEI su ŠEIMA reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime. 

EDUARDO ir VIKTORIJOS PIKELIŲ 
ŠEIMA 

LIUDO ir MILDOS VOLODKŲ 
SEIMĄ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIM1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. Caiifornia Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

T-dehvrras, — YArds 7-174 1-2 

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

TĖVAS IR SŪNUS 

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

STEPONAS C LACK ir SCNŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

• 
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X Lietuvių Kultūros draugi
jos "Aušros" narių ir narių kan
didatų susirinkimas šaukiamas 
vasario 3 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakare Great American Fe-
deral Savings patalpose, 8301 S. 
Cass Ave., Darien (blokas j šiau
rę nuo Stevenson Ebcpress). 
"Aušros" draugija rūpinasi Lie
tuvių kultūros centro pastaty
mu Chicagos vakarų priemies
čiuose. 

x Kova su skleroze — gydy
tojo pranešimas, dipl. teis. Pra
no Šulo žodis testamento reika-

Rengia specialus komitetas, ku- į j u kultūrinė programa Sodybos 
rio pirm. yra inž. Kazys Pabe- j pažmonyje šj sekmadienį nuo 
dinskas. i2 vai. p. p. Marijos Bosienės 

X Chicagos skautininku Ra-1 kugelis visų laukia. 

x Prof dr. Vytautas Biebaus-
ka* iš Cincinnati, Ohio, atvyksta 
į Chicagą ir sekmadienį skaitys 
paskaitą, Jaunimo centre minint 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
75-rių metų amžiaus sukaktį, 
Minėjimas prasidės 3 vai. p. p. 

movės sueiga įvyks šį sekma
dienį, sausio 29 d., 11 vai. ryte 

x Elta, Informatkm BuUetin, 
anglų kalba leidžiamas lietuvis 

Jaunimo centro 203 kamb. Bus • ^0 gyvenimo ir veiklos informa-
svarstoma tema "Dabartinio j ^j^ biuletenis, gruodžio mėne-
skautavimo realybė". Pasisve-

; avimas ir pabendravimas prie 
I -vutės. Laukiame dalyvaujant 
- j skautininkų,-kių, vadovų-

skautų ir vyčių ir vyr. skau-

sio numeris, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje duodama daug 
žinių apie kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus teismus, 
Helsinkio priežiūros komiteto 

I veiklą, JAV prezidento pareiš-
< Vasario 16 dienos minėji- i k i m u s Pabaltijo tautų reikalu ir 

is rengiamas Cicero Lietuvių i k*- Leidžiamas Vliko Washing-
D . C indruomenės vasario 19 d. Šv. | t o n e 

. šias ir pamokslą pasakys kun. 
Męstutis Trimakas. 

Jūratė Jakštyt5 ir Rcmas Stakauskas vaizdelyje 
vių dienose 1983 m. 

'Bendruomenes Posėdis" Antrojo Kaimo pastatyme Pasaulio Lietu-
Nuotr. J. Tamulaičio 

ANTRAME KAIME — ISTORINIAI 
ŠKICAI... TRIGUBI SĄSTATAI... 

Į "Gintarą" aną baisiai šaltą ar Taunolaiko, bet ir iki Mar-
I antradienio vakarą įpuoliau mir- j quette P a r k o . . . Net Cicerą pa-

, x AnatoUjas Lakas, Chicago, į 1 i n a i s u š a i ę S > svajodamas apie siekdavo. — aiškino Vida Gil-
tsernarao n i m ū s ų ^ ė j a s h- lietuviškų j k a U Š ą k a r š t o s "pagerintos" ar-jvydienė, sėdėdama rato vidu-

Prapuolemo vadovaujamasj cho- < o r g a n i 2 a c i j u darbuotojas, apsi-; b a ^ d ė l k u r i ( į fi svetainė i ryje. 
r .,s giedos šiai šventei pntaiky- j l a n k ė ..Drauge", pratęsė prenu- i j a u n u o senų l a i k ų b u v o g a r s i Į __ c t a d a n e ūk ^hai, bet 
t as giesmes. Po Mišių mineji-1 m e r a t ą ^ p ^ * ^ 30 d o l ^ , * į p a r k ( ) r į b ų ~ fc v a r R O S k r i s d a v o n e g y v o g fc 

mas bus parapijos sale], r as - , r a S £ i o stiprinimui. A. Laką : ̂ r d a r T n y d e r į gretimoje sali-; pat ant šaligatvio, — pritarė ša-
kaitimnke adv. Laima Nainyte- j skelbiame garbės nremimerato-1 f - •, •- * • i - , c • J- Z \ J -.r -̂  
,., , . . . . . . . , - , SKei<> i ame garoes prenumeravo- k e , ą .kišau ten savo jau kiekilia jos sėdintis Arvydas Vait 
Garbonkiene pasinnko laoai ak-, r I u m 0 ^ a u k ą l a b a i ^ , J L S - L Ik— 
lualią aemą "Rezistencija" Lie-: 
tuvoj" j x Albina Ralienė, Richmond 

JHill, N. Y., jos tėveliui Kazi-
x Gailutė Valiulienė, Dariaus i mierui Račkauskui mirus, perė-

ir Girėne iituanistmės mokykios ( m e j 0 .'Draugo" prenumeratą ir 
mokytoja, paslydusi ir krisdama j k a r t u atsiuntė mokestį viene-
susižeiiė nugarą. Dr. G. Bylos riems m e t ams 
priežiūroje gydosi ir pamažu 
sveiksta. 

'Draugo" šta-

apšilusią nosį. Į k u s . . . 
—Pasakok, senele, pasakok, j — Kaip matote, ruošiamės sa-

— šaukė būrelis scenoje ant I vo dvidešimtmečio jubiliejaus 
grindų susėdusių antrakaimie- į programai. — pertraukėlės me
čių, i tu aiškino Antro kaimo prie-

— Ach, kaip įdomu... Ar iš j vaizdą Algirdas Antanaitis. — 
tikrųjų, senele, čia Chicagoje ta- j Pirmoje programos dalyje sene-

šaunesnis. . . Daug dirbu, dau
giau laiko repeticijose praleidžiu, 
bet toks jau, atrodo, "šeiminin
kių" likimas: visada daugiau 
d a r b o . . . 

— Matau čia ir daugiau se
nesnių pažįstamų, Antrame kai
me kelis ar keliolika metų nebe
matytų . . . Kaip jaučiatės su
grįžę?... 

Romas Stakauskas: Iš tikrų
jų į Antrą kaimą nesugrįžau, 
nes ir niekada iš jo nebuvau 
išėjęs. Yra pas mus tokia ak
sioma : "kartą kaimietis, tai jau < 
amžius kaimietis". Jeigu aš bu 

— pasiilgau antrakaimiečių. Ži
nojau, kad bus daug darbo, daug 
prakaito, bet taipgi ir daug drau
giškos šillumos... Kada vėliau 
pamatai, jog programa buvo ge
ra ir neblogai atlikta, tai ir vi
sas darbas pasiteisina... 

Juozas Ateksiūnas: . . . Sugrį
žęs? . . . Kaip jaučiuosi?... Nie
kaip negaliu to Antro kaimo at
sikratyti. Anksti rudenį persi-
krausčiau į New Yorką, po sa
vaitės žiūriu: ir Antras kaimas 
ten pasirodo!... Pardaviau ra
mus, išsikrausčiau į Omahą, ma
nau sau: čia tai bent ramiai pa
gyvensiu . . . O kas? Po poros 
savaičių ir ten tie velniai atsi
rado su gastrolėmis... Žinai gi 
tą seną amerikietišką patarlę: 
jei negali atsimušti — pats įsi
junk. . . 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

K A B A M * 
Hamiltono Lietuvių Ben

druomenė Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą rengia vasario 
12 d., sekmadienį, su pamaldo
mis ir akademine bei menine da
limi. 

— Juozas Krištolaitis iš Ha
miltono yra paskirtas Kanados 
LB atstovu į Lietuvių Tautiniu 
šokių komitetą, šiemet rengia
ma JAV ir K' nados Tautinių 
šokių šventė Clevelande liepos 
1-2 dienomis. 

— Montreatio lituanistinė mo
kykla, šiemet vadovaujama nau-

IŠ veteranų antrakaimiečių jos vedėjos Julijcs Adamonytės. 
repeticijoje dar matau Marytę Į paruošė Kalėdų eglutę. J. Ada-
Mažeikaitę-Utz ir Joną žukaus- monytė trumpu žodžiu pasveiki-
ką, bet jie su prievaizda sceno
je įtemptai aiškinasi kožkokias 
mizanscenas... Prislenku 
jaunesniųjų grupės. 

no svečiui, o vaikai suvaidino 
vaidinime . "Snieguolė". Tai in-

prie Į scenizuota pasaka, kuri buvo 
įdomi ne tik vaikams, kurie ją 

Esate jauniausi Antro kai- \ atliko, bet ir žiūrovams, susirin-
mo nariai, bet jau spėjote ge
rokai pasireikšti ir gastrolėse ir 

kusiems į vaikų kalėdinę šventę. 
Vaidinimą paruošė mokytojos, 

vau pora sezonų pasiėmęs a t o J * * * * • keleriopai pagerėjo, 
• gal todėl ir rolių daugiau gau-

namie. Kokie įspūdžiai? Ar i eilėraščius deklamavo Lina Cel-
dar nenusibodo? į toriūtė, dainų ir giesmių išmokė 

Indrė Totiušytė: Tokie drama-1 M. Adamonytė. Kalėdų senelis 
tiški laikai, tokie pakilūs spėk-! išdalino vaikams dovanėlių, tin-
takliai, kur čia nusibos. . . į karnų Kalėdų švenčių proga. 

Arvydas Vaitkus: Nusibodo j — Kanados Lietuvių Ren
tai tik sinjorams kolegoms maž-: druoroenės valdyba, išrinkta ne
alkoholinius pirkinėti ar kitaip į reitais metais gruodžio 3-4 die-
jiems patarnauti per repetici- Į nomis tarybos suvažiavime, pa-
jas, bet ką gi padarysi, kad to-1 siskirstė pareigomis: pirm. adv. 
kie jau papročiai... Visur nau- i Algis Pacevičius, vicepirminin-
jokus skriaudžia O gastrolėse j k*i Vytautas Bireta ir Henrikas 
tai jau kitas reikalas!... Pašte- \ Stepaitis, vicepirm. visuomeni-
bėjau ir pats, kad mano lietu- j "iams reikalams Joana Kuraitė 

stogų, tai tik pasižiūrėti, kaip 
jaunieji narplioeis sceninėse pai-

Lasienė, ižd. Juozas Krištolaitis, 
sekr. Ramunė Sakalaitė Jonai-
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=?i į Los Angeles daly 
etuvių fondo Los Ange-
aus bankete. Banketas 
labai gerai. Ji rūpina-

prenumeratorius ir kitų gerų 
darbų rėmėjas, kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė ir 30 
dol. auką. J. 2vynį ir toliau lai-

Draugo" renginių ko- j k o m e garbės prenumeratorium, 
-mininkė, ir premijos 1 0 u j mielą auką labai ačiū. J. 

iškilmėmis 

bas dukrai Albinai reiškia užuo-į<ja ir tramvajai, ir skerdyklos, I liai savo vaikaičiams pasakoja, į™*-*086 be veteranų pagalbos.. . 
jautą dėl tėvelio mirties. _ nustebusi teiravosi Indrė To-1 kas čia Chicagoje dėjosi jų l a i -1 š r a ''^Srižimas*' malonesnis tuo, 

Marytė Remienė, Lietuviui x Juozas žvynys, St. Peters- nušytė. jkais: kaip jie čia kūrėsi, kaip 
atstovė, iš Chicagos buvo b u r g Beach, Fla., mūsų garbės — O kaip gi, vaikeli?... Ka-1 pergyveno šiašiasdešimtųjų de-

- - - - - - da vėjas iš pietryčių pūstelėda- j kadoje vykusius protestus ir 
"revoliucijas", o pagaliau ir ko

m i . . . Jeigu nervai išlaiko, jei 1 tienė, narė apylinkių reik. Rasa 

ve, tai skerdyklų kvapas pa
sklisdavo ne tik iki Vestsaidės j unijos subyrėjimu gresiančius 
1 v ė j u s . . . 

x Kun. Jonas Racevičros, St. j — Dauguma pirmojoje daly
je vaidinimų škicų surinkti iŠ 
ankstyvesnirjų programų ir su-
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Boniface par. klebonas Kityre, 
įsKiimemis gegužės \ dvynys yra ekonomistas ir ge- j Ncrth Dakota, mūsų rėmėjas, j 
irimo komiteto pirmi- j raS federalinių taksų apskaičia-1 pratęsdamas prenumeratą už, daro savotišką kelių dešimtme-
Vizgirdienė jau yra ' v i m o specialistas. j 1984 metus, atsiuntė visą šim-1 čiu čionykštės mūsų aplinkos 

ūrelį, kuris rengia | į tinę dienraščio paramai Kun.' istoriją... Tuos škicus ir vai-
romano įteikimo iš-; x V i k t o , , as Sutkus, gyv. Bad j Bacevi^ų skelbiame garbės', dins veteranai antrakaimiečiai. 

arbiausia. kad šiemet Kreuznach, Vak. Vokietijoj, mū- p r e n u m e ra tor ium, o už gražią | Taigi ant scenos matysite trigu-
paramą tariame nuoširdų ačiū. ! bai dausįau žmonių, — prie

vaizdos minti tęsė ilgametė an-
trakaimietė Jūratė Jakštytė. — 

C**' esiems. 

kad duos progos padirbėti su 
kolegomis ar kolegėmis, kurių 
nemačiau jau eilę metų. . . 

Eglė Juodvalkė: Kai kam 
gali atrodyti, kad į Antrą kaimą 
(ar iš viso į šią išeivijos lietu
vių sostinę) iŠ Vakarų Vokieti
jos sugrįžau dėl kokios tai ink
sto persodinimo operacijos... 
Gal ir buvo padarytas kažkoks 
piūvis. bet kategoriškai neigiu 
tvirtinimus, kad Antro kaimo 
jubiliejus suvaidino antraeilę 
rolę Chicagos aplankyme. To
dėl baisiai pergyvenau, kai ana
me kronikiniame pasigarsmime, 
jūsų laikraštyje, vardinant iš 

„ . visur Chicagon suskrendančius 
'^Linkėdamas Tamstoms sėk- j prenumeratorius^ir hetuyiškų; k a i k u r i u o s m Q s ų «oldk« but 1 senuosius antrakaimiečius, buvo 

,_., » , . „ , o^ .. ^rv,„,o«, «i ««"«'- (goodies" ir "cast of thou-1 išleista mano pavarde. Galvo-
Mes jiems, taip sa-j iau: rasta reikalo garsinti net 

iš kažkokio Los Angeles miest-
ros sėkmės darbe. Dr. L. Ba-! ~ *« k^ip viešnia, matėme \ p a ^ o atkeuaujančius, o^apje 
jorūną ir toliau laikome garbės 
prenumeratorium, o už linkėji 

laimėjo rašyt Alė 1 s ^ rėmėjas, pratęsdamas "Drau-
nta Monica. Calif. Ta I S°" prenumeratą už 1984 me-
Remienė siunčia svei- į tus ' atsiuntė visą šimtinę dien x Dr. L. Bajorūnas, Pompa-

kmfcr draugo" redakcijai i r ' r a š č i o Paramai su prierašu: j no Beach, Fla, mūsų garbės! M a t v s i t e čiabuviškai tariant, 

mės. leidžiant laikraštį, ir asme- į gerų darbų rėmėjas, su prenu- > 
x Da * ir Martynas Trakiai | n įn e s laimės 1984 metais". V. j meratos pratęsimu atsiuntė ^ į ; e a n d s . ' _ 

? a : ' ; ; d- susilaukė dukrelės 1 su tkų skelbiame garbės prenu-j šimto dolerių sumoje ir palin-į k a n t t& dirvą "ruoBame 
įos. Gražiai auean-. mor^>*r,r^iim ~ „s K»WAJ;»..M ;- ! i-ė^n uianm "TVnuo-n" StAhni e-s-: Viktorijos Onos. Gražiai augan-. meratoritun. o už Unkėjimus ir ! kėio visam 

a a dukraite džiaugiasi seneliais i a u ką tariame nuoširdų ačiū. 
tapę Nijolė ir Povilas Stelmokai. į 
Adelė ir Ansas Trakiai. x Viktoras ir K r a t ė Rauc 

'Draugo" štabui ge 
jau ir Antro kaimo dešimtmečio m a n e > sukorusią tokią keHonę 

i sukaktuviniame pastatyme, o 
_ a * ^ „ : ( s i | * A Inday CSty, Mich.. pratęsė Į Su7 ir nuolatinę' paramą t a r i a - ! d a b a r - a t r o d o - v « esate regu-

' ' j prenumeratą su visa šimtine Į m e nuoširdų ačiū. , ] i a r i i r "§emnnink«r. Kokios pa-
: reigos mielesnės? — užklausiu j Kas vėl sugrąžino į Antrą kai 

x Rašyt. Aurelija Balašaitte -į senelę, ka tik vaidinusia jaunai m? Atsinunimai... Garbė 
vasario 4-5 dieno-1*_ S.ZZ'^'.li^i.^^^ _T,_-—Inė. Cleveland Hts., J. Indriū 

per jūras marias — nė šnipšt 
Mirtinai įsižeidžiau! 

Vaigalė Ksva»mattė-Dttei«s: X Antras Kaimas, 
teatras, su nauja ir sena pro- j \ . , , . . _ . . . . . 

• J /-«.• T dienraščio paramai ir su tokiu 
gramą pasirodys Chicagos^ Jau-1 ] a i š k u č i u . ., pnimkite tą ma-i x K ^ ^ * A ū r e U M uaiasame-, senelę, ką tik vaidinusią jauną I m? 

žą auką kaipo padėką už Jūsų ! "*' Cleveland Hts., J. Indriū-, moterį. I Pinigų klausimas, sakyčiau, at-
mis. Kai kas bus pakartota se-, n e n u i l s t a n t j patriotinį darbą i n a s - K™^ DL, P. Stelmokas, | vida Gilvvdienė: Mielesne, be I krinta, nes Antras kaimas, Įdek 
nų.ių aktorių, kurie dabar nepa-1 i r U e t u v i š k o j ^ ^ ^laikymą ' H i c k o r y H i I l s- m - V a c l o v a s ; abeio. dabartinė ro l ė . . . Sma- žinau, per daug nepraturtėjo. Gal 
sirodo dėl šeimyninių reikalų, , m u m s ^ ^ j ^ ] a i s v ę k r a š t e j Leščinskas. Cicero, BĮ., J. K a r - ! ^ prisiminti dešimtmečio jubi- jau ir aukas pradėjo rinkt? Ne-tain pat ir naujų, kurie žinomi, L i n k i u i r toUau J u m s t ę g t i ^ dckas._Baltimore, Md, Aleksas; ] i e i U i het š i s a t r o d 0 ) ^ s dar sistebėčiau... Rimčiau šnekant 
ir šiomis dienomis. Teatrui va 
dovauja prievaizdas Algirdas T. 
Antanaitis. 

gražų darbą". V. ir B. Rauc-
kius skelbiame garbės prenume 
ratoriais, o už gražią auką ir 

x Tekn-izijos 11 kanalas fWT 1 malonų laiškutį tariame nuošir-
TW) kviečia talkininkus padėti 
pravesti telefoninį vajų savano
riškai. Vajus bus kovo 2—18 
dienomis. Talkininkams reikėtų 
atsakyti tik į telefoninius pašau
kimus. Sutinkantieji taikinin-
kauti. prašomi paskambinti pir-
-fniau telefonu 583-5000. 

dų ačiū. 

Mikaliūnas, Chicago, UI.. V 
Aleksandrūnas, Glendale, Cal., 
Kazys Kleiva, S t Petersburg, 
Fla., atsiuntė po 10 dol. aukų 
įvairiomis progomis. Labai ačiū. 

prievaizda ir kiti antrakaimie
čiai skatina, lengviau ir pri
prasti . . . 

Indrė: Smagu padaryti ki
tiems žmonėms džiaugsmo. Pati 
džiaugiuosi, kad galiu po kitas 
lietuvių kolonijas pavažinėti, 
daugiau savo tautiečių pažinti... 
Taip ir parašykite, jog kvietimų 
i kitus miestus laukiame.. . 
Kaip Antro Kaimo iždininkė, ži
nau, jog visos datos šį pavasarį i 
tebėra atviros 
viros, pabrėžiu. 

— Girdint tokius jauniausių 
pasisakymus, atrodo, kad su 
dvidešimtmečio jubiliejumi Ant
ras kaimas dar į vienkiemius ne-
išsiskirstys? 

Juozas Kapačlnskas: Prieš 
pora mėnesių grįždami iš pas
kutinių gastrolių Omahoje savo 
motornamyje (tai mūsų naujau
sia gastrolinio transporto prie
monė), turėjome progos gerai 
išsikalbėti ir apžvelgti praėju
sius metus. Tai buvo patys ak
tyviausi Antro kaimo metai 
Vaidinom Clevelande, Racine, 
Oberiine (PL Jaunimo kongre
so stovykloje), Hartforde, New 
Yorke . . . Keturi pasirodymai 
Lietuvių dienose... keliose šeš
tadieninėse mokyklose ir organi
zaciniuose parengimuose... Bu
vo tikrai darbingi me ta i . . . Tiek 
daug padaryti galima tiktai su 

Lukoševičiūtė, - Kurienė, Kana
dos Liet. Jaunimo s-gos atstovė 
Sigita Bersėnaitė, sporto apyg. 
atstovas Rimvydas Sonda, švie
timo komisijos pirm. Irena Gra-
bošaitė-Ross. kultūros ir šalpos 
komisijoms nariai bus dar 
kooptuoti. 

— Lietuvių namų kultūrinė 
komisija sausio 8 d. surengė 
orez. Antano Smetonos 40 me
tų mirties sukakties minėjimą. 

Kol kas a t - i P a s ^ a ^ skaitė V. Kulnys, fil-
'mą "Prezidentas Smetona" pa
rodė A. šetikas. 

x Aleksas Laikūna*. Cleve- x M u x > A l c e Stepbens, Chi-i 
land Hts., Ohio, visuomeniniu-! ^ 8 ° - n l-- m u z - Aleksandras Ku-| 
kas, Br. Paliulis. Dorchester, j č i ū n a s< I***™*™ Grove, UI., dr. 
Mass.. V. B. RauliJiaitis. Santa A l d o n a Juozevičienė, Oak Lawn, 
Monica. Cal.. dr. Antanas Valius-1 IU-« *"• Konstancija Stuopis, 
kis, Barrington, R. L, atsiuntė j C^cago- Dl., Jurgis ir Loretta 
už kalėdines korteles ar kaip I Bradunai, 

x Paieškoma lietuvė moteris j auką po 10 dol. Labai ačiū. 
prižiūrėjimui vyresnio amžiaus^ x ^ A JaMČienė, Yonkers, 
ligones Ciceroje. Geras a t lyg i - | N Y Mykolas ir Genė Bajo-

k imbarys.! r ū n a i chicago, UI.. Bronė Švi-niroas, maistas 
Tetof. 652-9261 

ir 
arba 354-3896. 

(sk.). 
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pas, Hinsdale, UI., Kazys Barz-
dukas, Chicago. UL, įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. au
kų. Labai dėkojame. 

x L. Vyčic kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadieni, 
sausio 30 d., 6 vai. vak. Vytic 
salėje. Visi nariai kviečiami 
lyvauti šiame susirinkime, 
Inu tvarstomi svarbus 
lai. 

Millers Is. Md., Ire
na Veleckis, Chicago, UI., Jonas 
Tapulionis, Chkago, UI., įvairio
mis progomis atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū 

x Dr. V. A. LesniauskaA, Pa
latine, m., dr. A. Tauras, Kil-
deer, UL, Vytautas Gaižutis, 
Oak Lawn, UL, S. Kasnickas, 
Harbert, Mich., Aldona Cinikas, 
La Crescenta, Cal., R. Panaras, 
Orland Park, UL, R. Paškus, Da
rien, UI., I. Keraitienė, Pater-
son, N. J., Jonas Šiaučiūnas. 
Cleveland, Ohio, atsiuntė po 10 
dol. aukų įvairiomis progomis. 
Labai dėkojama 

"AukMiausios Tarybos POIMIS" — Romu SUkatukat, Juozas KaoaCinskat ir Eugenijuj 
pasirodyme Pasaulio Lietuvių dienų metu. 

Butėnas Antro Kaimo 
i. Tamuiattio 

ITALIJOJ 
— Kun. M. Burba, lietuvių 

saleziečių jstargos Frascati, Ro
ma, direktorius, išvertė j italų 
kalbą S. Su-iiedėlio parašytą šv. 
Kazimiero gyvenimą ir Romos 
saleziečių spaustuvėje, kur dir
ba lietuvis salezietis Vin
cas Aleksandravičius, spausdina 
10,000 egzempliorių tikslu pa
skleisti italų tarpe. 

tikrai pakilia nuotaika, "esprit 
de corps", kaip sakoma Hon
dūre . . . Tokia dvasia laiko 
Antro kaimo idėją jau dvidešim
tį metų. . . Manau, kad ji dar 
negreit pradings. . . 

Į šaltą sausio naktį išėjau 
sušildytas antrakaimiečių drau
giškumu ir viltimis, tvirtai pa
žadėjęs skaitytojams perduoti 
jų nuoširdų kvietimą vasario 
4 d. 8 vai. vak. ir vasario 5 d. 
3 vai. p. p. atsilankyti jubilieji
nėje dvidešimtmečio programo
je Jaunimo centre. Ten, tikiuo
si, ir pasimatysime. 

Koresp. 

imiiiiuntmtHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHHiMiin 
Advokttfts 

GINTARAS P. ftEKMAS 
2849 W. «Srd 

Chicago. IL 
TeL — T764162 

Kasdien 9—6 vai vak. 
fteatadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
iisimiii»imiiiiiisiitwi 

Atakato J0RAS 8IIAITII 
« 4 7 8a. Kedate Aveaos 

Ohleago. IL 99829 
TeL — 776-8700 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Aettad. 9 vai r. iki 1 vai. d 

_-


