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Mūsų kaliniai 
Rašo kun. Alfonsas Svarins

kas: 
„Širdingai sveikinu Jus ir 

Jūsų asmenyje "ūsus brangius 
p a r a p i j i e č i u s , d r a u g u s , 
pažįstamus... Linkiu palaimos, 
širdies ramybės ir dvasinio 
džiaugsmo mūsų Tautos 
garbingo jubiliejaus proga. 
Tegui Viešpats saugo Jus 
visus! Jūs mano džiaugsmas ir 
pasididžiavimas Kristuje! 

P a r a š i a u Jums la i šką 
praėjusį sekmadienį. Šiandien 
vėl parašysiu, pabučiuosiu, 
peržegnosiu ir išsiųsiu. Tegul 
lekia į mūsų mylimą, neuž
mirštamą Tėvynę, gintaro 
šalį. (...) Visiems širdingai 
dėkoju už laiškus. Jums sunku 
įsivaizduoti, kiek šitos trum
pos žinutės atneša džiaugsmo 
ir vilties. Kaip malonu, žinant, 
kad pasaulyje yra žmonių, 
mylinčių ir neužmirštančių. 
(...) Sugrįžo atgal Jums adre
suoti balandžio mėnesio 
laiškai su pašto gegužės 25 d. 
užrašu: „Gražinami pasibai
gus saugojimo laikui". Sužino
kite pašte, kodėl taip atsitiko 
(...), nes kitaip nukenčiame 
visi — Jūs negaunate laiško, o 
aš išeikvoju laiškų limitą. Juk 
ir tai tik du laiškai per mėne
sį! Žinoma, nieko ypatingo 
negalėjau parašyti: norėjau 
palinkėti gerai išklausyti 
rekolekcijas, padėkoti už gerą 
giedojimą ir palinkėti Prisikė
lusio Kristaus palaimos (...). 
Kaip greitai bėga laikas! Nuo 
11 birželio aš čia jau esu 
antrus metus. 1979 metais (...) 
švenčiau savo sidabrinį 
jubiliejų, o šiemet spalio 3 d. 
jau bus 30 metų. Tik gaila, 
atplėštas nuo Tėvynės, Bažny
čios ir savo parapijos. Be 
išpažinties, Komunijos ir šv. 
Mišių! Su teisiojo Jobo tikėji
mu kasdien kartoju: „Tebūnie 
Tavo šventa valia! Amen!" (...) 
Laisvo laiko turiu mažai, 9 
valandas dirbu. Po to visokie 
buitiniai reikalai. Likusiu 
laiku skaitau ir mokausi 
kalbas. Gavom prancūzų-rusų 
žodyną ir žurnalus. Gilinu 
italų ir mokausi ispanų 
kalbos. Galbūt prireiks!.. (...) 
Aš, sveikas ir žvalus, vykdau 
Jo valią, todėl širdyje nėra 
pesimizmo ir liūdesio. O jei 
Dievas uždės kankinio vaini
ką, — jį priimsiu su džiaugs
mu (...)". 

1984.VL20. 

Vilnius. 1984 m. birželio 19 
d. Vilniaus KGB būstinėje 
buvo tardomi vilniečiai: Ele
na Terleckienė, Zita Vanagai
tė, Vytautas Bogušis, Jonas 
Volungevičius ir Albertas 
Žilinskas. Čekistas Cesnavi-
čius ir kiti kaltino tardomuo
sius, kad jie pasirašo po 
šmeižikiško turinio pareiški
mais — protestais dėl kunigų 
— A. Svarinsko ir S. Tamke-
vičiaus — suėmimo ir nutei
simo, perdavinėja antitary
b i n i u s d o k u m e n t u s į 
pogrindžio spaudą ir užsienį, 
susitikinėja su užsieniečiais ir 
savo kalbose su jais žemina 
Tarybų Sąjungos autoritetą. 
Visiems tardomiems buvo liep
ta pasirašyti po įspėjimais, bet 
nė vienas iš jų nepasirašė. 
Čekistai išlaikė tardomuosius 
visą dieną: E. Terleckienę 
ilgiau nei šešias valandas, o Z. 
Vanagai tę v i r š aš tuonių 
valandų. A. Žilinskui čekistai 
pasiūlė išvykti į užsienį. Kai 
A. Žilinsko paklausė, ar 
pasirašė po protesto pareiški
mu dėl suimtų ir kalinamų 
kunigų, jis paprašė parodyti 
pareiškimą, o jį perskaitęs, 
pasakė, kad pareiškime nieko 
antitarybinio nėra ir šiuo 
klausimu su saugumiečiais 
nekalbės. 

Šiauliai. 1984 m. rugpjūčio 
mėnesio pabaigoje pas Mečis
lovą Jurevičių, gyvenantį 
Šiauliuose, Spindulio 6-10. 
atvyko rajono milicijos įgalio
tinis. Į priekaištą, kodėl M. 
Jurevičius niekur nedirba, 
buvęs kalinys paaiškino, kad 
tai, tikriausiai, nesusiprati
mas, kadangi jie dirba LTSR 
melioracijos ir vandens ūkio 
ministerijos Šiaulių sausini
mo s i s t e m ų v a l d y b o j e . 
Inspektorius parodė blankus, 
kur pažymėta, kad pilietis M. 
Jurevičius niekur nedirba, ir 
liepė jam rašyti pasiaiškini
mą. M. Jurevičius atsisakė 
rašyti pasiaiškinimą ir pasiūlė 
inspektoriui p i rma pasi
skambinti į jo darbovietę ir 
tiksliai susižinoti dirba jis ar 
ne. I inspektoriaus klausimą, 
už ką buvo teistas, M. Jurevi
čius atsakė, jog už tai, kd 
mylėjo Dievą ir Tėvynę. 

Ar bus pakeisti 
Afganistano vadai? 

Saudi Arabijos karalius Fahdas Washingtone susitiko ir su dviem buvusiais JAV prezidentais 
Geraldu Fordu ir Jimmy Carteriu. 

Sekretorius Shultz 
Vasario 16 proga 

Washing tonas . — Valsty
bės sekretorius George Shultz, 
kaip paprastai. Vasario 16 
d i e n o s p r o g a 
sveikinimo raštą 
a t s t o v u i "VVashingtone. 
Sveikinime sekretorius rašo: 

Kaip prezidentas Reaganas 
yra pareiškęs Pavergtųjų 
Tautų savaitės prokiamacijo-

p a s i u n t ė je, JAV ir jų Žmonės semiasi 
Lietuvos „stiprybės iš milijoįvj laisvės 

kovotojų veiksmų komunistų 
okupuotuose kraštuose, tokių 

„Gerbiamas pone Char- kaip pasirašančių peticiją už 
ge d'affaires, Lietuvos Nepri- religines teises Lietuvoje...", 
klausomybės 67-ose metinėse Mes vertinama pastangas 
su dideliu malonumu siunčiu visų lietuvių, kurie kovoja 
jums ir lietuvių tautai nuošir- išlaikyti savo tautinę tapaty-
džiaus ius sveikinimus ir bę ir laukiame tos dienos, kai 
geriausius linkėjimus. tos pastangos pagaliau bus 

Man taip pat 'malonu šia sėkmingos. 
proga pakartoti ilgalaikę JAV 
politiką nepripažinti 1940 m. 
įvykdytos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių prievartinės 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą. JAV tebėra įsipareigoju
sios principui, kad Pabaltijo 
žmonės privalo turėti laisvę, 
patys lemti savo pačių valsty
binį likimą būdami laisvi nuo 
įtakos ar prievartos iš svetur. 

Kiek pasaulis 

Nuoširdžiai Jūsų 
George P. Shultz". 

(Bus daugiau) 

Nuteistas kunigas 
Jonas K. Matulionis 

Iš patikimų žinių patirta, 
kad sausio pabaigoje Vilniuje 
buvo nuteistas kun. Jonas 
Kastytis Matulionis trejiems 
metams laisvės atėmimu. Tai 
jau trečias kunigas nuo 1983 
m. sovietų nuteistas už reli
ginę v^'klą. 

Lietuvių 'nformacijos cent
ras praneša, kad nežinomas 
tikrasis kaltinimas. Saugu-
.nas jj vadina „apsišaukėliu", 
tai yra netikru kunigu, nes jis 
baigęs neoficialią kunigų 
seminariją. Jis įstojo ir baigė 
neakivaizdinę kunigų semina
riją, nes oficialioji valdžios 
kontroliuojamoji jo nepriėmė. 
Baigęs seminariją jis vika
ravo pas kun. Sigitą Tamke-
vičių Kybartuose. Saugumas jį 
buvo suėmęs 1976 m. ir išlai
kęs kalėjime devynis mėne

sius. J is tada buvo kaltina
mas talka LKB Kronikai. 

Prieš ryždamasis tapti kuni
gu, jis studijavo muzikos 
konservatorijoje, bet buvo iš 
jos pašalintas už giedojimą 
bažnyčioje. J i s buvo sulaiky
tas per kun. Alfonso Svarins
ko teismą. Po kun. S. Tamke-
vičiaus suėmimo 1983 m. 
birželio 6 d. vikaras kun. J. K. 
Matulionis išsiuntė pareiški
mą Lietuvos prokurorui , 
kuriam siūlėsi „įkaitu leisti 
man atlikti kun. S. Tamkevi-
čiaus bausmę". Kun. J. K. 
Matulionis, gyvendamas 
Vilniuje, dar kartą pasireiškė, 
pasirašęs 1984 m. rugpiūčio-
rugsėjo mėnesį Vilniaus arki
vyskupijos kunigų sveikinime 
vysk. Julijonui Steponavičiui 
jo 29 metų vyskupystės sukak
ties proga. 

Minėjo Dresdeno 
griovimo sukaktį 
Dresdenas . — Rytų Vokie

tijoje su didelėmis ceremonijo
mis buvo paminėta vasario 13 
diena, kada prieš 40 metų 
sąjungininkų bombonešiai 
daužė Dresdeno miestą. Čia 
žuvo 36,000 žmonių, jų tarpe 

išleidžia ginklams? daug pabėgėli-, B Rytų. Rytų 
Vokietijos spauda, minėdama 

New Yorkas . — Jungtinių šią sukaktį, pabrėžė, kad karui 
Tautų raportas žvelgia į baigiantis nebuvo jokio reika-
pasaulio išlaidas ginklams, lo tris dienas pulti šį miestą. 
Pernai visos pasaulio valsty- garsų savo muziejais, kultū-
bės ginklams išleido daugiau ros įstaigomis ir galerijomis. 
800 bil. dol.. kas sudaro kiek- Buvo sudaužyti ir garsūs Sem-
vienam pasaulio gyventojui po per operos rūmai (statyti 1869 
166 dol. Didžiausią dalį išlai- m. Hamburgo architekto Gott-
dų ginklams nešė šešios fried Semper). 
didžiosios valstybės: Sovietų Trečiadienį buvo iškilmin-
Sąjunga, Amerika, Britanija, gai a t idaryt i restauruoti 
Kinija, Prancūzija ir Vakarų Operos rūmai. Komunistų 
Vokietija. Per paskutinį partijos, vyriausybės vadai, 
dešimtmetį atsilikusiu šalių užsienio svečiai, ;ų tarpe JAV 
išlaidos ginklams kilo dvigu- ambasadorė Rytu Vokietijoje 
bai greičiau, negu pramonės Rozanne Ridgeway ir dele-
valstybių išlaidos. gacija iš Anglijos kare 

Raporte sakoma, kad šio nukentėjusio Coventry miesto 
dešimtmečio pradžioje ginklų dalyvavo operos spektaklyje, 
gamyba sudarė apie 6 nuoš. Skambėjo visų Dresdeno 
viso pasaulio gamybinio bažnyčių varpai. Pareigūnų 
produkto. Ginklų pramonėje kalbose buvo smerkiamas 
dirbo apie 50 milijonų žmonių, anglų-amerikiečių barbariškų
jų tarpe pusė milijono moksli- mas. Daug sugriautų miesto 
ninku ir inžinierių. pastatų buvo atstatyti, tačiau 

centre palikt sudegintos 
* „Frauenkirche" griuvėsiai, 

— Pietų Korėjos stipriau- kaip paminklas anglosaksų 
šios opozicijos partijos vadas žiaurumui. Rytu Berlyno poli
pą s i ū 1 ė k i t o m s dv iem tiku kalbos riš'- prieš 40 metų 
d e m o k r a t i n ė m par t i jom įvykusį miest' bombardavi-
susijungti ir bendrai veikti mą su dabartim militaristine 
prieš karinę diktatūrą. 

— Fordo automobilių bend
rovė paskelbė raportą, kuria-

Vakarų politika. 
Opera atidaryta su Carl 

Maria von VVeber'io "Frei-
me džiaugiamasi rekordinėm schuetz". Operom rūmai restau-
praėjusių metų pajamom, ruoti, pritaikant modernius 
Vasario mėn. per pirmas 10 architektūros laimėjimus, 
dienų visų bendrovių nauji tačiau salės dek racijos palik-
automobiliai buvo perkami po tos kaip buvo, paliekant net 
20,653 kasdien. auksinę Saksonijos karalių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio kariuomenė 
paliko Sidono miestą Libane ir 
baigia savo evakuacijos plano 
pirmąją dalį. Šimtai krikščio
nių išvažiavo iš Sidono, bijo
dami kitų religinių grupių 
keršto už kolaboravimą su 
okupantais. 

— Iranas pažadėjo parduoti 
Nikaragvai savo naftos. Nika
ragvai nereikės importuoti 
naftos iš Sovietų Sąjungos. Už 
naftą Nikaragva atsilygins 
savo cukrumi. 

— Unesco agen tū ros 
prezidentas, ignoruodamas 
JAV pasitraukimą iš tos 
o rgan izac i jos , r e ika lavo 
suvaž i av ime , kad JAV 
sumokėtų savo įnašus į 
agentūros iždą. Tie įnašai 
sudaro 25 nuoš. visų agentū
ros lėšų. Prancūzija pasisiūlė 
įnešti du milijonus dolerių 
susidariusiai spragai užpildy
ti. 

— Belgija paskelbė, kad ji 
sutiko priimti į savo karo 
mokyklas Salvadoro karinin
kus. Britanija irgi pažadėjo 
ruošti Salvadoro karininkus. 
Manoma, kad panašų Salva
doro prašymą patenkins ir 
Izraelio valdžia. 

— Prezidentas Reaganas 
pasikalbėjime su „New York 
Times" laikraščiu pabrėžė, jog 
reikia ieškoti erdvės gynybos 
ginklų, nors ir pasisektų susi
t a r t i su sovie ta is dėl 
branduolinių arsenalų mažini
mo. Prezidentas pabrėžė skir
tumą tarp erdvės ginklų 
planavimo, tyrinėjimų, gamy
bos ir tų ginklų išdėstymo 
erdvėje. Jei tokią gynybos 
sistemą pavyktų sukurti, būtų 
galima tartis su sovietais dėl 
tų ginklų sutarptautinimo. Jei 
visi turėtų tokių ginklų, 
branduolinio karo grėsmė 
pranyktų. 

— Jordano ir PLO derybose 
susitarta ieškoti taikos su 
Izraeliu, siūlant „taiką už 
teritoriją*' Manoma, kad PLO 
pasirengusi pripažinti Izraelio 
egzistenciją. 

— Vakarų Vokietijos 
teisingumo ministeris prašė 
parlamento įvesti bausmes 
tiems, kurie neigia raštu ar 
žodžiu, kad nacių Vokietijoje 
buvo žudomi žydai. Tokie 
pareiškimai yra rasinių 
nesantaikų kurstymas, pasa
kė ministeris. 

karūną, po kuria centrinėje 
ložėje sėdėjo Rytų Vokietijos 
komunistų vadas Krich Ho-
necker su švietimo ministere, 
savo žmona. Margot Hone-
cker. 

Paryžius . — Prancūzų 
spauda gan plačiai rašo apie 
įvykius Afganistane. Pasku
tiniu metu afganai laisvės 
kovotojai pradėjo gauti geres
nių ginklų, net priešlėktu
vinių raketų, kurios padaro 
okupacinei sovietų kariuo
menei daug žalos. Prancūzų 
žinių agentūra praneša iš 
Kabulo sovietų šaltinių žinią, 
kad sovietų pastatytas prezi
d e n t a s B a b r a k K a r m a i 
sunkiai serga. Sakoma, kad jis 
bus pakeis tas dabar t in iu 
gynybos minis ter iu gen. 
Nazar Mohammedu. 

Si žinia daug kam atrodo 
keista, nes gen. Nazar yra 
i l g a m e t i s A f g a n i s t a n o 
komunistų liaudies frakcijos 
veikėjas, kada Karmalas yra 
„vėliavos" frakcijos narys. 
Tarp tų dviejų komunistų 
grupių vyks ta tradicinė 
nesantaika. Spėliojama, kad 
Maskva nutarė iš pagrindų 
keisti Afganistano marione
tinę vyriausybę. 

Vasar io mėn. pradžioje 
A f g a n i s t a n o v y r i a u s y b ė 
pripažino, kad padėtis negerė
ja, kovos su „banditais" neša 
v i s d a u g i a u nuos to l ių . 
Afganistano žinių agentūra 
išplatino užsienio reikalų 
ministerijos protesto notą, 
kuri buvo įteikta Kinijos 
pasiuntiniui Kabule. Kinija 
kaltinama vis aktyvesniu 
kišimusi į Afganistano reika
lus. 

Afganistano notoje sako
ma, kad Afganistano kariuo-

Karalius palaiko 
Palestinos plane 

Washingtonas . — Prezi
dentas Reaganas, pasitaręs su 
Saudi Arabijos karaliumi, 
išvyko trumpo poilsio į savo 
Kalifornijos rančą. Abiejų 
valstybių vadai sutiko, kad 
Viduriniuose Rytuose reikėtų 
atstatyti taiką, tik nesutarė, 
kaip tai padaryti. Karalius pa
sakė, kad teisinga taika turė
tų būti pagrįsta vadinamu 
„Fezo planu", kurį Maroke 
priėmė 1982 m. rugsėjo 9 d. 
arabų valstybių vadai. 

Fezo planas reikalauja 
išvežti Izraelio okupacinę 
kariuomenę ne tik iš Vakarų 
kranto, bet ir iš Gazos pakraš
čio, iš Golano aukštumų, iš 
Rytinės Jeruzalės. Tose žemė
se reikalaujama įsteigti nepri
klausomą Palestinos valstybę 
su sostine Jeruzalėje. Apie 
šitokį planą Izraelis nė girdėti 
nenori. Jam pritaria ir JAV. 

Vėl suėmė lenkų 
Solidarumo vadus 
V a r š u v a . — Gdanske 

Lenkijos slaptoji milicija puolė 
vieną privatų butą, kuriame 
vyko „Solidarumo" unijos 
vadų pasitarimas. Dalyvavo ir 
Lech Walesa, kuris tuoj buvo 
paleistas, tačiau milicija išsi
vežė kitus pasitarimo daly
vius: Bogdan Lis iš Gdansko. 
W. Frasyniuk iš NVroclavo, S. 
Handzlik iš Krokuvos. J. Palu-
bicki iš Poznanės, Adam 
Michnik iš Varšuvos. Suimti ir 
du Gdansko aktyvistai: Jacek 
Merkei ir Mariusz Wilk. 

Kalėjime laikomas buvęs 
„Solidarumo" veikėjas A. 
Gwiazda, nuteistas kalėti tris 
mėnesius, gavo papildomus du 
mėnesius už nekooperavimą 
su milicija. 

menė ir saugumo organai 
Kabulo apylinkėse ir provin
cijose paėmė daug Kinijos 
gamybos ginklų. Tai — rake
tos „žemė-oras*, jų leidimo 
įrenginiai, reaktyviniai svie
diniai, minos, automatai, 
stambaus kalibro zenitiniai 
kulkosvaidžiai ir kiti ginklai. 
Notoje sakoma, kad iš Pakis
tano gaunamos žinios, kad kai 
kurios Afganistano kontrre
vol iuc ionier ių s tovyklos 
perkeliamos iš Pakistano 
teritorijos į Kinijos stovyklas, 
kuriose Kinijos instruktoriai 
moko bandi tus naudotis 
ginklais ir supažindina su sub-
versinės veiklos metodais. 
Kinijos patarėjai ir instruk
toriai veikia ir Pakistano 
teritorijoje, ten esančiose 
kontrrevoliucionierių stovyk
lose. 

Afganistanas prikiša Kini
jai ir dėl informacijos priemo
nių varomos prieš Afganis
taną priešiškos propagandos, 
kuri iškraipanti padėtį ir 
diskredituojanti brolišką 
Sovietų Sąjungos interna
cionalinę pagalbą afganų 
tautai jos kovoje su revoliu
cijos priešais. 

Notoje Kinija kaltinama, 
kad ji atvirai kišasi į suvere
n a u s i r n e p r i k l a u s o m o 
Afganistano vidaus reikalus ir 
aktyviai dalyvauja nepa
skelbtame kare. kurį pradėjo 
tarptautinio imperializmo ir 
reakcijos jėgos. Tai reiškia, 
rašoma Afganistano notoje, 
kad Kinija kartu su JAV. jų 
sąjungininkais Vakaruose, 
Pakistanu ir regiono reakcijos 
jėgomis plečia ginkluotą agre
siją. Šiais veiksmais piktinasi 
afganų liaudis, kuriai tenka 
kentėti dėl ginkluoto kišimosi 
iš užsienio. Afganistanas 
reikalauja padaryti galą Kini
jos ginkluotam ir kitokiam 
kišimuisi į Afganistano 
vidaus reikalus. Šis kišimasis 
prieštarauja visiems tarptau
tiniams principams ir abiejų 
šalių diplomatinių santykių 
normoms. 

2inios apie planus pakeisti 
prezidentą Karmalą paryški
na sovietų turimą Afganis
tane problemą. Jiems sunku 
sudaryti tinkamus kadrus. 
Sovietų patarėjai veikia viso
se ministerijose, tvarko švie
timą, vykdo ..sovietizaciją". 
Dešimtys tūkstančių afganų 
vaikų ir jaunuolių siunčiami į 
sovietų teritoriją treniravimui 
ir indoktrinizacijai. Vadinami 
„karo našlaičiai" prievarta 
išvežami su viltimi, kad jie 
grįš paruošt i vadovaut i 
administracijai ir kariuo
menei. Pirmosios tų naujų 
afganų bangos jau sugrįžta 
namo. Sakoma, kad tarp tų 
jaunų afganų grįžta patys 
aršiausi sovietų priešai, 
radikalūs nacionalistai, nes 
sovietų teritorijoje jie patyrę 
rasinės disknminacijos reiški
nius. Daug jų tarnauja 
Afganistano saugumo tarny
boje, tačiau daug jų kooperuo
ja su rezistencija. 

KALENDORIUS 
Vasario 15 d.: Faustinas, 

Jovita, Kintibutas, Girdenė. 
Vasario 16 d.: Lietuvos 

Nepriklausomybė Danielis. 
Pilypą, Vasaris. Laisvė. 

ORAS 
Saulė teka 6:48, leidžiasi 

5:22. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 25 1.. 
naktį 15 1. 
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-

į PAMFLETĄ -
TIK PAMFLETU... 

„Gimtasis Kraštas" , visi 
ž ino. y r a i š e i v i a m s — 
atplaišoms, skirtas tarybinės 
lietuviškos valdžios oficiozas. 
J?jne nevengiama kartais 
pasidžiaugti, patapšnoti per 
petį arba „apkabint i" atvyku
sius turistus iš kapitalistinių 
vakarų. Jo uždavinys, taip 
„mylint" — skaldyti, piudyti, 
tarkuoti , i n f i l t ruo t i a r b a 
pajuokti vieną ar kitą „veiks
nį", „veiksnelį" ar komitetą 
vakarų pasaulyje. Kar tas nuo 
karto „G. Krašto" redakcija 
pasinaudoja straipsniais ir 
asmenų, tarnaujančių orveliš-
koje „Love Mimstry" , atseit — 
meilės ministerijoje, kuri yra 
atsakinga už meilę sovietinei 
valdžiai, kuriančiai socrealiz-
mą. 

Šį kartą „G. Kraštas", norė
damas suduo t i smūgį i r 
. . spor t inėms a t p l a i š o m s " , 
a t spausd ino s t r a ip sn į — 
pamfletą: „Sportas ir nespor-
tininkai". Jo autorius — Algir
das Rudokas. J au pirmaisiais 
sakiniais A. Rudokas, kaip 
meilės min i s te r i jo je y r a 
privaioma. tipišku „apara-
čiko" pedantiškumu pradeda 

....savo puolimą teigdamas, kad 
. kai tik Tarybų Lietuvos 
sportininkai pasiekia įžymių 
rezultatų, išeivijos buržuazinė 
spauda iš kar to kukliai nulei
džia akis". Lyg ta mylimoji... 
Jeigu A. Rudoko uždavinys 
būtų buvęs objektyvumas, ta i 
jis būtų pastebėjęs per eilę 
metų buržuazinėje spaudoje 
reiškiamą džiaugsmą, pasidi
džiavimą ir net prisirišimą 
tiems sport ininkams arba 

wm Lietuvos k o m a n d o m s . Ar 
galima rusišką mešką išmoky
ti juoktis? 

S p o r t a s , la jus 
i r p e r k e l i s 

Didelis nuopelnas priklauso 
Rudokui už kantrybę, kurios 
reikėjo peržvelgti visą išei
vijos sportinę spaudą ir jos 
bendradarbius. Ne visi ten turi 
tokią teisę., bet tai jau būtų 
reikalas ..iš kitų leistrų'. Ir 
kam Rudoko sarkazmo čia 
nėra. Mini jis „Naujienas", 
kurios, jo teigimu „kartais 
pasiūlo į Lietuvą pasiųsti kele
tą svarų miltų ir lajaus bei 
kelias pėdas perkelio"... Na, o 
ar niekam tų gėrybių ten 
nereikia? Ar nebūtų gerai.' Ar 
žino Rudokas kokius stebuk-

. ius miltai, lajus ir perkelis 
a t l ik tų pek l i škuose Gula
guose? Tik reikia pamislyu... 
Mes taip iengvai nenorėtume 
spjauti į šulinį... 

Kliūva Rudokui ir laikraš
čiai, ir bendradarbiai , ir spor
to klubai. Cituoja jis E. Šulai-
tj. J . Soliūną, kurie neigiamai 
ką nors pas isakė apie sportinį 
gyvenimą, gnybia Melbourno 
.Neringai", Bradfordo (Angli

joje) sporto klubui, „Kovui" 
.'. , -> t ra l i jo je u ž l e i d i m ą 

*»> - ^ , 

laikraščio anglų kalba... Žino
ma, A. Rudokui būtų prie šir
dies, jeigu laikraštėlis, pagal 
socrealizmą, būtų buvęs išleis
tas pvz. graždanka ir su mot-
to: „Visų šalių proletarai, 
vienykitės!" — ka ip vilniškis 
„Sportas". Kabinasi jis prie 
č ikagiškės „ L i t u a n i c o s " , 
, .Draugo" , „ D a r b i n i n k o " , 
„Pasaulio Lietuvio", kuriame 
prie „Žalgirio" trenerio V. 
Garasto, per klaidą, buvo 
pažymėta, jog jis „2aibo" 
treneris... Ar negalima kartais 
suklysti redakcijoje, spaustu
vėje, sukeisti žodžius atlie
kant korektūras? Ir jis norėtų, 
P.L redaktorius tuojau pasiųs
ti meilės ministerijon ir pradė
ti juos perauklėti taip, kad jie 
bematant susirgtų plačiųjų 
Sibiro panoramų ilgesiu... 
Rudokas netiki, kad buržua
ziniame pasaulyje galima 
suklysti, nebūtinai norint 
perrašyti istoriją... Cia galima 
suklysti, p. Rudokai. 

Kliūva mūsų spaudai net ir 
dėl A. Sabonio. Iš kažkur 
paėmęs „realius pasiūlymus" 
rašo: ,.... Juk pa t s A. Gomels
kis pripažinęs: kas bus, kai 
jaunasis krepšininkas dar 
pagerins savo žaidimą". Visų 
pirma. A. Gomelskis nėra 
mums krepšinio autoritetas. 
Kada pirmosios okupacijos 
metu Kauno krepšininkai ir 
vėliau Butautas, Kulakaus
kas, Paulauskas ir eilė kitų 
mokė rusus krepšinio meno, A. 
Gomelskis, pr is imenant a.a. J. 
Aistio teigimą, „avių spiras 
bubukais vadino". O nereikia 
manyti, kad Gomelskiui rūpi. 
jog A. Sabonis gali būti ir 
palaužtas nuolat žaidžiant ir 
vis ginant didžiosios šalies 
raudonąsias spalvas... A. 
Gomelskis nėra Savoniui nei 
tėvas, nei... lietuvis, o tik 
didžiojo brolio mažas ratukas! 
Ir Rudokas tai aiškiai žino, bet 
jis turi tylėti. 

Kabinasi da r prie K. Barono 
dėl p a r e i š k i m ų „Europos 
Lietuvyje" ir mini Pr. Micke
vičiaus pas t abas apie mūsų 
sportinės spaudos menkumą. 
Kad Baronas rašė tiesą apie 
gerųjų s p o r t i n i n k ų gerą 
gyvenimą Sov. Sąjungoje, žino 
ir Rudokas, o kad Mickevičius 
komentavo apie atkištinę 
sportinę informaciją, tai kokie 
čia stebuklai? J i s turbūt turėjo 
mintyje tokią atkištinę spau
dą, kaip pvz. „Pravda" a r 
„Tiesa", be kurių puikiausiai 
galima apsieiti, taip. kaip gali
ma apsieiti ir be kai kurių 
„skyrelių" buržuaziniuose va
karuose. 

Bet ne čia šuva pakastas. 
Jis pakastas ir jo reikia tyčio
mis ieškoti, kad būtų galima 
per galvas dar kartą suduoti 

) * • \ 

Jul i ja Valai tytė , aukštai vertinama Univers i ty of iUmois tinklinio 
k o m a n d o s žaidėja. 

Mūsų v e i k s n i a m s 

kokie jie bebūtų. Todėl A. 
p a s k u t i n ė j e R u d o k a s 

pastraipoje ir teisia „veiksnių 
sukurto dvasinio geto atmosfe
rą... kur... nebeskiriama vizijų 
nuo realybės..." Sportinin
kams? Geto atmosfera ? Veiks
nių sukurta? Cia jis šaudo į 
„ lankas" nes jeiga jis pavarty
tų vilniškio „Sporto" 1967 m. 
rugpjūčio mėn. mumerius. tai 
rastų aprašymų ir apie Š. 
Amerikos sportininkų viešna
gę Lietuvoje. Nei jie gyveno 
„dvasinio skurdo atmosfero
je", nei jie negalėjo neatskirti 
„vizijų nuo realybės". Jie visai 
šaltai visiems tarė — „pašvilp-
kit!" Ir išvyko. Ir grįžo. Ir 
viskas! Ir veiksniai jų už tai 
neišsiuntė prie Lenos upės 
žiočių žuvų gaudyti... O todėl, 
kad neturime savos lietu
viškos meilės ministerijos... 
Tai tiek mūsų veiksniai turėjo 
ir turi įtakos į „atplaišų 
sportą", — A. Rudoko žiniai... 

Būtų galima Šieje vietoje 
pamfletinį „dialogą" ir baigti. 
Taip pat galima būtų su A. 
Rudoku pradėti nuoširdžiai 
kalbėti, net piačiau paaiškinti 
ir apie patį sportinį judėjimą, 
jo sėkmes ir nesėkmes, galima 
būtų užmegzti dialogą net ir 
dėl vizijų ir realybės, bet ar 
gal ima tai padaryti , kada 
vieno gyvenimas yra tik 
„dvidimensinis" — įsakymas 
ir jo vykdymas? Ar nesijuokia 
didysis brolis, kada du 'ietu-
viai kalba „pamfletiškai" — 
t a r p savęs? Ir b a i g i a n t , 
pasilieka tik klausimas — ar 
i lga i savo t a r p e būs ime 
priversti kalbėti tik pamfle
tui iu žanru? 

A. Biržys 

Futbolas svetur 
I Š K V A L I F I K A C I N I U 

V A R Ž Y B Ų 

P ie tų A m e r i k a 

Pasaulinių futbolo pirmeny
bių tąsoje (1986 Meksikoje) 
kvahfikuosis dalyvauti keturi 
P. Amerikos kraštai . Tai visi 
t rys grupių laimėtojai. P. 
Amerikos visų trijų grupių 
antros grupės laimėtojai ir 
trečią vietą pirmoje grupėje 
l a imėję sudaryk pr idėt ine 

grupę. Šios pridėtinės grupės 
laimėtojas (žaidžiama po du 
kartus) kvalif.kuosis kaip 
ketvirtas P . Amerikos atsto
vas žaisti 1986 n . Meksikoje. 

Pirmąją P. Amerikos kraštų 
grupę sudaro Argentina, Peru, 
Kolumbia ir Ver.ecuela. 

Antrą ją grupę sudaro 
U r u g v a j u s , C h i l ė i r 
Ecuadoras. Trrčiąją grupę 
sudaro Brazilija Paragvajus 
ir Bolivija. Šių grupių pirmo
sios kvalifikacinės rungtynės 
prasideda šių metų kovo 
pradžioje. Beveik visos varžy
bos antroje grupėje vyks šių 
metų kovo mėnesį. Pirmoje ir 

kraštų meis t ras , t a i p pa t 
nedalyvavo p i rmame rate. 
A n t r o r a t o r u n g t y n ė s , 
žaidžiamos po du ka r t u s , K.O. 
sistema. Be kitų da lyv ių Gha-
na žais prieš Drambl io Kaulo 
kraštą, K a m e r ū n a s pr ieš Sam 
bią, Alžyras pr ieš Maroką ir 
t.t. 

A z i j a 

1986 meta is Meksikoje žaisti 
kvalifikuosis t ik du Azijos 
kraštai . 

Azijos kvalif ikacinės varžy
bos vyks ta šiais me ta i s . J o s 
p r a s i d ė s v a s a r i o 17 d. 
Macao — Brunei ir Hong-
Kong — Kinija r u n g t y n ė m i s . 

Štai ka i kur ie įdomesn i 
suporavimai iš įvairių Azijos 
kraštų grupių ir pogrupių: 
Macao — Kinija, Bangla -
desch — India, Š. Korėja — 
Japoni ja , I r akas — K a t a r a s , 
Nepal — P. Korėja, I n d i a — 
Indonezia, I r a n a s — P . Jeme
nas ir t.t. I r a n a s ir I r a k a s 
žaidžia skir t ingose Azijos 
pogrupėse. I r a n a s ir I r a k a s 
namų rung tynes ža i s prieš 
kitus neutral iuose k raš tuose . 
Kai Europos k raš tų kvalifi
kacinės varžybos jau ipusėja, . 
Pietų Amerikoje ir Azijoje vos 
prasideda, o Afrikoje s u ž a i s t a s 
tik pi rmasis r a t a s . Neobjekty
viai sp rendž iamas 1986 m . 
žaidynėms Meksikoje įvairių \ 
valstybių iš skir t ingų pasaul io} 
šalių kvaiif ikavimosi reika
las. Iš Europos visų grupių 
1986 metais Meksikoje žaist i 
kvalifikuosis ne t 13 ar 14 
Europos valstybių, į s k a i t a n t 
I ta l i ją , p a s k u t i n į (1982) 
Pasaulio futbolo meistrą . T u o 
tarpu iš Pietų Amer ikos tik 
keturi kraš ta i , iš Azijos ir 
Afrikos tik po du k ra š tus , iš Š. 
A m e r i k o s i r V i d u r i n i ų ' 
Amerikos kraš tų t ik v ienas 
kraš tas , neska i t an t šeiminin
kės Meksikos... Kyla klausi
mas, kodėl Europa b ū n a t a i p 
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V a l o n d o s pagal sus i tar imą 
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Vai.: pirm ir penkt 12—5. antr. ir ketv. 
12—6-30; še$t. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So . Pulaski Road (CrAvford 
vledical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRiSTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
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DR. E. 0ECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
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Romas Kožėnas ir Vladas Adomavič ius , b u v ę s N e p r i k l a u s o 
mos Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas, o ta ip p a t ir 
Lietuvių futbolo rinktinės žaidėjas Vokietijoje, s t e b i Mar-
guette parke rungtyniaujančius „Lituanicos" k l u b o fut
bolininkus , 

Nuotr. A . V i s o c k i o 

)k .aunitji įmtyninkai 

trečioje grupėje beveik visos 
varžybos vyks birželio mėne
sį 

Trečioji P. Amerikos grupė 
v a d i n a m a sunkiaus ia dėl 
didesnio Šioje trupėje numato
mo pasipriešinimo žaidimo 
s u n k e s n ė s e sąlygose. J ą 
sudaro Brazilija, Paragvajus 
ir Bolivija. Brazili ja ir 
Paragvajus turės nemažai 
sunkumų žaisti prieš Boliviją, 
nes jos sostinė I^a Paz, kurioje 
įvyks rungtynės, yra net 4000 
metrų virs jūros lygio.. . 
Brazilija, kuri laikoma žymiu 
favor i tu , turės sunkumų 
žaidžiant ir prieš Paragvajų 
Anksčiau, dar P. Amerikos 
pirmenybių rnetu, Brazilija 
pri>iš Paragvajų abu kartus 
sužaidė tik lygiaOB*. 

Afrika 

iŠ Afrikos kontinento 1986 
Meksikoje žaisti kvalifikuosis 
tik du Afrikos kraštai. Visos 
Afrikos pirmnio rato rungty
nės jau buvo sužaistos 1984 
mt'tais. Antrojo rato kvali
fikacinės rungtynės prasidėjo 
šių metu sausio mėnesį. Jos 
tęsis iki balandžio mėnesio 
galo. Cia šalia kitų laimėtojų 
iš pirmojo rato, dalyvauja ir 
Alžyras su Kamerūnu, kaip 
buvę 19,-2 rr^tų Pasaulinių 
futbolo pirmenybių dalyviai. 
Ghana. vėliauMM Afrikos 

gausiai a t s tovau jama baigmi-! 
niuose ratuose? Ar t a m reikš- , 
mės turi aukš tesn i? Europos 
gyvenimo lygis i r geresnės j 
sportavimo są lygos , senesnė 
tų Europos k raš tų istorija a r ; 
todėl, kad jie ger iau žaidžia? 

V. Krikščiūnas 
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Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
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Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč\ 

Ofiso tel. — 737-8818 
DR. ALSINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofįsa perem* 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe Chirurgija 
2454 VVest.71st Street . 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Upendra C.Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Dieabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

Medicare apdrausti 
paįienta; priimami 

2454 VV.71 St. Chicago, fėT. 778-5099 
Vai. pagal susitarimą. 

24 vai. „ansvvering s." Tel. 242-3846 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 39 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

. ofiso ir buto: OLympir 2-4159 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., C kero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
Įissfcjrus treif §e*t. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. LEONAS SUKUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv 3-5 p.p. 
Sėst. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2440, rez. 444-5545 

Edmundas Vižinat. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
TeL 545-7753 

Ofs. tel. 544-3144; tumų 341-3772 
DR. PETRAS 2U00A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 2-6; 
šeštadieniais pagal susitarimą 



Kreivi komunistai 
JUOS IŠTIESINS TIK MIRTIS 

Plotu Urugvajus net du su 
puse karto didesnis už Lietu
vą, bet vis tiek — tai mažiau
sia Pietų Amerikos konti
nento valstybė. Kita vertus, 
gyventojų skaičius kone 
sutampa: truputis daugiau nei 
trys milijonai. Tik Urugvajuje 
didesnė jų pusė gyvena susitel
kusi vienoje vietoje — sosti
nėje Montevideo. 

Kodėl čia užsimanėm paly
ginti Urugvajų su Lietuva? 

Dar prieš metus girdėjom 
tarptautines žmogaus teisių 
organizacijas skelbiant ži
nias, jog Urugvajuje kelia 
siaubą vienas iš pačių kruvi
niausių režimų ne vien Lotynų 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
mastu. Nekartosim smulkiai 
visų jam priskiriamų žiau
rybių. Užteks paminėti tik 
deš imt imis t ūks t anč ių 
laikomus politinius kalinius, 
sistemingą jų kankinimą, 
egzekucijas, politinių partijų, 
laisvų profsąjungų uždraudi
mą, spaudos cenzūrą — 
žodžiu, visus daugiau mažiau 
panašius diktatorių reper
tuaro „numerius", mums 
asmeniškai „pademons
truotus" jau 1940-44 m. 
Lietuvoj. Iš esmės Urugvajaus 
karinė valdžia čia nieko naujo 
nesugalvojo. 

Išskyrus vieną ir patį 
geriausią dalyką — savo 
pačios pradingimą. 

Šiandien nei karinio režimo, 
nei diktatūros Urugvajuj jau 
nebėra. Diktatūra pavirto į 
demokratiją. 

Tokio triuko net ir bolše
vikai nemoka parodyti: 
patiems pranykti iš valdžios. 

Prieš tris mėnesius Urugva
juje įvyko rinkimai, kuriuose 
kandidatus išstatė trijų demo
kratinių partijų blokai. Šian
dien, vasario 15 d., iškil
mingai pr isaikdinamas 
naujas, demokratiškai išrink
tas parlamentas. Už dviejų 
savaičių, kovo 1 d., bus įves
dintas naujas, demokra
tiškai išrinktas prezidentas. 
Vienuolika metų ištesėjęs kari
nės chuntos režimas pasi
baigė. 

-
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Urugvajus — vienas iš retų 
Lotynų Amerikos kraštų, 
turintis senas bei tvirtas 
•iemokratinio konstitucio-
nalizmo tradicijas. Karinių 
perversmų šiame šimtmetyje 
jis nepažino — išskyrus tą, 
minėtąjį, kuris įvyko 1973 m. 
Politinį jos gyvenimą domina
vo dvi partijos — liberales
nieji Colorados („Spalvotieji"; 
darbininkų ir miestiečių par
tija) ir konservatyvesnieji 
Blancos („Baltieji"; žemval
džių partija). 

Garsėjo Urugvajus ne tik 
demokratinės tvarkos pasto
vumu, bet ir socialinės poli
tikos modernumu. Jau šio 
šimtmečio pradžioje — taigi 
anksčiau negu daugumoje 
Europos valstybių — Urugva
jaus vyriausybė pravedė įsta
tymus, garantuojančius darbi
ninkų teises ir teikiančius 
socialinę globą bedarbiams 
bei pavargėliams. Politiniai 
komentatoriai, stebėdamiesi 
Urugvajaus pažanga ir vi
daus taika, vadino jį „pirmąja 
gerovės valstybe Pietų Ameri
koje" ir „Pietų Amerikos Švei
carija". Šalies geras vardas 
traukė nepriklausomybės 
metais emigrantus ir iš Lietu
vos; jų 6a įsikūrė daugiau nei 
5.000. Dar kiti mūsų tautiečiai 
į Urugvajų persikėlė iš Argen
tinos ir Brazilijos, kur vyravo 
sunkesnės sąlygos. 

Antra vertus, didele šalies 
vidaus laisve ėmė naudotis — 
ir dėl jos niršti — komunis
tinis elementas. Nepaisant 
vyriausybės pastangų, ne visi 
net ir stambesni socialiniai 
trūkumai galėjo būti greitai 
pašalinti. O vis dėlto komunis
tams ilgą laiką nevyko masėse 
įžiebti revoliucinių nuotaikų, 
nors jų niekieno nevaržoma 
agitacija buvo stipri. Tik prieš 
maždaug 20 metų ėmė 
grėsmingiau smukti krašto 
"•konomija, vis labiau praran

dant rinką Urugvajaus 
pagrindiniam eksportui (vilna, 
mėsa, kviečiai).Nesisekė taip 
pat ir šalies supramoninimo 
planams. Tuo tarpu, 1960 m 
dekadoje įsisiūbuojant pasau
liniam terorizmui, Urugvajų 
pradėjo kamuoti vietinės, bet 
iš kitur instruktuojamos revo
liucinės gaujos (,,Tupa-
maros"). Demokratinė vyriau
sybė pasirodė nepajėgi vis 
besiplečiančiam ir aštrėjan
čiam komunistų terorui pasi-
pirešinti. Tuomet 1973 m. pats 
prezidentaa norom nenorom 
paleido parlamentą ir atidavė 
krašto valdžią kariškiams. O 
šie, kaip minėjom, įvedė griež
tą kontraterorą ir, suspren-
duodami visas piliečių teises, 
gan veikiai Tupamarų lizdus 
išdraskė. Tuo pačiu nukentėjo 
ir daugybė nekaltų žmonių. 

Ryžtingai sutramdžiusi 
komunistus, valdžia po to 
betgi neatleido represijų prieš 
ramius piliečius. Iškilo kivir-
čiai tarp pačių generolų, iš 
kurių būrio neatsirado kuri 
nors viena geležinės valios 
vadovaujanti asmenybė a la 
Čilės Pinočetas. Valdyti 
nepratę generolai dar labiau 
pakrikdė ir taip pašlijusi 
tautos ūkį. Visa tai sukėlė 
dabar jau demokratinių 
elementų nepasitenkinimą 
kariškių valdžia. Spaudžiama 
tiek iš vidaus, tiek iš užsienio 
(prez. Cartens, vykdydamas 
žmogaus teisių gynimo politi
ką, sumažino Urugvajui tei
kiamą JAV paramą), karinė 
chunta 1980 m. paskelbė 
plebiscitą dėl naujos konsti
tucijos, numatančios grąžinti 
civilinę valdžią, sprendžia
mąją galią vis dėlto palie
kant kariuomenei. Nepaisant 
stiprių priemonių prieš opozi
ciją, balsuotojai šį kompro
misą atmetė 58% persvara. Tai 
privertė generolus leistis į 
ilgesnes derybas su politinių 
partijų vadais, nesustabdant 
tačiau jų narių persekiojimo. 
Po daugelio masinių demons
tracijų ir riaušių, ir valstybės 
iždui jau visai ištuštėjus, dery
bos pagaliau baigėsi tuo, kad 
1984 m. liepos mėn. pasiektas 
istorinis susitarimas, kuriuo 
kariškiai pasižadėjo užleisti 
vietą civilinei valdžiai, išrink
tai laisvais balsavimais, kurie 
įvyko pagal planą ir apie 
kuriuos jau kalbėjome. 
Tegalime pridurti, jog 
rinkimuose daugumą surinko 
Colorados partija, gavusi 38% 
balsų ir prezidentūrą; antroje 
vietoje atsistojo Nacionalinė 
(senoji Blancos) partija su 33%; 
o trečioje pasiliko kairiųjų 
„Plačiojo fronto" koalicija, 
tesužvejojusi 20%. Vos tik 
sužinojus balsavimo rezul
tatus, abiejų didžiųjų partijų 
vadai sutarė patriotiškai veik
ti išvien, nes jų laukia sunkus 
tautos suardyto gyvenimo 
atstatymo darbas. 

Ką visa tai turi bendro su 
Lietuva? Ogi tiek, kad bolševi
kai gali kiek nori akiplėšiškai 
šūkauti apie Lotynų Ameri
kos „fašistinius režimus", kaip 
jie kadaise šūkavo apie „kruvi
nąjį Smetoną". Faktas lieka 
faktu, jog taip, kaip Smetonos 
valdžia 1939-*40 m. pati jau 
braškėjo ir netrukus būtų 
savaime buvusi priversta 
nusilenkti tautos daugumos 
valiai (be jokios komisarų ir 
Raudonųjų gaujų primestos 
„socialistinės revoliucijos"), 
taip ir Pietų Amerikoje šian
dien karinės diktatūros po 
ilgesnio ar trumpesnio laiko 
dėsningai pasitraukia iš 
vietos demokratijos naudai.* 
Tuo ir skiriasi autoritetiniai 
fašistiniai režimai nuo totalis-
tinių komunistinių: pir
muosius galima priversti 
skelbti laisvus rinkimus, 
antrieji gi yra priskretę kaip 
velnias prie dūšios, ir juos 
tegalima išdeginti ugnimi ar 
paskandinti papjautų tironų 
kraujuje. 

FILMŲ PRAMONĖ TARNAUJA 
SVETIMIEMS 

Hollywood magnatams gal ne "tiek svarbus pelnas, kiek 
liberalinių idėjų skleidimas 

ESAME NE VIENI 
Mintys Vasar io 16-tos proga 

JUOZAS JURKUS 

Amerikos filmų pramonė 
yra lyg šio krašto žinių tarny
bų tikrasis dvynukas. Jos 
įtaka jaučiama ne tik jaunimo 
auklėjime, bet ir suaugusių 
asmenų ideologijos formavi
me. Į šį reikalą giliau pažvel
gus pamatysime, kad kaip 
žinių tarnybą, taip ir filmų 
pramonę šiame krašte kon
troliuoja tų pačių įsitikinimų 
asmenys. 

Apie Hollywoodo gamina
mus filmus telpa Joseph 
Sobran išsamus straipsnis 
„The American Spectator" 
mėnraštyje vasario mėn. 
laidoje. Žurnalistas J. Sobran 
yra mėnraščio „National 
Revievv" vienas iš redaktorių. 

Vyrauja liberalinės 
temos 

1971 m. dar pirmosios prezi
dento R. Nixono kadencijos 
pradžioje kino teatrus iš 
Hollyvvoodo studijų pasiekė 
filmas vardu „Dirty Harry". 
Jame vaidino aktorius Clint 
Ea8twood San Francisco 
drausmingą policininką Harry 
Callaghan. Kaip šio aktoriaus 
vaidinamuose filmuose yra 
numatyta, Harry visada 
suranda nusikaltėlį ir atiduo
da jį į teisingumo rankas. 

Šis artisto Clint Eastwood 
filmas liaudies buvo didžiai 
mėgiamas ir pramonininkams 
atnešė gražų uždarbį. Tai 
logiškai galvojant, šio krašto 
filmų pramonės milijonieriai 
— mogulai, besivaikydami 
pelno, būtų turėję ieškoti 
naujų temų savo gamina
miems filmams, kuriuose būtų 
iškeliamos pasišventusių 
pareigūnų dorybės, jų kova 
prieš blogį. 

Tuo būdu „Dirty Harry" 
filmo pasirodymas pirmojo R. 
Nixono termino pradžioje 
įsakmiai parodė,, kad šiame 
krašte tebėra stipri „The 
Silent Majority — tylioji 
dauguma". Šios daugumos 
valiai turėtų paklusti ir filmų 
pramonės didžiūnai. 

Kai prieš ketverius metus 
Ronald Reaganas laimėjo 
rinkimus, tai šiai pramonei 
suskambėjo antras skambu
tis: „Tylioji dauguma" Ameri
koje yra gyva ir ji vis stiprėja. 
Bet ir į šį aiškų visuomenės 
balsą filmų pramonės vado
vai nekreipė reikalingo dėme
sio. 

Ne tie 
nusikaltėliai 

Šio straipsnio autorius tei
gia, kad nore Hollyvvoodo 
valdovai ir nestumia nuo 

BR. AUŠROTAS šiais", „vargšų gynėjais" ar 
•"" panašiais vardais. Mat, Ame

rikoje dar ligi dabartinių 
savęs uždarbio, bet ir toliau dienų komunizmas nėra 
prisilaiko kairiosios ideolo- plataus naudojimo prekė. Šiai 
gijos. Mat, filmų aktorius krypčiai priklausantys 
Clint Eastvvood galingoje asmenys dar vis negali save 
filmų pramonėje tėra tik plačiai reklamuoti: visgi 
„balsas tyruose", lygiai kaip ir komunizmas, nors ir ne per 
jo sukurtas policijos parei- daug garsinamas, Amerikos 
gūnas Harry Callaghan, visuomenei dar nėra pagarbo-
dedąs visas tik įmanomas j e laikoma valdymosi forma, 
pastangas suimti nusikal- Tad nors tame išrinktųjų 
tėlius ir perduoti juos teisin- pogrindyje komunizmo idėjos 
guniui. ir randa platų pritarimą, bet 

Plačioji visuomenė pritarė nesistengiama šia skraiste 
aktoriaus Clint Eastvvood ir dangstytis, 
kito žinomo artisto Charles Tačiau Hollyvvoode pakin-
Bronson sukurtiems prieš kytos fantastiškos pastangos 
nusikaltėlius kovojantiems kuo ilgiausia visuomenei piršti 
tipams. Tačiau Hollyvvoodo fašistų ir nacių baubą! 
valdovai su tuo nesiskaitė. Tuo Tokiuose filmuose, kaip 
laikotarpiu kinų lankytojams 
buvo brukami per prievartą 
filmai, kaip ,,A11 the 
Presidents Men", „Marathon 
Man", „Three Days of the 
Condor", „The Wilby Con-
spiracy", „Red", „Ragtime", 
„Daniel", ..Gandhi", „Silk-
wood" ir kiti panašūs. 

O kokie nusikaltėliai buvo 
išryškinti šiuose nepaprastai 
plačiai garsinamuose filmuo
se? Tai buvo prezidentas R. 
Nixonas, naciai, centrinė 
žvalgybos įstaiga — CIA, 
Pietų Afrikos respublika, 
žibalo bendrovės, branduolinė 
•nergija, Čilės vyriausybė bei 

ant iamerikinės veiklos 
tyrinėjimo komitetas JAV 
kongrese. 

Kairiųjų liberalų ideologija 
stengiasi blogį sutapdinti su 
fašizmu, nors šis žodis ir 
nepav artojam aa tiesiogine 
prasme. Tuo būdu, jeigu 
aktorių Clint Eastwood 
prisikiriame prie „Tyliosios 
daugumos", tai kairiajai 
mažumai priklauso „žvaigž
dės", kaip Jane Fondą, 
Shirley McLain, Ed Asner. 
Norman Lear, Jack Nickol-
son, Robert Altman, Paul Nevv-
man, Robert Redford, Dustin 
Hoffman, Burt Lancaster, 

Marlon Brandoir kiti Išvardin
ti aktoriai žygiuoja ta pačia 
linkme. Ir tik tėra toks skirtu
mas, kaip toli jie pasirengę 
žengti šioms idėjoms įgy
vendinti. 

Komunistai 
ir naciai 

P a s t a r a i s i a i s m e t a i s 
komunistai, nors jie formaliai 
ir nepriklauso partijai, 
nemėgsta save pavadinti 
tikruoju vardu. Jie bevelija 
dangstytis fygos lapais, 
vadindam; save „pažangiai 

„Marathon Man" ar „Men 
from Brazil", yra dirbtinai 
sukuriami persenusių nacių-
senukų suokalbiai, sudarą 
grėsmę visam pasauliui. 
Juokinga net pagalvoti, 
kad aštuoniasdešimtmečiai 
seneliai, besislapstą Pietų 
Amerikos džiunglėse, galėtų 
užvaldyti pasaulį. Gal jie 
tikrai priklauso tai Herren-
ponų rasei, kurios reikia 
mums bijoti? 

Tačiau vienas blogio 
šaltinis, kurį Hollyvvoodas 
vengia parodyti dienos švie-
soje^ra tikroji Sovietų Sąjun
ga. Neseniai kino teatruose 
demonstruojamame filme 
„The Killing Fields" apie 
vieną pabėgėlį iš komunistų 
užkariautos Kombodijos, to 
filmo režisoriai-kūrėjai 
niekada nedrįso paminėti, kad 
Khmer Rouge yra komunistai. 
„Nevv York Times" žurnalis
t a s Anthony Levvis, 
rašydamas šio filmo kritiką 
(ką, šis žurnalistas retai 
atlieka) per visą savo straips
nį niekada nepaminėjo žodžio 
„komunistai" išžudę tris 
milijonus žmonių tame pietry
čių Azijos kampe. Ar bijota 
pavadinti komunistus įvyk
džius „holocaust"? 

Atrodytų, kad Hollyvvoodo 
gaminti filmai būtų galima 
eksportuoti į Sovietų S-gą: 
tereiktų nugenėti kelias parno-
grafiškas nuogalių scenas, 
kurios nėra priimtinos tradi
cinei morališkai rusų visuo
menei. 

Ar gali 
pasikeisti? 

Nežiūrint R. Reagano 
perrinkimo antrajam termi
nui, sunku tikėti, kad 
Hollywoodo kelio kryptis per 
daug pasikeistų. Žmonės 

Švęsime Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 67 metų 
sukaktį. Neilgai Lietuva ir 
mūsų kaimynai latviai ir estai 
džiaugėsi laisve. Jau 40 metų 
praėjo nuo antrosios bolševi
kų okupacijos. 

Švęsdami mums brangią 
Vasario 16-tos šventę, prisi
minsime mūsų tautos didvy
rius, savanorius. 45,000 
žuvusių mūsų brolių parti
zanų beviltiškoje kovoje pneš 
žiauriausią šio amžiaus 
tironiją ir viso laisvojo pasau
lio priešą — rusišką komuniz
mą. Seniai jau nutilo mūsų 
laisvės kovotojų ginklai, bet 
rusų okupantai nepajėgė iki 
šiol nutildyti mūsų pavergtos 
tautos šauksmo. Mes būtume 
kurti, jei negirdėtume mūsų 
brolių ir sesių tėvynėje, kuri 
paversta didžiuoju kalėjimu, 
dejonių, jų skundo Sibiro tai
gose, tardymo kamerose ir 
kankinamų kalėjimuose bei 
psichiatrinėse ligoninėse. 

Mes negalime tylėti, kai 
mūsų tauta yra naikinama. Jų 
kančios testiprina mūsų jėgas, 
kad mes visi vieningai daly
vautume Lietuvos vadavimo ir 
lietuvybės išlaikymo dar
buose. 

Mūsų veiksnių dėka Lietu
vos vardas, disidentų bei 
mūsų kalinių vardai vis daž-

pareiškė savo nusistatymą 
perrinkdami R. Reaganą. 
Tačiau ši žmonių masė neturi 
realios jėgos, kad galėtų 
kovoti su viešosios nuomonės 
formuotojais. Ir .nematomoji 
ranka" nustato, ką žmonės 
kino teatruose gali matyti. 

Hollywoodas beveik neken
čia Amerikos. Jis net nesisten
gia žmonėms pa t ik t i , 
pagamindamas tokius filmus, 
kuriuos žmonės mėgsta. Mat, 
šių dienų „viešosios nuo
monės" nervų ir jėgos centrai 
yra sutelkti Nevv Yorke, 
Washingtone ir Î os Angeles 
didmiesčiuose. 

Amerika kultūriškai yra 
giliai suskilusi ir šiuo metu 
kairieji laiko savo rankose 
visas kortas: jie kontroliuoja 
žinių tarnybas, teisingumą ir 
svarbiuosius universitetus. Iš
vada aiški — kairiosios jėgos 
yra tokios stiprios, kad jos 
gali padidinti savo spaudimą 
net dešiniajam sparnui 

Tiesa, dar yra ,,nauja 
dešinioji" ir „moralinė daugu
ma", bet jos neturi įtakos į 
pagrindinę „media" tarnybą. 
Net ir kai kurių Bažnyčių 
vadovai pasuka } kairę. Ir kai 
visuomenės neliko kam 
organizuoti, tada atskiriems 
piliečiams belieka laiškus 
rašyti savo įgaliotiems. 

niau yra minimi Vakarų 
pasaulyje. Vis dažniau yra 
keliama viešumon Pabaltijo 
tautų okupacija daugelio 
valstybių spaudoje, Europos 
parlamente. Jungtinių Tautų 
forumuose, Genevoje ir kitur. 

Esame dėkingi prezidentui 
Reaganui už jo pareiškimus 
pereitais metais, skelbiant 
..Baltų laisvės dieną", kasmet 
skelbiant Pavergtų Tautų 
savaitę. Prezidentas, sveikin
damas pereitą rudeni Ameri
kos Lietuvių Tarybos lutąjį 
kongresą, užtikrino, kad lietu
vių tautos kova dėl žmogaus 
teisių ir laisvo apsisprendimo 
yra didelis rūpestis. Porą 
savaičių prieš tai JAV-bių 
Atstovų rūmai ir Senatas 
priėmė rezoliuciją. No. 655, 
skelbiančią šiais metais ir 
kasmet, kol Lietuva bus lais
va. Vasario 16-tą Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. 

Minint šv. Kazimiero 500 
metų nuo jo mirties sukaktį, 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
dėka buvo išgarsintas Lietu
vos vardas. 

Visos pavergtos tautos kovo
ja prieš Sovietų okupaciją. 
Šioje kovoje esame ne vieni. 
Kaip ilgai raudonieji tironai 
bandys pavergtų tautų kantry
bę? Laisvės troškimas tebėra 
gyvas, kuris ne kartą prasiver
žė Kaune ir Vilniuje jaunimo 
demonstracijomis. Rytų Berly
ne. Budapešte, Sibire. Ne 
kartą vyko riaušės pačioje 
Sovietų Rusijoje, kurias 
malšinti buvo siunčiami 
tankai, lėktuvai. 

Kaip ilgai galės išsilaikyti 
durtuvų pagalba supuvusi 
sovietų sistema? Jei ne 
vakariečių naivumas, jų 
grūdai ir pinigai, tai jau seniai 
būtų dūmais paversta rusų 
proletariato diktatūra. 

Nacionalizmas yra galinga 
jėga — tai pavergtų tautų 
dinamitas, kuris susprogdins 
vergijos g r a n d i n e s . 
Nacionalizmas sugriovė 
Romos ir Aleksandro Didžiojo 
imperijas, padėjo nuversti 
caro valdžią. Šiuo metu nacio
nalizmas jau griauna iš 
apačios Sovietų imperiją. 

SKILIMAS 
Vyresnėje kartoje yra skili

mas tarp krikščioniško idealo 
ir gyvenimo, tarp idėjų ir 
tikrovės; gyvenime jie nevyk
dė ir nevykdo, ką turėtų 
vykdyti, jei tikrai tikėtų. Tas 
skilimas iššaukia kitą skilimą: 
tai jaunimo atsiskyrimas nuo 
vyresnės kartos ir nuo jos 
tariamai išpažintų, bet 
nevykdomų tiesų. 

Kęstutis Trimakas 

M Dr. 

* 1980 m. detnokratijon pasuko 
Peru, pernai Argentina ir Brazilija, o 
netrukus ateis ir Čilės eilė. 

PĖDSAKAI 
LIŪNE 

P. MELNIKAS 

Romanas 
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Kiek išdavikų partizanų eilėse, jis galvojo? Ši 

blogybė kaip žaizda plėsis, jei okupantas pažadės 
amnestrą ir ramesnį gyvenimą. Daug kas padės 
ginklus, likusiems draugams parodys dantis ir juos 
vieną po kito išduos... 

Nuc šių minčių jam darėsi ankšta Kaba Norė
damas nuo jų pabėgti, jis pakilo, burbteiojo „einu 
prasivėdinti" ir išėjo į gatvę. Jis klaidžkvįo Ąžuoly
no pakraščiu^ir šlaitais ir mąstė apie staiga jame 
kilusį nepasitikėjimą žmonėmis. Jam atr >dė, kad 
šakos traška ne po jo batais, bet kažkas užpakaly jį 
.seka. Jis sustodavo ir įsiklausydavo. Atrodė, ir tas 
„kitas" sustodavo, gal slėpdamasis už medžių. Vėjas 
medžių viršūnėse jį ragindavo eiti toliau.. Kartais 
tolimas traukinio švilpukas pripildydavo v 
ir erdvę tarp parko medžių klaikiu riksmu 
padėjo orientuotis kur yra geležinkelio sto 

Nurimęs jis grįžo atgal ir atvėrė dun 
krūptelėjo, bet susilenkęs dar rašė ir rašė 

— Ar buvo kas nors atėjęs? — paklaus* Laucius. 
— Ne, niekas 

nuspaustas po stalo briauna iki pat galo. Pulcius ten 
kažko ieškojo... Ko jam reikėjo? 

Kai Pulcius pasakė „einu ir aš pasivaikščioti", 
Laucius norėjo jį sustabdyti, bet nesuspėjo. Vyras 
taip greitai išlėkė ir užtrenkė duris. 

Visu Lauciaus kūnu perėjo šiurpulys. Darėsi 
baugu čia vienam sėdėti. Jis nerimo. Vaikščiodamas 
iš vieno kambario galo į kitą, galvojo, kad jau keli 
metai, kaip jo ieško milicija ir vis neranda. Ar taip 
gali tęstis dar metus?.. Kas nors ateis čia jo ieško
damas... Dar šiandien gali būti areštuotas. 

Kiela ar Pulcius išduos, atsives miliciją, apsups 
namelį ir bus po visk o. Kodėl apie tai seniau 
nepagalvojo? 

Reikėjo judėti ir kuo greičiausiai. Kur? Pas vieną 
ar kitą ryšininką. Pas Surdoką. Ar vėl tiesiog į 
mišką? 

Kas atsitiko su juo? Kojos tapo tiesiog 
švininėmis. Buvo sunku alsuoti. Negi suminkštėjo 
nebijojęs net pogrindy prie vokiečių... Tiek kartų 
pralindęs pro pavojus miškuose! Išsigando nesamų 
šmėklų, o gal tik įsivaizduojamo pavojaus? 

Popieriai jam krito iš drebančių rankų. 

XVIII 

Neduok tu, Dieve, galvojo Laucius, skubėdamas į 
senamiestį pas Surdoką. Gali prasidėti kratos ir 
suėmimai. Visa veikla ir noras turėti apskrities 
štabą atrodė pavojingas. Reikia slėptis ir persi
tvarkyti. 

Taip jam atsitikdavo gana dažnai karo metu ir 
po karo. Slapstėsi nuo rusų ir nuo vokiečių. Jam 
buvo pikta, kad krašto istorija buvo paženklinta 
okupantų baime, besitraukaint jiems iš kelio ar bėgi
mu i užsienį. Nepakliūk nė vienam po kojų! Mėgink 
išsaugoti ne tik kas kraštui šventa — kalbą, kultū
rą, papročius, bet dažnai net savo galvą. 

Užguitam nelengva. Pikta. Kaip negalvosi, 
reikia kraustytis kaip čigonui su visais štabo popie
riais po megztiniu, tarsi tautų kraustymosi laikai 
būtų atėję. Arba kaip romėnų laikais žydams ir 
krikščionims. 

Tironams nepasiduok, bėk kiek kojos išneša ir 
slėpkis — toks ir mano bėgimas. 

Nėra pasaulyje kampo, kur nerastum lietuvio. Jie 
bėgo nuo caro ir nuo visokio maro. Bėgo į užsienį ir 
nuo sovieto. Bet aš nuo jo nebėgsiu Kovosiu ir, jei 

ą dangų 
Tas jam 
.8. 

Pulcius 

užsidėjo apsiaustą iš išėjo pro duris. 
Jei Pulcius grįš, gal niekada nesužinos, kad šta

bas sau „išsivaikščiojo" ir kodėl, galvojo Laucius, 
eidamas į senamiestį. 

Jis skubėjo visus perspėti, kad būtų atsargūs. 
Jam tai priminė 1943-čiuosius metus, kai daugelis 
studentų apleido miestą. Visiems skambino praneš-

Prisėdęs prie stalo neabejojo, kad Pu! ius, jam damas, kad universitetą vokiečiai uždarė. Pogrindis 
nesant, buvo įkišęs savo nagus į stalčių Paliktas persigrupavo ir nenakvojo namuose. Vieni pasitrau 
pusiau praviras, stalčius dabar buvo užtrenktas ir kė pas gimines, kiti — į kaimus... 

Sugriebė tik sąrašus ir svarbesnius dokumentus l e m t a k n s i u N e 2 i ū n n t k a d J a i p a s i s v e n t u 9 1 u 
iš stalčiaus, susikišo , voką, pakišo po megztiniu, n e d a u g -r j j ( ? r ^ j a a § e 8 u fiia r e i k a l i n g a 9 

Gali būti, kad ir nereikalingas. Stebėjausi savo 
vyrų ir grupių drąsa, pats kartais gerokai bijo
damas. Žavėjausi tokiais kaip Kaškus ir Elnias, 
Šarka, Zdaniu ir Valium. Pranckoniu ir Margiu. Jie 
ir be manęs gerai žino. ką reikia daryti. Jei tam turi 
drąsos. Ar jiems reikia manęs? Prievaizdos, kuris 
tramdytų natūralų įsiutimą'1 

i Bus daugiau^ 

• 

V 



DRAUGAS, penktadienis, 1985 m, vasario mėn. 15 d. 

V A S A R I O 1 6 - J I 
C L E V E L A N D E 

LB Clevelando apylinkė ir 
Alto skyrius kviečia visus 
d a l y v a u t i L i e t u v o s 
Nepr ik lausomybės minėjime: 
Lietuvos Laisvės vigilijoje, 
šeštadienį, va sa r io 16 d., 6:30 
v.v. Dievo Motinos švento
vėje, o sekmadienį , vasario 17 
d., 10 v.r. pamaldose Dievo 
Motinos šventovėje ir 10:30 
Šv. Jurg io šventovėje. Prieš 
pamaldas , 9:40 v.r. iškeliamos 
v ė l i a v o s p r i e L a i s v ė s 
paminklo. Abiejose bažnyčio
se giedos parapi jų chorai. 

Minėj imas įvyks 4:00 v.p. 
Dievo Motinos parapi jos audi
torijoje. Kalbės dr. R i m a s 
Pe t r auskas iš Toronto ir J A V 
valstybės d e p a r t a m e n t o atsto
v a s iš Wash ing tono . Meninė 
programa, „Ši la inės" taut . 
šokių šokėjų a n s a m b l i u i iš 
Detroito n e g a l i n t da lyvaut i , 
pakeič iama viet iniu da inos ir 
muzikos v iene tu „Uždainuo
kime". V a d o v a s ir d i r igentas 
Algirdas Bielskus, chormeis
teris Mar ius T a t a r ū n a s ir 
akomp. Chr i s t ine Sessen-
meyer. K a n k l i ų solo Mirga 
B a n k a i t y t ė . P r a n e š ė j a ir 
in terpre ta torė Vilija Nasvyty
tė. 

Bus r e n k a m o s aukos Lietu
vos l a i sv in imo re ikalams. 
Aukotojas paga l savo nuožiū
rą p r a š o m a s aukot i LB, Altui 
a r Tau tos Fondui — Vlikui. 
Rengėjai kviečia visus daly
vau t i vigilijoj, pamaldose ir 
minėj ime. 

N A U J A „ A T E I T I E S " 
K L U B O V A L D Y B A 

Valdyba , kurią sudarė pirm. 
Dalia S tan i šk ienė ir na r i a i : K. 
R a l y s , R. Š i l g a l i e n ė , R. 
Čepul ienė, J . Kliorienė ir O. 
Rociūnienė, vasar io 3 d. užbai
gė savo da rbo metus. Į metinį 
s u s i r i n k i m ą , vykus į DM 
parap i jos mažojoje salėje, at
s i l a n k ė 40 n a r i ų . K l u b o 
dvas ios v a d a s kun. G. Kijaus-
k a s , S.J., po atidaromosios 
maldos , kvietė narius, įžen
g i a n t į 36-siu8 veiklos metus, 
i r tol iau kreipti dėmesį į 
konkrečius darbus , nepamirš
t a n t gi lesnio įs isąmoninimo į 
savąją ideologiją. Konkrečių 
da rbų vir t inėje nepamiršt ini ir 
r e m t i n i : L K B K r o n i k ų 
p l a t i n i m a s , spaudos ir knygų 
p l a t i n imas , k a i p daro O. ir J . 
Žilioniai Spaudos kioske, Stf. 
S tas ienė , d i rban t i lituanis
tinėje mokykloje, D. Cypkienė 
L i e t u v i ų s o d y b o s 
a d m i n i s t r a v i m e , I n g r i d a 
Bublienė Kultūros tarybos 
vadovės pareigose ir t.t. 

Vija Bubly tė p ranešė apie 
moksleivių Maironio kuopos 
veiklą ir kvie tė paremt i .Atei
t ies" adminis t rac i jos prašy
m ą — išleisti vieną . .Ateities" 
laidą Clevelando ateit inin-
kijos lėšomis. Pirm. Dal ia 
S tanišk ienė pasidžiaugė, kad 
numatyt ie j i da rba i buvo atlik
ti : Šeimos šventė ir N.Y. 
„Harmoni jos" koncertas , šv. 
Kazimiero parodėlė Nothing-
h a m bibliotekoje, ta lka Vll-jai 
taut in ių šokių šventei, klubo 
35 metų sukakt i s su šio klubo 
p r a d i n i n k u d r . A d o l f u 
Damušiu , pamaldomis , minėji
mu ir V. Rociūno pa ra šy t a 
Clevelando ateit ininkijos isto
rija, kur ią a t spausd ino Dievo 
Motinos parapi ja; suruošė sep
t y n i a s k a v u t e s p a r a p i j o s 
svetainėje. Dainavos komi
tetas, kur iame di rba visi 
a te i t in inkai , sėkmingai suren
gė loteriją ir parodą, prisidėjo 
prie L K B Kronikos naujojo 
tomo sutiktuvių, rūpinosi 
moksleivių i r jaunučių globa. 

Stud. L ina Pa lubinska i tė 

painformavo apie studentų 
padė t} C l e v e l a n d e : š iais 
mokslo meta is beveik visiems 
s tudentams išvykus studijuoti 
į kitus miestus, Clevelande 
nieko konkretaus padaryti 
negalima. 

Ižd. K. Ralys painformavo 
apie iždo stovį: tu r ima per 
3.700 dol., kurie laikomi lietu
v ių k r e d i t o k o o p e r a t y v e 
„Taupoje". Metų laikotarpyje 
p a r e m t a T a u t i n i ų šokių 
šventė, „Tėvynės garsai", 
Vasar io 16-sios minėjimo 
rengimas ir t.t. 

Revizijos aktą perskaitė H. 
Idzelis. Naujon valdybon 
išrinkti: Vincas Akelaitis, 
V y t a u t a s B r i z g y s , Birutė 
Cyvienė, Stasė Laniauskienė, 
I rena Sušinskienė, dr. Birutė 
K a s p e r a v i č i e n ė ir Nijolė 
Palubinskienė. Klubas turi 119 
narių. Revizijos komisija 
perr inkta t a pati: J . Cyvas, D. 
Cypkienė ir H. Idzelis. 

D. Cypkienė kalbėjo apie 
Lietuvių sodybą Willowghby, 
Ohio* kur šiuo metu jau 74 
butai (iš 82) užimti, lietuvių 
gyvena 23. Prašė jų nepamirš
ti , kai y ra kokie renginiai, 
ypač tų, kurie yra atsikėlę iš 
kitų meistų. H. Idzelis dėkojo 
aukojusiems Tautos Fondui. Iš 
surinktųjų 5000 dol. per 
praėjusius metus, ateitininkai 

Clevelando skautai įtemptai ruošiasi Kaziuko mugei IJrie pjūklo dirbs 
skautas Paulius Tallat-Kelpsa. 

Nuotr V. Bacev ič iau! 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

ADVOKATV DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
6806 So. Kedse Avenue 

Oucago, IL 60629. TeL 778-6000 
Oarbo valandos: 

Nuo 9 t. ryto iki 5 v. vakaro 
šeštadieniais pagal su-.tarimą. 

«*t;;HlWIUJItZ1«ttJlltlllUlalUIUtUHIIIIII) 
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BOB EGAN PLUMBING 
5138 S. KEELER AVENUE 

TEL — 581-4091 
AO types of plumbing repaurs. Sewe 
& drain lines rodded. Water heaters 
installed. Discounts fcr Senior Čiu
žens. No eztra charge for weeksnds 
ar fcottoars. 

Uceaaad aad Boafed 
-oooo»ooaoooooo»oooooooooo< 

CLASSIFIED GUIDE 
PROGOS — OPPORTUN1TIES 

Parduodama maisto krautuvė 
su pilnu inventorių. Gerai vei
kiantis biznis puikioj vietoj. 
Kreiptis į savininką nuo 8 v. r. 
iki 7 v. v. (angliškai) — tel. 
581-6120. 

R E A L E S T A T E 

Parduodamas namas New Salem, Wis-
oonsin, 50 mylių nuo Chicagos. Arti 
ežero. $47,000. Skambint (Chicagoje) 
tel. 312—588-4930. 

P A T I K S L I N I M A S 
R a š a n t ko re spondenc i j ą 

A.A. a P^ e Worcesterio 
V. E N D R I U S K E V l C l U S rax&\e mokykloje 

šeštadie-
dirbusius 

mokytojus per klaidą buvo 
A. a. Valentinas Endriuške- J * * * * ? r n ^ ;

M D a b r i l i e n ė s 

vičius, 60 m. amžiaus, mirė 
vasario 5 d. Gyveno 114 
Harrison St. A. Bušmano 
name, Worcester, Mass. Gimė 
Lietuvoje. 

Lietuvoje liko brolių ir 
seserų. Amerikoje Sutton, 
Mass., gyvena daug jo gimi
nių: Dana Fox ir keturi 
Kamaičiai. Priklausė Lietuvių 
piliečių klubui. Atvyko į 
Ameriką 1949 m., apsigyveno 
Worcester, Mass. Darbovietėje 
turėjo didelę nelaimę, kur 
prarado dešinę ranką. Jo 
brolis kunigas Endriūnas, 
saleziet is mirė a n k s č i a u 
Chicagoje. 

Palaidotas 1985 m. vasario 7 

pavardė. Už įvykusią klaidą 
korespondentė atsiprašo. 

sudėjo 2000 doi. Pr. Razgaitis d. Mišias a t n a š a v o Šv. 

Athol. Mass. 
V A S A R I O 16 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvos Vyčių kuopa kar tu 
su kun. Just inu Steponaičiu 
rengia Lietuvon Nepriklauso- \ 
mybės šventę vasario 24 d. 
Athole Šv. Pranciškaus par . 
bažnyčioje. Prasidės šv. MiŠio-
mis 10:30 vai. V a r g o n i 
ninkaus Olga Keršytė, o 
giedos Valius P.oževičius. 

Akademinė dalis prasidės 
1:30 vai. p.p. parapijos salėje. 
Kalbą pasakys Irena Adamai-
tis iš Worcesterio> Mass . 

padėkojo už pagalbą rengiant Kazimiero bažnyčios klebo- Bostono lietuvių taut inių 
LKB Kronikų sutiktuves. nas kun. A. Miciūnas ir palv- į01"1* Prupė, vadovaujama 

Naujai valdybai artimiau- dėjo į Notre Dame kapines. Ged imino Ivaškos , a t l i k s 
š ias d a r b a s - surengt i Šeimos Laidotuvėse dalyvavo giminės P™gramą. Po to bus kavutė , 
Šventę - g e g u ž ė s mėn . Dana Fox su vyru ir keturi kuria ruošia vytes. 
pradžioje. Kamaičiai iš Sutton, Mass. 

Susirinkimui pirmininkavo Taip pat jo šeimininkas A. 
V. Rociūnas, sekretoriavo O. Bušmanas. 

Laidotuvėmis pasirūpino 
Valentino Endriuškevičiaus v o s Nepriklausomybės minėji 
šeimininkas A. Bušmanas, m e -

nes jis mirė jo name. Kada 
atvyko giminės iš Sutton, 
apžiūrėjus gydytojui, jo kūnas 
laidotuvių direktoriaus jau 
buvo išvežtas j ligoninę patik
rinimui. 

Antanas Bušmanas 

Žilinskienė. 

I N 2 . R I M A S B U B L Y S 
- E G Z E K U T Y V A S 

Vyčių kuopa kartu su kun . 
J . Steponavičium, parapi jos 
klebonu, kviečia visus apylin
kės žmones dalyvauti Lietu-

Korep. 

Audeklai 

Atsilankykite pas Fish-
man's Fabrics dėl visų 
jums reikalingų audeklų. 

Fishman's turi puikiausią Chica
goje pasimk'mą Oesigner ir Cou-
tuner atideki^, ir importuotų, \t 
vietinių. Pasakiškų ..After 5" vaka
rinėms medžiagų. įskaitant Se-
qums. Metaiitcs, audeklų su karc-

. lėliais, kitų puošnių vakarinėms 
medžiagų. Nuotakoms ir Nėrinių 
(laces) bei puikų pasinnkrmą Vil
nonių. Ir daug aaugiau! Būtinai pa
matykite mūsų pasakišką Oesig
ner Room! 

Panaudokit* savo tpactalią magija 
sukurti grožį — su Fishman's me
džiagomis. 

Lai mūsų Stasė Olšauskas iums 
padeda 

v V Nuo 1903 
1101 S. Despla<net St Ocago IL 60607 

(1/2 b* ; iy<us iuo Dv <*w E«p» T** BOOMVM «O ) 
, (312) S22-72M 

Antr -Se*t. 9—5 30 v v M*m 9:30—5; 
UJOarj pirm 

VISA t jJMSjrCjrd pnimont 

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

V A L O M E 
KILIMUS K BALDUS 

Plaunama ir vaškuojama 
visą rusių grindis 
B U B N Y S 

Telef. — R E 7-5168 

4 « « 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
•froooooooooooooooooaoaoooo* 

10% — 20% — 30% psgssa mokėsit 
ai apdraods. nuo ugnies Ir automo-
Mito p«a mus. 

FRAHK Z A P 0 L I S 
3208J/2 VVest 95th Street 

TeL — GA 4-8654 

Bublių šeima plačiai žinoma 
Clevelande ir už jo ribų. Ingri
da ir Romas Bubliai augina 
gražią penkių vaikų šeimą: 
Taurą, Viją, Aidą, Ramą ir 
Gają. Abu tėvai profesionalai: 
I n g r i d a t u r i c h e m i j o s 
bakalaurą ir sėkmingai dirba 
didelėje komunikacijos ir 
reklamų agentūroje; RomaSj 
baigęs aeronaut iką Detroito 
universitete, at l ikęs karinę 
tarnybą J A V kariuomenėje, 
išėjo a t sa rgon su vyr. ltn. 
laipsniu. Clevelando valst. 
universitete įsigijo mechani
nės inžinerijos magistrą ir 
Baldvvin Wallace universiteto 
v e r s l o a d m i n i s t r a c i j o s 
magistrą. Žodžiu, pilnai ir 
stipriai pasiruošė profesiniam 
darbui. 

GRUODIS: D A I N O S 
L I L I A N Š Ū K I S 

Raminta LAMPSATIS, piano 

Inž. Romas Bublys 

Nuo 1966 m. Romas Bublys 
dirba TRW bendrovėje, kurios 
p a s a u l i n i s c e n t r a s y ra 
Clevelande. Tai labai plačios 
apimties pr<~ rresyvi tyrinė
jimų ir p ramonės bendrovė, 
apimant i branduolinę biolo
ginę ir mechan inę inžineriją. 
areonautiką, kompiuterius, 
variklius ir automatines siste- P° s t 3 davė progos užsiminti ir 
mas . 

Inž. 
metus 

drovės atsakingose pareigose. 
Paskutinius kelerius metus jis 
koordinavo lėktuvų variklių 
programas su aeronautikos g 
spec ia l i s t a i s L o n d o n e ir 
Paryžiuje, ten dažnai lankyda
masis įvairioms problemoms 
spręsti. Bendrovės vadovybė, 
įvertindama savo sąžiningo 
specialisto darbą ir talentą, 
praėjusių metų lapkričio mėn. 
paskyrė TRW bendrovės 
mechaninių dalių laivyno 
branduoliniams reaktoriams 
gamybos sky r i aus admi
n i s t r a t o r i a u s pa r e igoms . 
J o žinioje yra karo laivyno 
projektai. 

Aukštos ir a t s a k i n g o s 
pareigos netrukdo jaunam 
profesionalui stipriai įsijungti 
ir į lietuvišką darbą: jis yra 
LB tarybos narys , Lietuvių 
namų direkcijos pirmininkas, 
a t e i t i n i n k a s , . d a i n a v ę s 
C leve lando vyrų okte te , 
vadovavęs Lietuviškų parapi
jų metų komitetui ir t.t. 

J o gyvenimo palydovė Ingri
da su nemažesniu entuziazmu 
ir pasisekimu jau a n t r ą 
kadenci ją vadovau ja LB 
kul tū ros t a ryba i ; p lač ia i 
re iškias i a t e i t i n inkuose , 
skautuose, yra vadovavusi 
s t o v y k l o m s , d a ž n a 
paskaitininke. Tėvų pėdomis 
seka ir vaikai. Visur juos 
matysi: Lit. mokykla, skautai, 
a t e i t in inka i , Grand inė l ė , 
kank l in inkės , p r anešė jos , 
vaišių patarnautojos ir t.t. 

Romo Šuolis į egzekutyvinį 

Lilija šukyte debiutavo Stratfor; (Kanadoje) Figaro Vestu
vėse", du metus dainavo,Metropolitan Opf "oje. po to buvo pakvies
ta j Muncheną atidaryti operos festivalį su Brigitte Fassbeender ir 
nuo to pateko į pasaulinį dainininkų elitą. Lilija gastroliavo po visą 
Europą su dideliu pasisekimu, nes kritikai ypatingai vertina jos 
dikciją, stilistinį supratimą, ir balso švelr.ią lyrinę spalvą. 

L šukytė plokštelėje įdainavo komp. J. Gruodžio dainas: Ru-
gegėlės. Aguonėles, Rūta, Pavasario naktis Berlyne, Ko čia taip il
gu. Vėjavaikis, Alyvos, Diemedžiu žydėsiu. Visur tyla, Burtai. Liau
dies dainos: Rudens tylumoj, Aš, Anyta, £sk, karvute ir kitos. Prie 
piaeno muzikos profesorė Raminta Lampsaitytė. 

Išleido LIETUVA records, Munchea West Germany. 
Kaina su persiuntimu 11 dol Illinojaus gyventojai dar prideda 

80 e t valstijos taksų. 

Užsakymus s iust i : 
DRAUGAS, tfJfO W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
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SEftVING CHICACOLAND SINCE 1905 
ben- V. R 

2 pa 4 kamb. medinis Automat. gazo 
pečiais šildymas. Garažas. 42-os ir 
Artesian Ave. Nebrangus. 
2 po 4 kamb. medinis. Centr. Šildy
mas. 30 p. sklypas. 72-os ir Campbell. 

ŠIMAITIS REALTY 
Iacome Taz — Notary Public 

2951 W. 63 s t . 436-7878 

CLARENDON HILLS 
LIUKSUS 4 BUTŲ NAMAS 

Savininkas parduoda puikios sta
tybos namą. Pėsčia nueinama į trau
kinio stotį. $178.000. 

Tel. 863-5551 

a»aeaoooaooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos, Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 

• o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

M O V I N G 
S£R£NAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toii miesto Mdisai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 
> n 111 M M 11 M a— mmm i n i t i 

^PrpaLiiiusjasinevicius 
saie-i ««wr»«rsta!-v«» 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
o«oooooooooooooooooooooooo 

Norint pirkti bei parduot, 
išnuomoti ar apdrausti sa
vo nuosavybes, jums malo
niai patarnaus 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo {staiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376 5996 

iiiimiiiiimiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiimmi! 
NAMU APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos vai. vakaro: 

Telef. — 476-3950 
HimilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIHIIIIIIIIIII 

TIK VIENAS ŠUOLIS 
Jonas Gutauskas 

Autorius kiekvienu eilėraščiu ap
galvoja savo gyvenimą, apibudina 
gamtą, kalbasi su Dievu ir drau
gais. Leidinys suskirstytas į tris sky
rius: Per laiko lieptą. Dūžtanti ban
ga ir Tik vienas šuolis. 

Spausdino 'Tėviškes žiburiai", To
ronto, 1984. Viršelio iliustracijos se
sers Mercedes. Kaina su persiunti
mu 5 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. « r d S t 
IL 

•oooooo——ooooooooooooooo* 
Apsimoka skelbtis diaa. ..DRAUGE", 

•m jta plačiausiai skaitomas Uatarfti 

SmarUiit. gi Aemimų kalno* yra *1-

ATDARI AP21CREJIMUI 
SEKMAD NUO 1 IKI 4 VAL. POPIET 

5057 S. Knox. Naujas 3-jų butų po 
3 miegamus, o savininkui su ll/2 vo
nios. Priedai. >2 bloko iki Archer au
tobuso. Skubėkite pamatyti. 

3757 N. Oriole — 6 kamb. EngJish Tu-
dor stiliaus narnas. Spintelės virtuvėj 
ir "built-ins", Moderp. vonia. Pilnas 
rūsys. 2 mas. garažas. Gražus šei
mos kamb. su židiniu Naujas sto
gas ir elektra. Labai švarus. Geras 
pirkinys. Skambinkite dabar. 

o 
No. 205. Giminingom šeimom gyventi 
— 65 ta ir St. Louis apyl. Naujesnis 
mūr. bungalow su trimis miegamais 
1-me aukšte. Karališko dydžio virtu
vės su daug med. spintelių 4 kamb 
butas giminingai šeimai arba išnuo
moti pajamoms. 2 mas. garažas. Nau
jesnis stogas, potvynio apsauga. Arti 
autobuso, krautuvės, mokyklos. Ne
paprastas pirkinys už lemą kainą. 
Skambinkite dabar. 

No. 185, 7 kamb. — 544a ir Pula*kL 
4 karališko dydžio miegamieji. 2 mo
dernios vonios. Namas 23 m. senu
mo. Modern. med. spintelės, {reng
tas rūsys. Naujas stogas, centr. pe
čius, ir alumin papuošimai. Arti au
tobuso ir Jewel krautuvės ir Sv. Tu-
ribius bažnyčios. Skambinkit daba: 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mas 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BBIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7160 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
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Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. "Drsuft". 
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r LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS - V A S A R I O 16-SIOS ŠVENTĖS 
Šeštadienį, vasario 16 d.: 
12 vai. — vėliavų pakėlimas ir žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimas prie paminklo 
J.C. sodelyje. 

Sekmadienį, vasar io 17 d.: 
iškilmingos pamaldos Švč. P . Marijos Gimi
mo ir Liet. Ev. Liut. bažnyčiose. 

MINĖJIMO TVARKA: 
Liet. visuomenė ir organizacijos yra 

kviečiamos gausiai dalyvauti. 
Ruošia Chicagos Lietuvių T a r y b a 

2 vai . p.p. — minėjimas Marijos 
Aukšt . M-los auditorijoje. 
Akademinėje dalyje kalbės Gen. Konsule J. 
Daužvardienė ir VLIKo vicepirm. 
inž. L. Grinius. 
Meninėje programoje: Liet. meno ansamblis 
„Dainava" ir komp. D. Lapinsko šeimos 
atliekamas muzikinis montažas. 

A. A. KUN. A. TREŠKĄ 
PRISIMENANT 

BRONIUS VASKAITIS 

Praėjusių metų sausio 20 d. 
vakare, kai dangus jau buvo 
nusėtas milijonais nuostabiai 
gražiai mirgančių žvaigž
delių, apsuptas klebono, 
šeimininkės, brolio Jono su 
seimą, Šv. Povilo ir Petro 
parapijos klebonijoj Gand 
Rapids, Mich., iškankintas 
sunkios ir ilgos ligos, pasku
tini kartą giliai atsidusęs, 
savo sielą pavedė Visatos 
Kūrėjui a.a. kun. Antanas 
Treška. 

Priartėjus jo pirmosioms 
mirties metinėms, atrodo, kad 
fiziniai ženklai, liudijantys 
velionio egzistenciją šioje 
žemėje, jau gerokai apnykę: 
žemei susigulėjus, kapą 
pridengė vešli velėna, jau 
seniai nuvyto gėlės, į beribes 
nubangavo jo gražiai sakomų 
pamokslų aidai . Noris i 
manyti, kad ir artimųjų 
graudulingo atsisveikinimo 
išgyvenimai taip pat kiek 
priblėso. Gal jį jau pradeda 
pamiršti ir parapieciai, kurių 
ne vienam laidotuvių metu 
skruostais riedėjo gailesčio 
ašaros. Katalikai yra laimin-

jos mokytojai. Betgi visą laiką 
l iko direktorius Ignas 
Brazdžiūnas ir kapelionas 
prel. Antanas Grigaliūnas. 
(Abu komunistinės okupacijos 
metu žuvo). Dvasiniam 
susiformavimui jie abu moki
niams turėjo didžiausios 
įtakos. Pirmasis skiepijo 
drausmę, tvarkingumą, parapiją, 
mandagumą, o antrasis, Rapids 

TAI PUIKYBĖ! 

Kokių keistų papročiu — 
nusiteikimų būta dar paiy 
ginus nesenoje praeityje! Va, 
prof. Zigmas Zinkevičius, savo 
knygoje „Lietuvių antroponi-
mika" trumpai aprašęs, kaip. 
rėdėsi ir puošėsi 17 a. Vilniaus 
gyventojai, priduria štai kokią 
pastabą: 

„Miesto pasiturinčių piliečių 
puošimasis pykino privilegi
juotąjį luomą, t.y. bajorus ir 
didikus, kurie švitėti išoriniu 

puošnumu, važinėti ištai
gingomis karietomis laikė 
išimtine savo luomo privilegi
ja. Jie kreipėsi į šalies vyriau
sybę, reikalaudami uždrausti 
miestiečiams puoštis. Ir tokių, 
ben: dali dų, draudimų būta. 
Antai i588 m. Lietuvos 
Statute įrašytas draudimas 
žydams vaikščioti pasipuošus 
auksinėmis grandinėlėmis ir 
segėmis, dėvėti sidabrinius 
diržus, kardus ar špagas. 1613 
m. Lietuvos ir Lenkijos seime 
buvo priimtas įstatymas. 

kuriuo uždrausta visiems 
miesto piliečiams, išskyrus 
magistrato narius. vilkėti 
brangiais šilkiniu pamušalu 
drabužiais ir siūdintis apdarus 
iš brangiųjų kailių (iš lapių lei
džiama). Neprivilegijuotojo 
luomo žmogus neturėjo rodytis 
viešai gatvėje su šilkais ir 
sabalais". 

ŠILUMOS TRADICIJA 

s u k u r i a žavų židinį, su š i ldan t į JI e»na i pa sau l į pradėt i naujų 
v isa . ką pal iečia . Į t ok ius 
n a m u s , a r jie bū tų tu r t ing i , a r 
v a r g i n g i m e d ž i a g i n i a i s da ly
ka i s , v a i k a i sugr jž ta kiek
v ienu p a s i t a i k i u s i u metu ir iš 

namų, tok ių p a t židinių, 
s ta tomų a n t besi tęs iančios 
meiles, ku r i ą v y r a s ir ž m o n a 
jaučia v i e n a s k i t a m . 

M. Macauiay 

PENKIOLIKA METU 

MIRTIES S U K A K U S 

-

gi tuo, kad turi gražų paprotį 
'—r mirties metinių proga vėl 
prisimena negrįžtamai iškelia
vusius, už juos meldžiasi, 
prašydami Aukščiausiąjį, kad 
jų sieloms suteiktų amžiną 
ramybę. 

Šia proga ir šių eilučių 
rašytojui mintyse gyvai atgy
ja įvairūs momentai, drauge 
su kun. Antanu praleisti 
aštuonerių metų slinktyje 
šiaurės Lietuvos švietimo 
židinyje — Linkuvos giman-
zijoj. Dažnai sėdėjome tame 
pačiame suole, art imai 
draugavome, drauge ruošėme 
pamokas, nevengėm ir 
gimanzistiškų išdaigų, gerai 
pažinojom vienas kito šeimą. 

Apie pusantro kilometro į 
šiaurę nuo Linkuvos gražioje 
lygumoje stovėjo vieniša, 
pavyzdingai sutvarkyta vidu
tinio ūkininko Treškos 
sodyba, vadinama Pa-
gulenka. Aukščiausio buvo 
lemta, kad joje gimė septyni 
vaikučiai, jų tarpe ir Antanu
kas. Jis buvo trečias šeimoje ir 
pirmasis įkėlęs kojas j švieti
mo židinį. Jį pasekė sesuo 
Stasė (dabartinė Riškuvienė), 
medicinos mokslus baigusi — 
Lietuvoje, šiuo metu su šeima 
gyvenanti netoli Chicagos, 
brolis Jonas, gavęs abitūrą 
Linkuvos gimnazijoj, profesi
ją įsigijęs jau šiame krašte 
dabar yra Grand Rapids. Ki 
šeimos nariai liko Lietuvoje 
Reikia p a s t e b ė t i , ka 
Treskoms, kurie nuostabia: 
malonūs, kaip ir daugeliui ano 
meto sodiečių, buvo nelengv 
sudurti galus su galais.Betgi 
reikšdami didelę pagarbi 
mokslui, darė viską 
atitraukė nuo savęs geresni 
kąsnį, sunkiai dirbo, taupė 
nuoširdžiai meldėsi, ka 
paskutinieji vaikai turėt 
šviesesnį gyvenimą. Jie m 
neturtingi, bet reikia manyti, 
kad laimingi, nes tėvų misiją 
puikiai atliko. 

-«•* Gimanzijoj su velioniu 
pamečiui yrėmės iš klasės į 
klasę. Antanas buvo ramaus 
būdo, darbštus, tvarkingas, 
ideal ist iškai nusi te ikęs 
jaunuolis. Aštuonerių metų 
bėgyje nuolat keitėsi gimanzi-

Vedusieji, kurie 
namus, šeimą. 

myli savo 
draugus. 

esančią Grand 
vyskupijoj: 1966 m. 

uždarius ateitininkus, turėda- aistento pareigas ėjo Custer. Į 
mas įgimtų diplomatinių Mich. Po metų buvo paskirtas [ 
gabumų, mokėjo išlaviruoti į lietuvišką Šv. Petro ir Povilo 
susidariusioje padėtyje ir slap- parapiją, kurioje darbavosi 
tuose susirinkimuose padėjo nuo 1967 iki 1971 m. Po to į 
mokiniams, kurių buvo apie buvo nukeltas į Švč. Širdies 
90% ateitininkai, bręsti ideo- parapiją, esančią Viktorijoj. 
logiškai. Mich.Cia kaip administrato 

Mūsų laidos (1934) abitu- rius išdirbo iki 1975 m., kol 
rientai, kurių šiuo metu gyvų stipriai sunegalavo sveikata, 
yra tik apie pusę, daugumas Ištisus metus gydėsi. Po to 
pasirinko realiųjų mokslų šv. Petro ir Povilo parapie-j 
studijas. Antanas buvo čiams prašant, buvo vėl į 
vienintelis, kuris pasuko kuni- perkeltas į Grand Rapids | 
gystės keliu. Studijuodamas vikaro pareigoms (klebonas 
Kaun kunigų seminarijoj, kai buvo vokiečių kilmės). 1983 m. 
kuriai paskaitas klausė ir birežlio mėn. velionis pasijuto) 
Vytauto Didžiojo universitete., blogai su kvėpavimu. Pasitik -
Kunigu buvo įšventintas rinus pas specialistą, rasta,, 
herojiško vyskupo Kazimiero kad plaučiuose yra išsiplėtęs! 
Paltaroko Panevėžio kated- vėžys, kad jau neįmanomai 
roję 1940 m. birželio 16 d., daryti operaciją. Broliui Jonui 
kada Lietuvos keliais jau rūpinantis, bandyta gydyti | 
riedėjo sovietų tankai , įvairiomis terapijomis. Nežiū-
nešdami baisų košmarą, rint didžiausių pastangų, mir-
Pirmąsias iškilmingas Mišias tis dideliais šuoliais artėjo prie I 
a tnašavo gražioje , dar ligonio lovos. O jis dar labai 
karmelitų statytoje Linkuvos norėjo gyventi ir vis vylėsi,! 
parapijos bažnyčioje. Po to kad gęstanti gyvybės žvakei 
kaip vikaras darbavosi vėl sušvis gaivalinga lieps-J 
Leliūnų, Truskavos parapi- na. Deja, Dievo buvo kitokie 
jose, Panevėžio vuskupijoj. planai. Septyniasdešimt viene-
Vysk. K. Paltarokas, pastebė- rius metus sulaukusio kun.Į 
jęs jo pastoracinius gabumus,1 Antano Treškos žemiški I 
pasikvietė į Panevėžį ir pasky- j palaikai praėjusių metų sausio! 
rė jį kapelionu. Kartu pagelbė- 24 iškilmingai buvo palaidoti! 
davo ir Šv. Petro — Povilo parapijos kapinėse, kunigamsj 
bažnyčioj. Buvo nuoširdus, skirtoje vietoje, 
paslaugus, mėgo dainą ir Sakoma, kad laikas nesikei-
visuomeninį darbą. Todėl čia, o jame kečia si tik žmogus. Į 
nenuostabu, kad žmonės jį Tuos pasikeitimus, ypač dvasi-l 
mylėjo. nius, po didžiųjų okupacinių! 

Paskutiniam nepriklauso- audrų, keliaudamas klajūno| 
mos Lietuvos tragedijos aktui keliais gana skaudžiai iš
einant prie galo, pasitraukė į gyveno ir a.a. kun. Antanas. 
Vak. Vokietiją ir Bavarijoj Tikėkime, kad jam busi 
a p t a r n a v o l i e t u v i u s atseikėta pagal Šv. Rastoj 
pabėgėlius. 1950 m. atvyko į žodžius: „...bus palaiminti! 
Kanadą ir Vancouveryje mirusiej i , kurie miršta! 
susitelkusiems lietuviams Viešpatyje. Jie turi atsilsėti! 
teikė religinius patarnavi nuo savo vargų, nes jų darbai I 
mus.Po penkerių metų persi- juos seka". (Apr. 14,13) Visai! 
kėlė į JAV-bes ir buvo paskir- mielai Trešku seimai linkiui 
tas į Šv. Jono Vienney dvasinės ramybės. 

Mielam 
A. * A. 

BRONIUI MICHELEVIČIUI, 
Tautos Fondo St. Petersburgo skyriaus pirm. staiga mi
rus, dukrai ASTRAI, anūkei ALDONAI ir kitiems gi
minėms reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

PREL. J. BALKŪNAS 
K. VILNIS 
A. MIEŽELIS 
V. URBONAS 
DR. I. MAČiONIENĖ 

S. KAZLAS 
DR, K. ŠIDLAUSKAS 
K. KLEIVA 
A. T AUGINĄS 
T. LIUTKIENĖ 

E. GRUŠIBNČ 
St. Petersbvrg, Florida 

Mielam 
A. f A. 

JUOZUI TARVYDUI mirus, 
žmonai AURELIJAI, dukteriai INGRIDAI ir žentui 
ROBERTUI PEDERSON ir ANŪKAMS reiškiame 
gilią užuojautą. 

IDA KBNSTAVICIUS 
MIRGA J. MASSEY 

„Nemunas drumstas ir toks neramus 
Vienišas ilgisi Tavęs 
Bangos neramios skalauja krantus 
Jos menasi kur tik bebūsi..." 

A.tA. 
JUOZAS IVAŠAUSKAS 

1907—1984 
PADE KA 

Netikėtai 1984 m. gruodžio mėn . 20 d. mirė mūsų 
mylimai yrąs, tėvas, seneiis ir brolis Juozas Ivašauskas . 

Nuoširdžiai dėkojame k a n . V. Zakarauskui už l ankymą 
velionio ir maldas koplyčioje, už a t n a š a v i m ą šv. Mišių Švč. 
M. Man s Gimimo bažnyčioje, jau t rų ir guodžiantį pa
mokslą ir už palydą ir maldas Sv. Kazimiero kapinėse. 

Nuolankiai dėkojame kun igams ats i lankiusiems 
šermemse ir už maldas: kun. klebonui A. Zakarauskui , kun 
-F. Vaišniui, kun. K. Kuzminskui, k u n . J. Juozevičiui. 

Ypat-nga mūsų padėka už šv. Miš ias užprašytas vienuo
lynuose mšioms aukas, už užuojautos laiškus, gėles, laikraš
čiuos'- parofaRas užuojautas. 

Dėkojame visiems ats i lankiusiems į šermenis. Ypatingai 
inž. K. ' veliui už jautrų ats isveikinimo pravedimą koply
čioje, Cik gos Lietuvių Operos Vyrų chorui už įspūdingas 
atsisveikinimo metu giesmes. L D K . Birutes draugijos val
dybos pirm. poniai M. Tumienei už jautrų žodį. L. Karių Ve
teranų R movės valdybos pirm. ponui K. Juškaičiui už 
velionio gyvenimo prisiminimą ir atsisveikinimo žodį. 
politiniu Kalinių vardu kalbėjusiam p. J. Šlajui. Dzūkų drau 
gijos vardu jautrų atsisveikinimo žodj tarusiam p. J. Karsui. 
kariams te ranams stovėjusiems ga rbės sargyboje. 

Nuoširdžiai dėkojame mielam operos solistui J. Vaz-
neliui. t, :. jautriai ir prasmingai išpildžiusiam giesmes, Švč. 
M. Mar s Gimimo parapijos chorui , dirigentui muz A 
Linui, vargonais palydėjusiam muz. K. Skaisgiriu; už įspū
dinga g'- 'ojimą laidotuvių šv. Mišių metu. 

me karsto nešėjams. Dėkojame d raugams bei 
ms dalyvavusiems laidotuvių šv. Mišiose ir Šv. 
kapinėse. Dėkojame Petkaus laidotuvių įs taigai už 
atarnavimą. 
^us ačiū gerb. ponui J . Bulikai už prisiminimą 
>endro darbo Nepriklausomoje Lietuvoje. 
s sunku išreikšti mūsų dėkingumą ums, kurie 
e mūsų šiose sunkiose gyvenimo valandose. Mel-

Dek< 
pažįsta'; 
Kazanei 
nuošird'.: ; 

N»o*i 
spaud'"-

Zodži 
nepamr 
džiamt - d gerasis Viešpats J u m s visiems atsilygintų. 

A. A. 

KUN. VINCENTAS J. 
KAMARAUSKAS 
Jau suėjo penkiolika metų. kai negailestinga mirtis atskyrė iŠ 

mūsų tarpo mylimą brolį, kurio netekome 197o m. vasario 17 d. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 17 d., sekma
dienį, 10:45 vai. ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje tr visose parapijose. 
kuriose jis buvo tarnavęs Michigan valstijoje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu *u mumis pasimelsti už a. a. 
kun. Vincento vėię. 

Nuliūdusios: SESERYS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GKRALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA :i-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-1 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

(iii: r e liūdesyje pasilikę' ž m o n a , 
sesuo, brolis ir a n ū k a i . 

d u k t ė , ž e n t a s . 

* ' ; v****5** ***<-* 



DRAUGAS, penktadienis, 1985 m. vasario mėn. 15 d. 

x Lietuvos Nepr ik l auso 
mybes minėjimas, kurį ren
gia Chicagos Lietuvių Tary
ba, bus šį sekmadienį, vasario 
17 d., 2 vai. p. p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Sv. Mi
šios, kurias laikys vysk. Vin
centas Brizgys, Švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje, 
bus 10:30 vai. Salėje progra
mą atliks Dainava ir Lapins
kų šeima. Kalbės Liūtas Gri
nius iš Washingtono, sveikins 
sen. Paul Simon. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

x Dar iaus Gi rėno l i tua
nist inės mokyklos Vasario 
16-tosios minėjimas bus šį šeš
tadienį 11:30 vai. r. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Tėve
liai ir svečiai kviečiami kartu 
su mokiniais švęsti šią pras
mingą šventę. 

x Lietuvių t a u t o d a i l ė s 
tur t inga p a r o d a Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre 
vyksta nuo vasario 15 d. iki 
kovo 3 d. Lankymui bus ati
daryta savaitgaliais. Parodo
je išstatyti visų Lietuvos apy
linkių tautiniai drabužiai, 
gintaras, keramika, margu
čiai, raštuoti mezginiai, audi
niai, šiaudinukai ir dail. Jur
gio Daugvilos medžio darbai. 
Šalia dabar sukurtų, bus gali
ma pamatyti ir senoviško liau
dies meno — audinių ir me
džio skulptūrų. Išstatytos ir 
įvairios lietuvių liaudies meno 
knygos. Parodos atidaryme 
penktadienį, vasario 15 d., bus 
parodyta vaizdajuostė apie lie
tuvių liaudies meną, įkalbėta 
dail A. Tamošaičio. Parodą 
rengia Lietuvių Tautodailės 
instituto Chicagos skyrius. 

x Skaut in inkių d r a u g o 
vės sueiga įvyks pirmadienį, 
vasario 18 d., skautininkės 
Irenos Vaitkienės namuose. Vi
sos skautininkės kviečiamos. 

x Aušros Var tų t u n t o 
mąstymo dienos sueiga įvyks 
vasario 24 d. 9:30 vai. r. Suei
ga bus pradėta šv. Mišiomis. 

x Paš to į s t a iga p raneša* 
kad ateinantį pirmadienį, va
sario 18 d., paštas neveikia — 
švenčia Waahingtono gimimo 
dieną. Tą dieną laiškai ir laik
raščiai nebus išnešiojami, įs
taigos bus uždarytos. Patar
navimai bus tik skubieji. Taip 
pat primena, kad nuo sekma
dienio, vasario 17 d., paprasti 
laiškai bus jau 22 centai, į už
sienį 44 centai. 

x J a d v y g a Pupe l ienė , St. 
Petersburg Beach, Fla.. mūsų 
mecenatė ir garbės prenume-
ratorė, dr. Jolanta Peckus, 
Northfield, 111., Emil Mamat, 
Chula Vista, Cal., už kalėdi
nes korteles ir kalendorių at
siuntė po 17 dol. auką. Po 15 
dol. — Juozas Laukaitis. Ar-
lington. Va., A. Užubalis, Fox 
River Grove, 111., P. V. Avižo
nis, ABQ, N. M., K. Ječius, Vil
ią Park, m., Nijolė Ward-Mik-
šytė. W. Bloomfield, Mich., 
Aleksandra Vidugiris, Santa 
Barbara, Cal. Visiems nuošir
dus ačiū. 

x An tanas Vi l imas , Chi-

x Lietuvių mokytojų są
j u n g o s 35-rių metų sukak
ties minėjimas bus kovo 10 d., 
sekmadienį. Prasidės 12 vai. 
pamaldomis Jėzuitų koplyčio
je, o po to akademinė dalis 
Jaunimo centro mažojoj salėj. 
Paskaitą skaitys direktorius 
Juozas Masilionis. Meninėj 
daly trys dainuojančios že
maitės, o poezijos padekla
muos Zita Dubauskaitė ir Apo-
l i n a r a s B a g d o n a s . 

' Nuoširdžios vaišės ir pasi-
žmonėjimas. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

x J u o z a s Brizgys, 30 metų 
dirbęs „Chicago Tribūne" įs
taigoje, buvo apdovanotas ir 
paminėtas kaip sąžiningas ir 
ištvermingas darbininkas. 
„Southvvest New8-Herald" sa
vaitraštis vasario 14 d. laidoje 
įsidėjo Juozo Brizgio nuotrau
ką, ka i jam „Tribūne" leidėjas 
Stanton Cook įteikia dovaną 
— laikrodį. 

x I l l inois univers i te tas 
Chicagoje duos koncertą va
sario 26 d., antradienį, 1 vai. 
p. p. Koncertuos universiteto 
choras. Duos Mozarto simfo
niją, J . S. Bacho Magnificat 
ir kt. Koncertas bus pakarto
tas kovo 17 d. 3:30 v. p. p. 
Mokslo ir Pramonės muziejuje 
ir kovo 31 d. 3 vai. p. p. Viešo
joje Chicagos bibliotekoje. 

x A. a. k u n . Alfonso Lip-
n iūno 40 metų mirties sukak
ties minėjimas bus šių metų 
balandžio 28 d. Jaunimo cent
re. Programą atliks Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopa. 

x Pa t iks l in imas . J. V. 
Sūduvo straipsnyje „Draugo" 
vasario 13 dienos laidoje „Mei
lė ir pareiga Lietuvai" pada
ryta korektūros klaida. Turi 
būti: „Prabilo Daiva — vaidi
lutė" (ne Dainava — vaidilu
tė). 

x Neka l to Prasidėj imo 
parapi joje Brighton Parke šį 
sekmadienį, vasario 17 d., yra 
rengiami laimėjimai. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
parapijoje jau atliko vasario 
10 d. Klebonas ragina, kas ga
li, eiti į minėjimą Marijos 
aukšt. mokyklose salėje 2 vai., 
o paskui gali grįžti ir į parapi
jos renginį, kuris tradiciškai 
būna prieš pat gavėnią. O atei
nantį trečiadienį prasideda 
Gavėnios laikotarpis — Pele
nų diena. 

Gintariet*8 sveikina Chicagos lietuvius ir savo žiūro%us Jaunimo centre, Šokdamos Kepurinę. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TORONTO „GINTARUI" 

30 METU 
Mes atvykome nuo 

Baltijos pakrančių, 
Kur bangose skrajoja laisvas 

vėjas. 
Kvepia žalios pušys kopose. 
Ir skamba gintaro daina. 
Tokiais žodžiais į Chicagos 

lietuvius prabilo Rūta Gir-
dauskaitė, šauni Toronto Gin
taro ansamblio pranešėja, 
„Tėvišk*"-- žiburių' savaitraš
čio „Jaunimo žiburių" redak
torė. Tai buvo 1984 m. lapkri
čio 24 d., kai „Gintaro" 
ansamblis, pakviestas Chica-

— Tik neužmink laikrodžio, 
— šnibždėjo mano kaimynas, 
— nesikelk, tik plok. 

— Yra už ką, yra už ką, — 
atsakiau. 

O scenoje — žydintis jauni
mas. Sušilę, prakaitas žliau
gia kaip po rugiapiūtės, be* 
šypsosi, šypsosi... 

Ar tik ne 13 šokių jie šoko, 
pradėdami „Kepurine" ir baig
ei H mi „Aštuonyčiu" Kuris šo
ki^ gražiausias, kuris geriau
siai pavyko, gal asmeniško 
skonio reikalas. Virr: mėgsta 
svajingąja ..Blezdingėlę", kiti 
triukšmingąjį „P Vkeltkojį". 

„, .. , ~, . Visuose šokiuose matėsi pui-
gos Grandies, Koncertavo Chi- k i g į i š l a i k y t a s ritmas s u d e . 
cagoje. rintas judesys, grakštumas. O 

Po koncerto žiūrovai taip , a u t i e i šbėgimai - ivg dainos 
plojo, kad vieno žiūrovo net s k a m b u s ^ e n a 8 -Į kiekvieną šokį puikiai įve

da pranešėja, pvz. prieš „Pa-
keltkojj" — Kas čia atbilda, 
kas čia taip trankos?". Ir tuoj 
mata ; , kaip žemaitiškom 

laikrodis nuo rankos nukrito 
ant grindų 

x Viktoras Sutkus. Bad 
Kreuznach, Vakarų Vokieti
ja, mūsų garbės prenumerato- klumpėm scenon įbilda „Gin-
rius ir lietuviškų darbų rėmė- taro" berniukai, 
jas, pratęsė prenumeratą 1985 Arba prieš „Juodąjį Jonke-
metams su visa šimtine ir pa- lį: „Vaikai, stokite į glitą, įsi-
linkėjo sėkmės lietuviškos kibę vienas į kitą". Ansambly-
spaudos darbuotojams. V. Sut- je yra 28 šokėjai. 
kų ir toliau laikome garbės są
raše, o už rėmimą lietuviško 
žodžio ir gražią paramą taria
me nuoširdų artu. 

Šokius laikas nuo laiko per
trauki a dainos. Programoje 
pažymėtos 7 dainininkės ir 2 
kanklininkės. Dainavo jos 

x „Vil t is" , folkloro ir tauti
nių šokių žurnalas, kovo — ba
landžio mėnesių numeris išėjo 
iš spaudos. Gražiai išleistas, 
iliustruotas daugeliu nuotrau
kų. Šiame numeryje daugiau
sia parašyta ir iliustruota apie 
uzbekų tautinius šokius, bet 
yra taip pat ir apie kitus. Žur
nalą redaguoja Vytautas F. 
Beliajus Denveryje, Colorado. 

x Pavasar io kale idosko
p a s — naujausių pavasario 
madų paroda, rengiama Lie
tuvių Montessori Vaikų na
melių bus vasario 24 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Vietas užsisakyti gali
ma pas D. Ripskienę tel. 424-
4584. 

x Dėmesio! Vienas blokas 
nuo Treasure Island Beach, 
Floridoje, išnuom., iki balan
džio 1 d., apstatytas 3 kamb. 
condominium. T e i r a u t i s 
(Chicagoje) po 5 v. v. tel. 
3 1 2 - 434-7785. 

(sk.) 

x LST Korp! Neo-Lithu-
a n i a ruošia „Širdelių šo
k i u s " vasario 15 d., penkta
dienį. 8 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie. Groja — „Aidas". Įėji
mas su „ID" kortele (18 m.) 4 
dol. vienam asmeniui, 6 dol. 
porai 

(pr.) 

cago, 111., „Vilimas Mcvers" 
savininkas, apmokėdamas 
sąskaitas pridėjo 50.92 dol. 
dienraščio palaikymui. Labai 
dėkojame už lietuviško žodžio 
rėmimą. A. Vilimas skelbiasi 
„Drauge" ir mielai patarnau
ja savo tautiečiams. 

x Ramunė Dič ienė , Glen-
view, 111..viceprezidentė — Hu-
man Resources, mūsų garbės 
prenumeratorė, kartu su pre
numeratos pratęsimu atsiuntė 
30 dol. lietuviško žodžio para
mai ir padėkojo už gerą dien
raščio informaciją ir už jo 
siuntimą. R. Dičienę ir toliau 
laikome garbės sąraše, o už 
mielą auką nuoširdus ačiū. 

x Dainos my lė to j ams pri
menama, kad bilietai (5 — 8 
dol.) j solistės Reg inos Žy
manta i tės P e t e r s k o n c e r 
tą, vasario 24 d. Jaunimo 
centre, gaunami Gifts Inter
national prekyboje. 

(pr.) 

x Inž. P e t r a s i r Danguolė daugiausia liaudies dainas. 
G r i g a n a v i č i a i , Downers G r a ž u s i r Jauni jų balsai 
Grove, 111., mūsų garbės pre- skambėjo mergaitišku švelnu-
numeratoriai, rėmėjai, pratęs- m u Kartais solo. kartais įsi-
dami prenumeratą atsiuntė 20 Jungdamas į dainininkes dai-
dol. dienraščiui paremti ir 7 n a v o s o l i s t a s R i m a s 
dol. už kalėdines korteles ir ka- Pauhoms. Jis labai sceniškas: 
lendorių. Inž. P. ir D. Grigą- l š v a i z d a : . š e ! m i š k a šypsena, 
navičius ir toliau laikome gar- Pasitikėjimo jausmas, o jo dai-
bės sąraše, o už nuolatinę 
paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dr. Leonas i r dr. Dalia 
Šulai , Chicago, 111., lietuviš
kos spaudos ir žodžio rėmėjai. 
pratęsė „Draugo" prenumera
tą su 22 dol. auka. Dr. L. ir D. 
Šulus skelbiame garbės pre
numeratoriais, o už paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Gedas i r Aldona Gri-
nia i , Flossmoor, Iii., mūsų 
garbės prenumeriai, rėmėjai, 
pratęsė „Draugo" prenumera
tą 1985 metams, ondėjo 20 dol. 
dienraščio paramai ir 7 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Dr. G. ir A. Grinius ir to
liau laikome garbės sąraše, o 
už nuolatinę paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Wanda Petkienė, Park 
Ridge, 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą sūnui Sauliui 
Hickory Hills. 111., ir ta proga 
pridėjo visą šimtinę dienraš
čio paramai. W. Petkienę įra
šome į garbes sąrašą, o už. mie
lą auką ir palaikymą savos 
spaudo*, nuoširdus ačiū. 

x Bronius Juodelis , Dow-
ner8 Grove, 111., visuomeni 
ninkas, mūsų artimas bendra
darbis, žinodamas nelengvą 
lietuviškas spaudos padėtį, at
siuntė 50 dol. dienraščio para 
mai. Labai dėkojame. 

nos skambėjo tai dramatiš
kai, tai liaudiškai lyriškai. 

Stebint Šokius, girdint dai
nininkes ir kanklininkes, be
sigėrint solistu Rimu Paulio-
niu, vis lindo mintis, kad 
neveltui jie 1984 m. vasarą 
skynė laurus Anglijoje. Mat, 
jau nuo 1964 m. kas antri me
tai Anglijoje būna tarptauti
nis liaudies dainų, liaudies 
muzikos ir Šokių festivalis. 
1984 m. Kanados ..Folk Arts 
Council" ir Ontaric kultūros 
ministerija Kanadai atstovau
ti rekomendavo Toronto lietu
vių „Gintaro" ansamblį. Pra
eitų metų festivaly Anglijoje, 
Manchestery buvo 2700 daly
vių: šokėjų, muzikantų ir dai
nininkų. Dalyvavo 21 kraš
t a s : A n g l i j a . B e l g i j a , 
Bulgarija, Čekoslovakija, Da
nija Filipinai, Jugoslavija, Is
panija, Italija, Kanada („Gin
taras"), P. Korėja, Lenkija 
Rumunija, Prancūzija, Sardi
nija, Singapūras, Škotija, 
Šveicarija, Turkija, V. Vokie
tija ir Vengrija. 

Pirmą laimėjimą atnešė so
listas Rimas Paulionis, liau
dies dainų varžybose laimėjęs 
antrą vietą, surinkęs 91 taš
ką. Pirmoji vieta teko šveica
rui, gavusiam 94 taškus. Dai
navo 20 solistų. 

Po poros nusivylimų šokant 
ir dainuojant atskirų grupių 
varžybose, atėju paskutinė 
varžybų diena, trofėjos įteiki
mas geriausiai šokusiai gru
pei ir kartu piniginė dovana. 
„Gintaras" pateko į baigmę ir, 
pašokę „Jonkeli'" ir „Aštuony-
tį", laimėjo pirmą vietą (95 

Gintan, ansamblio ift Toronto, Kanados. pran«»*ifl Rūi* Girdau** mt* 
Nuotr. J . Tamulaičio 

taškus). Baigmės grupėje jie 
turėjo nugalėti ispanus, len
kus, prancūzus ir portugalus. 

Gintariečiai, išgirdę, kad jie 
laimėjo pirmą vietą — trofė-
ją ir 300 svarų — sustojo ratu 
lyg maldai ir iš džiaugsmo 
ašarodami sudainavo „Lietu
va brangi". Publika nutilusi 
klausėsi šios melancholiškos 
dainos. Jiems ji buvo tik graži 
melancholiška daina, bet gin-
tariečiams — himnas ir mei
lės išraiška savo tėvų žemei. 

Įvertintas Gintaras Angli
joj, įvertintas, — kad ir be tro
fėjos — Chicagoje. Tai nuopel
nas viso ansamblio, bet 
ypatingai vadovų: A. Ličkū-
naitės-Milienės (vadovė nuo 
1955 - 1965), V. Turūtos (1965 -
1966). Nuo 1966 metų iki da
bar ansambliui vadovauja 
Juozas ir Rita Karasiejai. Pir
moji dainininkų vadovė buvo 
D. Garbaliauskienė, nuo 1975 
metų G. Paulionienė, Vyr. 
akordeonistė A. Biskytė. Or
kestre 12 orkestrantų. 

Šiemet, 1985 metais gegužės 
25 d. Toronto „Gintaro" an
samblis švęs 30 metų sukaktį. 
Sveikiname, žėrėkite ir toliau 
kaip gintaras prie Baltijos, 
semdamiesi stiprybės ir gro
žio iš neišsenkamo mūsų tau
tosakos lobyno. 

Stasė Pe te r son ienė 

METINIS NAMŲ 
SAVININKU 

SUSIRINKIMAS 
Brighton Parko Lietuvių na

mų savininkų draugijos susi
rinkimas vyko sausio 27 d. 
Šaulių namuose. Susirinkimą 
pradėjo valdybos pirm. Vita
lis U tara. Jis keletu sakinių 
apžvelgė draugijos reikalus ir 
susikaupimo minute > "rerbė 
mirusius draugijos na? s. Su
sirinkimui vadovauti pakvietė 
pirmininku Juozą Mackonį, 
sekr.^ Grasiliją Meiluvienę. 
Pirm. Utara dar pranešė, jog 
su pagalba mūsų 12 Wardo al-
dermano Majerczyko ir mies
to valdžios parama Brighton 
Parke buvo suruoštas gerai 
pasisekęs festivalis ore, į kurį 
gausiai atsilankė vietinių ir iš 
toliau atvykusių svečių. Pra
nešė, kad valdyba yra gavusi 
prašymų duoti pašalpas. Pra
eitais metais buvo suruoštos 
dvi gegužinės ir vienas banke
tas, kurio metu pagerbėme 9-
tojo rajono policijos viršinin
ką Timothy J. Daly (jo žmona 
čia gimusi lietuvaitė). Specia
lų pažymėjimą jam įteikė 
draugijos pirm. Vitalis Utara. 
To vakaro meninę programą 
atliko muz. F. Strolios vado
vaujama „Vaivos" muzikinė 
grupė. 

Apie Brighton Parką norė
tųsi šia proga paminėti, jog 
pagal nusikaltimų statistiką 
jis laikomas saugiausiu rajo
nu visam Chicagos mieste. 
Kartą pats nustebau ir apsi
džiaugiau, kai žinių pranešė
jas, paskelbęs mums šią gerą 
žinią, net parodė TV ekrane 
Brighton Parko apylinkės de
talę miesto žemėlapyje. Kas gi 
žino. ar todėl, kad šiam rajo
nui vadovauja geras policijos 
viršininkas Daly, ar kad čia 
gyvena nemažai lietuvių, ku
rie yra tvarkingi ir nebūna nu
sikaltėlių sąrašuose. 

Valdybos ptranešimuose, be 
pirm. Utaros iždin. Viktoras 
Kelmelis pranešė, kad 1984 m. 
iš viso buvo gauta pajamų 
8465 dol., išlaidų 7273 dol. ir 
kasoje liko 1192 dol. Draugi
jos valdyba už 1984-sius me
tus iš pelno paskyrė aukų: li
tuanistinėms mokykloms 400 
dol.. spaudai ir radijams — 
250 dol.. Lietuvių teisėms gin
ti komitetui 200 dol. ir organi
zacijoms — 100 dol. Iš viso 950 
dol. P. Pleckas pasiūlė skirti 
auką ir Lituanistikos kated
rai. Susirinkimo pirm. Macko
nis paprašė pakelti rankas, 
kas balsuoja už šį pasiūlymą. 
Pakilo 13 „drąsių" rankų už 
pasiūlymą skirti. O kad ne
duoti? — sklebia pirmininkas, 
pakilo 39 rankos. Apie pusei 
dalyvaujančių „nei šilta nei 
šalta" — susilaikė. Susirinki
me dalyvavo 102 nariai. Sąra
šuose yra apie 360 narių. Re
vizijos aktą perskaitė J. 

CHICAGOS ŽEMOS 
ARKIVYSKUPIJOS 

MOKYKLOSE 
Kardinolas Bernardui pa

skelbė, kad 6 proc. padidina
mas atlyginimas mokytojų, 
dirbančių arkivyskupijos pra
džios mokyklose. Penkerius 
metus išdirbęs mokytojas 
gaus 12,180 dol. metams. Pa
saulietis mokyklos vedėjas po 
5 metų gaus 21,755 dol. Be to, 
metus išdirbę pasauliečiai mo
kytojai gaus po 500 dol. medi
ciniškoms išlaidoms. Bus duo-

MA2INA MIDWAY 
SKRANDAS 

Midway Airlines nusprendė 
nutraukti skraidąs į Newarką 
ir Milwaukee, o taip pat nu
traukti tiesioginį skridimą 
tarp Detroito ir Washingtono 
ir tarp Chicagos bei White 
Plaines, N. Y. Numato už tre-
jetos mė; sių nutraukti skri
dimą ir į i opeka.Kansas. Tas 
viskas daroma paaiškėjus, 
kad bendrovė 1984 m. per pir
mus 9 mėnesius turėjo 7.6 mil. 
nuostolio. Iš 155 skridimų nu
trauks 39 ir atleis 48 tarnauto
jus. Bendrovės lėktuvai skren
da iš Midvvay aerodromo. 

PARUOSIMAS 
TARNYBOMS 

Chicagos miestas susirūpi
nęs paruošti darbams ir gauti 
tarnybas vyresniems kaip 55 
metų ir invalidams, vyres
niems kaip 18 metų. Įstaigos, 
norinčios į tą planą įsijungti, 
turi raštu paprašyti prašymo 
formų iš Department on Aging 
and Disability, adresuojant Fi
nansų ir administracijos pa
dalinio direktoriui D. R. 
Smith. Daugiau informacijų 
galima gauti tel. 744-6170, 
kreiptis į Angelo Salutilla.. 

AUTOMOBILIU PARODA 
Chicagoje McCormick paro

dų rūmuose nuo vasario 2 iki 
17 d. vyksta automobilių pa
roda. Atidarymo dieną Žiūrovų 
susirinko 108,861. Numato
ma, kad parodą aplankys apie 
900,000 žmonių. Išstatyta 700 
automobilių ir sunkvežimių. 
Yra net Rolls Royce limuzinų, 

kainuojančių 185,000 dol. Pa
rodoje yra ir užsienio gamy
bos automobilių, ypač japonų. 

IŠGELBĖJO ŽVEJUS 
Penki žvejai su savo laivu bu
vo įstrigę ties Waukegan Mi-
chigano ežero leduose. Vasa
rio 9 d. ryte jie ėmė šauktis 
pagalbos. Glenview laivyno 
stoties helikopteris atskrido ir 
tuos žvejus išvežė. 

PIENAS IR VĖŽYS 
Chicagoje buvo ilgesnį lai

ką tiriami 1,954 darbininkai. 
Susekta, kad tie žmonės, kurie 
per dieną išgeria tris stiklus 
pieno, mažiau suserga storo
sios žarnos vėžiu. 

TAUTINEI MUZIKAI 
75,000 DOL. 

Tautinės muzikos mokykla, 
909 W. Armitage, Chicagoje, 
gavo 75,500 dol. paramos iš 
JAV Menų fondo. 

Aukščiūnienė. V. Galeckas 
pranešė, kad praeitais metais 
aplankė 10 sergančių draugi
jos narių. Po diskusijų visi 
pranešimai bei nutarimai bu
vo patvirtinti. 

Nors V. Utara bandė „išsi
sukti" iš pareigų, bet jam tai 
nepasisekė. Gausiu rankų plo
jimu buvo patvirtinta ši drau
gijos valdyba: pirmininku Vi
talis Utara. iždininku — 
Viktoras Kelmelis, sekretorium 
Stasys Neniškis ir įvairiom 
pareigom — B. Rusteikienė, R. 
Darienė, A. Raštienė, St. Sta
naitis, V. Galeckas, St. Navi
kienė, J. Jokubka, A. Liaubie-
nė, M. Strungienė ir A 
Kasperavičius. Kontrolės ko-
misijon — M. Maksvytis, V. 
Liauba ir J. Šlajus. 

Susirinkimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu. Pirm. V. Uta
ra padėkojo susirinkusiems už 
atsilankymą ir pakvietė pasi
likti prie draugijos šeiminin
kių paruoštų vaišių. 

J u o z a s Šlajus 




