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„Aušra". Nr. 52(92) 

(Tęsinys) 
III dalis 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Vladas Lapienis 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

Nutrėmimas 

Voronoku veža ne tik keletą, 
bet ir keliolika valandų. Pvz., A. 
Terlecką vežė Magadano srity
je net 18 valandų. Kai mus vežė 
iš Javaso j 19-tą konclagerį ar
ba iš jo į Javasą per duobes ir 
medžių šaknis, tai taip mėtė, 
kad kaliniai galvas susitrankė 
į lubas ir gerokai aplamdė 
šonus. Teko ne kartą pagalvoti, 
kad stolypine (kalinių vagone) 
daug geriau važiuoti. Ne kartą 
mačiau, kaip voronoke blatnie-
ji atimdavo iš kitų kalinių 
geresnius šalikus, pirštines, 
kepures ar kitus daiktus. O jei
gu kuris pasipriešina, nenori 
duoti, tai gauna mušti ir vistiek 
turi atiduoti. Kartais veždavo 
mus ta ip suspaustus, kad 
nutirpdavo rankos ir kojos. 

Nesuprantu, kodėl blatnie-
siems kalėjimų administracija 
bei konvojininkai taip nuolai

dus, kodėl jų nesudraudžia? Ar 
jų bijo? Ar nori, kad kaliniai bū
tų skriaudžiami? Kaliniai sako. 
kad blatnieji valstybei yra arti
mesni, negu kiti kaliniai, todėl 
jų savivaliavimus toleruoja ir 
net gina. 

Javase mums liepė išlipti iš 
voronoko ir bėgte bėgti į stoly-
piną. Iš Javaso mus nuvežė į 
Potmos „peresilką' Čia per 
visą didelę kamerą ištisiniai 
mediniai dviejų aukštų gultai 
(narai). Kamera apytamsė, 
dieną naktį prieblanda. Davė 
neva čiužinius, o iš tikrųjų ten 
buvo ne čiužiniai, o tik maišai 
su keletą saujų susitrynusių 
medžio drožlių. Maistas Poto-
moje labai prastas. Gerai, kad 
šiame kalėjime tik keletą parų 
teko mums būti. 

Iš Potomos vėl į geležinkelio 
stot;, į stolypiną su kriminali
niais kaliniais. 

(Bus daugiau) 

Shultzas nesusitarė su 
Shevardnadze 

Washingtonas. — Amerikos 
ir Sovietų užsienio reikalų mi-
nisteriai šią savaitę vedė inten
syvius pasitarimus Sovietų 
kariuomenės iš Afganistano 
pas i t raukimo ir Amerikos 
karinės pagalbos afganų par
tizanams sustabdymo klausi
mais. Taip pat buvo pasitarimai 
ilgųjų distancijų raketų sumaži
nimo reikalu; jie kalbėjosi ir 
žmogiškųjų teisių pažeidimo at
vejais. 

Sovietų užsienio reikalų 
ministerio E. Shevardnadze ir 
Valstybės sekretoriaus posė
džiai užtruko tris dienas. She
vardnadze suabejojo kariuome
nės išvežimo įvykdymu, jei 
Genevoje nebus susitarta dėl 
sąlygų baigti karą. „Bus geriau, 
kad būtų pasirašyti dokumentai 
Genevoje", pasakė Shevard
nadze. Afganistano karo 
reikalais buvo tartasi penkias 
valandas , jiems vadovavo 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas Michael Armacost ir Sovie
tų Užsienio ministerio asisten
tas Anatoly Adamišin. JAV 
ambasadorius Maskvoje Jack 
Matlock ir Sovietų ambasado
rius VVashingtone Yuri Dubinin 
taip pat dalyvavo pasitarime. 

Sunku „sulaužyti ledus" 

Genevoje delegacijų pasita
rimo vadovai pasakė, kad „ledų 
pralaužimas" priklauso nuo 
Shultzo ir Shevardnadzes. Ten 
tebevyksta pasitarimai tarp Af
ganistano vyriausybės, kuriai 
diktuoja Maskva ir Pakistano, 
kuris kalba afganų laisvės 
kovotojų vardu. Washingtone 
toliau tais reikalais tarėsi vy
resnieji abiejų šalių pareigūnai 

Antradienį jie paskyrė aštuo
nias valandas vien tik toiimųju 
distancijų branduolinių raketų 
50% sumažinimo reikalui. Šalia 
jų, ekspertai tarėsi specifiniais 
tų raketų kontrolės klausimais, 
įskaitant ir konvencionalinių 
ginklų mažinimo reikalą, 
erdvės apsigynimo programą, 
cheminius ginklus ir branduo
linius bandymus. 

Vėliau jie diskutavo žmogaus 
teisių klausimus ir po te buvo 
pranešta, kad diskusijos 
buvusios .,konstruktyvios". 
Paskui abu dalyvavo Amerikos 
- Sovietų Sąjungos komunika
cijos centro atidaryme, kuris 
bus sujungtas VVashingtone ir 
Maskvoje specialiais aukštos 
technikos kompiuteriais, 
pasikeičiant informacijomis 
apie sutar t is ir vengiant 
netikėtos karo rizikos. 

Paaiškėjo — dar negalima 
susitarti 

Po trijų dienų pasitarimų pa
aiškėjo, kad Shultzas ir She
vardnadze negalėjo susitarti nė 
vienu klausimu. Jokios pažan
gos dar nematyti ilgųjų 
distancijų raketų sumažinimo 
klausimu. Tuos pasitarimus ves 
toliau abi delegacijos Genevoje. 

Afganistano reikalu Sovietai 
nesutinka nutraukti ginklų pri
statymo Kabulo vyriausybei. 
Amerika reikalauja, kad, kai 
trauksis Sovietų kariuomenė iš 
Afganistano, kad tuo pačiu 
metu būtų sustabdytas ginklų 
siuntimas į Afganistaną. Tada 
ir Amerika sustabdys ginklų ap
rūpinimą Afganistano partiza
nams. Sovietai su tuo nesutiko. 
Nekalbama nieko apie naują 
pasitraukimo datą. 

Centro Amerikos reikaluose 
Shevardnadze atsisakė ankstes
nio Sovietų pareiškimo, kad 
nebesiųs ginklų Sandinistų 
vyriausybei Nikaragvoje. Gink
lai bus siunčiami, nežiūrint, kad 
Kongresas sulaikė paramą 
Nikaragvos Contras kovoto 
jams, sako Shultzas. Ir toje 
hemisferoje ir kitiems sovietų 
ginklai bus teikiami. 

Pasimatymo metu prez. 
Reaganas įteikė Shevardnadzei 
politinių kalinių sąrašą, 
prašydamas juos išleisti iš 
kalėjimų. 

Baigiant pasitarimus, Shul
tzas ir Shevardnadze sutarė vėl 
susitikti balandžio 21-25 
dienomis Maskvoje. 

Leninas pasirašė sutartį 
su nepriklausoma Lietuva 

Atsisakė bet kokių pretenzijų 
į Lietuvos teritoriją 

Geneva. — Genevoje vyks- vietų Sąjungą, Narcizas Prie-

Prezidentas Reaganas, stebint viceprezidentui George Bush, kalbasi savo Baltųjų rūmų kabinete 
su Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministenu Eduardu Shevardnadze. Salia stovi vertėjas. 

Armėnai nesiliauja protestavę 
Prezidiumas suvaržo tautybių veikią 

Maskva. — Sovietų spauda ir 
televizija pradėjo griežtus puoli
mus prieš armėnus, kurie šim
tais tūkstančių demonstravo 
gatvėse; jų reikalavimai, atrodo 
nebus patenkinti. 

Komunistų partijos laikraštis 
„Pravda" kaltino armėnus „an-
tisocialistiniais" nusiteikimais, 
kadangi jie reikalauja prijungti 
jų gyvenamą plotą prie Armėni
jos respublikos. Televizijos prog
ramoje pranešėjas išvardino 
pavardėmis armėnų protesto de
monstracijų vadus ir ragino ne
klausyti jų. Tuoj po Maskvos 
žinių sporadiškai prasidėjo nau
jos demonstracijos armėnų sosti
nėje. Jie sako, kad tai daroma 
pagal Gorbačiovo įsakymą 
siekti „didesnės demokratijos'*. 
„Tašas" gi rašo, kad tai yra pro
vokatoriai ir „perestroikos" 
priešai. Perestroiką jie nori 
išnaudoti savo nacionalisti
niams tikslams, rašo „Tašas". 

Armėnų sostinėje literatūros 
profesorius Rafael Popoyan 
sako, jog „Pravdos" straipsnis 
vėl išprovokavo neramumus. 
Prie Komunistų partijos 
įstaigos vėl šimtai žmonių 
protestavo. O Pravda rašo apie 
broliškų tautų sugyvenimą 
Sovietų Sąjungoje. Sovietų 
istorijoje dar tokių ilgų 
demonstracijų nėra buvę. 

Tokio straipsnio j is nerašė.. . 

O štai vienas melo pavyzdys. 
Armėnas korespondentas 
„Pravdai" paneigė straipsnį, 
kuris buvo atspausdintas su jo 
pavarde tame laikraštyje. Yuri 
Arakelyan pasiuntė „Pravdai" 
telegramą, pareikšdamas redak-
toriui protestą. Pravdoje 
straipsnis buvo jo vardu, kad 
reikia baigti riaušes Armėnijo
je ir Azerbaidžane ir, kad dėl jų 
yra kaltas „antisocialistinis" 
elementas. Straipsnyje kalti
nami tie, kurie rinko parašus po 
peticijomis, prašydami pakeisti 
teritorines sienas ir prijungti 
juos prie Armėnijos. 

„Atspausdindami mano pa
rašą po negarbinga Komunistų 
partijos medžiaga jūs įžeidėte 
mane prieš visą kraštą" rašo 
žurnalistas redaktoriui. „Aš esu 
priverstas prašyti atleidimo ne 
tik armėnų žmonių, bet ir visų 
mūsų krašto garbingų žmonių". 
rašė redaktoriui Viktorui Afa-
nasyevui. Si telegrama buvo 
perskaityta spaudos konferenci
joje Maskvoje vieno armėnų 
v?do Paruir Airikyan, kuris 

pasisakė atvykęs į Maskvą be 
leidimo, nes jam tas leidimas 
buvo atimtas. Tą patį vakarą 
Associated Press pranešė, kad 
šis armėnų patriotas buvo 
suimtas. 

Išdrįso pareikšti protestą 

Apie šį įvykį nereikėtų rašyti, 
nes Sovietų laikraščiuose 
dažnai yra straipsniai, kurie yra 
ne tų žmonių parašyti, rašo New 
York Times korespondentas iš 
Maskvos, bet šį kartą yra svar
bu, kad reporteris išdrįso viešai 
prieš tai protestuoti. Pabaltie-
čiai tai patiria dažnai, kad jų 
vardu parašomi pareiškimai 
„Tiesoje" arba į lūpas įdedami 
žodžiai, kurių jie nesakė. Komu
nistų partija dažnai naudoja 
kitų pavardes straipsniams, 
kurie išreiškia partijos politiką. 
Šį kartą Užsienio reikalų spau
dos šefas Gennadi Gerasimovas-
tik patvirtino, kad buvo gauta 
tokia telegrama iš armėnų 
reporterio. 

Oficiali sovietų spaudos agen
tūra „Tašas"' pranešė, jog 
įvairiose Sovietų respublikose 
yra priimtos rezoliucijos, kurios 
reikalauja laikytis broliškos 
harmonijos su kitomis tautomis 
ir „Sovietų konstitucijos nuo
statų" armėnu - azerbaidžanų 
klausimuose. Konstitucija sako, 
kad sovietinės respublikos sie
nos negali būti keičiamos be 
balsavimo. 

Puiku, kad informuoja 

Igor Muradyan, Karabacho 
komiteto narvs, ekonomistas, 
pasakė, jog „Izvestijose" 
paskelbtos žinios jų reikalu yra 
vienapusiškos „Tikrai, ten yra 
melo ir nukrvpimų nuo faktų, 
bet iš viso yra puikus faktas. 
kad Izvestijos tuo pateikė daug 
informacijos s rvietų žmonom". 
Jis pasiuntė Gorbačiovui tele
gramą, prašydamas, kad būtų 
toliau diskutuojamas šis klau
simas ir priimta palanki 
armėnams rezoliucija. „Nebus 
taikos Kaukazo regione, jei Cen
tro Komitetą^ nepadarys reikia
mo sprendinį ". 

Ką tik atėjo žinia, kad Vy
riausias Sovietų prezidiumas 
nutarė neleist: armėnams Azer
baidžane pris ungti prie Armė
nijos respublikos. Prezidiumas 
taip pat nutarė imtis griežtų 
priemonių sudrausminti tauty
bes Sovietų S ijungoje ir smer
kia etnine ta' *ine veikla. Prezi-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šiandien, kovo 25 d., 
Washingtone, Jungtinio Pabal-
tiečių komiteto iniciatyva, prie 
Sovietų Sąjungos ambasados pa
dedami 3 juodi gedulo vainikai 
primenant 1949 metais kovo 25 
d. įvykusias didžiąsias depor
tacijas iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos į Sibirą. Iš Chicagos šioje 
protesto demonstracijoje daly
vaus Altos pirmininkas Grožvy-
das Lazauskas. Vėliau jis turės 
pasitarimus su Lietuvos atstovu 
S. Lozoraičiu. 

— Rytoj, kovo 26 d., Chicagoje 
įvyksta 25-sis Lietuvių Fondo 
metinis visuotinis narių suva
žiavimas Jaunimo centre. Šiuo 
metu Lietuvių Fondas jau turi 
daugiau kaip 4 mil i jonus 
dolerių. 

— Atstovų rūmai patvirtino 
1989 metų biudžetą 1.1 trilijono 
dolerių sumai. 

— Lisabonoje Portugalijos 
vyriausybė paprašė Ameriką 
padėti sumoderninti jos ginklų 
arsenalą. Pradžioje prašo duoti 
F-16 kovos bombonešių. Portu
galija yra NATO narys. 

— Prnacūzijos prezidentas 
Francois Mitterrand paskelbė 
savo kandidatūrą į krašto 
prezidentus kitam 6 m. termi
nui. 

— Bogotoje kairieji teroristai 
raketomis apšaudė Amerikos 
ambasadą. Kolumbijos vyriau
sybė apgailestavo įvykį ir mano, 
jeg tai buvo padaryta, kad 
Amerika yra prieš narkotikų 
prekybą. 

Izraelio Gynybos ministeris 
pasakė, kad yra jau areštuota 
daugiau negu 3,000 palestinie
čių. Vakar vėl buvo suimta dar 
500 palestiniečių, kurie kovoja 
už savo teises ir nori įsteigti 
Palestinos Vals tybę tose 
žemėse, kurias Izraelis pagrobė 
iš jų ir dabar nebesugrąžina. 

— Jung t inės Tautos 148 
balsais prieš 2 pasmerkė 
Ameriką už tai, kad nutarė 
uždaryti palestiniečių misiją. 

— Egiptas ir Amerika susi
tarė bendradarbiauti apsigink
lavimo srityje, visai panašiai 
kaip kad yra Amerikos ir 
Izraelio bendravimas ir kaip yra 
su NATO valstybėmis, praneša 
Gynybos sekr. Frank Carlucci. 

diumo 37 narių posėdžiui vado
vavo Sovietų prezidentas An
drei Gromyko. Si rezoliucija 
buvo priimta uždarame Prezi
diumo podėdyje. Tai liečia visas 
tautybes Sovietų Sąjungoje, 
kurių yra daugiau negu šimtas 

tančiuose Jungt inių Tautų 
Organizacijos žmogaus teisių 
komisijos posėdžiuose pirmą 
kartą turėjo progos tarti žodį 
taip pat ir laisvųjų lietuvių 
atstovas — Šveicarijos LB pirmi
ninkas Narcizas Prielaida. Jis 
kalbėjo net du kartus viešuose 
posėdžiuose — vasario 29 d. ir 
kovo 2 d., kaip Laisvųjų žurna
listų tarptautinės federacijos 
delegatas. 

Vasario 29 d. posėdyje buvo 
svarstomos priemonės kovai 
prieš pavieniam žmonėm ir 
žmonių bendruomenėm prime
tamas totalistines ideologijas. 
Šia proga N. Prielaida savo žo
dyje priminė žmogaus teisių 
komisijos nariam, kad Pabalti 
jo tautom jau ilgus dešimtme
čius yra jėga primetama jom 
svetima vadinama socialistinė 
ideologija, tam tikslui panau
dojant net policines priemones. 

Lietuvos aneksija — sovietų 
i r nacių susi tar imas 

Griežtai paneigdamas tai, ką 
žmogaus teisių komisijoje 
neseniai tvirtino vienas sovie
tinių delegatų — vadinamosios 
tarybinės Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
Mal i šauskas , būtent , kad 
Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės laisvu noru įsijungė į So-

Maskvoje viršūnių 
konferencija 

Washingtonas. — Prez. Rea
ganas pranešė, kad jis vyks į 
Maskvą ketvirtajam susitiki
mui su Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos generaliniu sekre
toriumi Gorbačiovu. Jo vizitas 
bus gegužės 29 — birželio 2 
dienomis. Reaganas bus pirmą 
kartą Sovietų Sąjungoje. Nuo 
1974 metų, kai ten lankėsi prez. 
Nixonas, joks kitas Amerikos 
prezidentas nėra vizitavęs 
Sovietų Sąjungos. 

Neaišku, ar bus prieita kokio 
nors susitarimo ilgųjų distancijų 
branduolinių raketų sumaži
nime. 

Baltųjų rūmų spaudos sekr. 
Marlin Fitzvvater pasakojo, jog 
prezidentas išvyks gegužės 26 d. 
ir sustos Helsinkyje, Suomijoje, 
ir ten pasakys kalbą nusigink
lavimo klausimais. Gegužės 29 
d. Reaganas skris į Maskvą. Bir
želio 2 jis išskris iš Maskvos į 
Londoną ir ten vizituos Britani
jos ministere pirmininke 
Margaret Tbatcher. Gal būt 
susitiks ir su kitais sąjungi
ninkų vadais. Birželio 3 d. bus 
vėl VVashingtone. 

Užsienio spaudos agentūros 
primena, kad tuoj po šios 
viršūnių konferencijos, birželio 
antrojoje pusėje prasidės Sovie
tų Komunsitų partijos suvažia
vimas. 

laida priminė, jog Pabaltijo 
kraštai buvo 1940 m. kariniai 
okupuoti, kad jų prievartiniam 
įjungimui į Sovietų Sąjungą 
buvo pravestas referendumo 
farsas ir, kad vadinamo Pa
baltijo kraštų aneksija buvo 
įvykdyta pasiremiant nacių ir 
sovietų slaptu susitarimu. Prie
laida atkreipė dėmesį, kad 
sovietinio delegato Mališausko 
tvirt inimas esą Pabalti jo 
kraštai savanoriškai įsijungė į 
Sovietų Sąjungą, prieštarauja 
paties Lenino laikysenai Pabal
tijo kraštų atžvilgiu: Leninas 
pasirašė taikos ir nepuolimo 
sutartį su nepriklausoma Lie
tuva, visiem laikam sovietų vy
riausybės vardu atsisakydamas 
bet kurių pretenzijų į Lietuvos 
teritoriją. 

Keista, kad kaip tik „at
virumo" laikotarpyje, pažymėjo 
Prielaida, sovietai taip grubiai 
paneigia ir iškreipia istorinius 
faktus. Prielaida pažymėjo, kad 
tautom ir žmonėm primetamas 
ideologinis rasizmas yra žalin-
gesnis ir pavojingesnis už fizinį 
rasizmą. 

Ateistinė valdžia tvarko 
Bažnyčios re ikalus 

Kovo 2 d. posėdyje Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisija 
apžvelgė žmogaus teisių bei lais
vių pažeidimus, kurie tebėra 
vykdomi įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Šia proga tartame 
žodyje laisvųjų lietuvių atstovas 
ryškiai a tkre ipė posėdžių 
dalyvių dėmesį į Lietuvoje vyk
domus religinės ir sąžinės lais
ves pažeidimus. Jis priminė 
įvairių lietuvių įkalinimą religi
niais ir sąžinės sumetimais, 
paminėdamas kunigus Svarins
ką ir Tamkevičių, Gajauską ir 
Iešmantą, Nijole Sadūnaitę, 
kuri buvo nuteista už Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
platinimą, atkreipė dėmesį, kad 
nors oficialiai Valstybė ir Baž
nyčia Lietuvoje yra viena nuo 
kitos atskirtos, ateistinė valdžia 
nuolat kišasi į Bažnyčios vidaus 
reikalus ir kontroliuoja jos veik
lą, net kunigų ir vyskupų 
skyrimą. 

Vysk. Steponavičius vis 
tremtyje 

Valdžios įsakymu prieš 
26-rius metus iš savo vyskupi
jos buvo ištremtas vyskupas Ju
lijonas Steponavičius. Prielaida 
kalbėjo ir apie kitus religinės 
laisvės varžymus, pavyzdžiui, 
religinės spaudos draudimą. So
vietų Sąjunga, pažymėjo Prielai
da, prisistato kaip žmogaus 
teisių bei laisvių gynėja, bet tuo 
pačiu metu Pabaltijyje ir kitur, 
kaip pavyzdžiui Afganistane, ji 
grubiai trypia po kojomis visas 
tas žmogaus teises bei laisves, 
kurias skelbia ir užtikrina tarp
tautiniai dokumentai. 

— Armėnų vadai , nežiūrint 
Sovietų Perzidiumo nutarimo 
imtis represijų, nutarė demons
truoti šį savaitgalį ir „kovoti iki 
mirties" už bendrus armėnų 
tautos reikalus. 

— Sovietų Sąjungoje dauge
lyje miestų grąžinami senieji 
gatvių pavadinimai. Panaikina 
mi Brežnevo gatvių ir aikščių 
pavadinimai. 

KALENDORIUS 

Kovo 25 d.: Hera ldas , 
Vaišvilkas. Kante, Norimantas. 

Kovo 26 d.: Kasijonas. Flik-
sas. Teklė, Vvgantas. Gėla, 
Liudgirdas. 

ORAS 

Saulė teka 5:58. leidžiasi 6:07. 
Temperatūra dieną 58 L, nak 

ti 38 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

JAUNIEJI VADOVAUJA 
SPORTININKAMS 
SIGITAS KRASAUSKAS 

Toronto sporto klubų „Vyčio" 
• ir „Aušros" sportinės veiklos 
laiko tarpsnis nuo jų įsisteigimo 
(„Vytis" 1948, „Aušra" 1955) 
iki šių dienų paliko žymius pėd
sakus sportiniame Š. Amerikos 
lietuvių gyvenime. 

Vytiečiai pirmieji davė idėją 
Š. Amerikos lietuvių metinėms 
žaidynėms, 1951 m. suorgani
zuodami pirmąją, tada pava
dintą olimpiados vardu, sporto 
šventę. „Vyčio" krepšininkai 
1953, 54, o „Aušros" 1982, 83, 
84 ir 1986 yra laimėję Š. Ame
rikos lietuvių meisterių vardą. 
Tai, kas buvo pasiekta kitose 
sporto šakose, šios apimties raši
nyje neįmanoma suminėti. 
Pažvelgę į 25 metų veiklos 
(1948-1973) „Vyčio" klubo ir 
„Aušros" 15 metų (1955-1970) 
leidinius, bei „Išeivijos lietuvių 
sportas 1944-1984" veiklą, 
rasime išsamiai aprašytą šių 
dviejų klubų sportinę veiklą. 
Tai perskaičius galima susida
ryti pilną vaizdą apie laimė
jimus varžybinėje ir organi
zacinėje srityje. 

Kaip gyvenimo raidoje įprasta 
(asmuo, organizacija, verslas), 
vyrauja momentai, ir grafinė 
kreivė niekad neturi nuoseklu
mo. Ji kyla, sustoja, smunka 
žemyn ir vėl atsigauna. Taip yra 
atsitikę šių dviejų sporto klubų 
gyvavimo eigoje. Vyresnieji 
entuziastai vadovai pavargo, ir 
amžius pradėjo slėgti jų 
buvusius stiprius pečius, o jau
nesnieji vis nesiryžo kibti į dar
bą, pakeisti vyresniųjų. Įvyko 
stagnacija ir varžybinėje, ir or
ganizacinėje srityje. Tačiau 
dabar pradėtas stiprus atbudi
mas, žadantis šių dviejų sporto 
klubų gyvavimo pratęsimą. 

Prieš kelerius metus aušrie-
čiai subruzdo organizuoti pačią 
jauniausią krepšininkų grupę. 
Surinko gausų būrį jaunučių, 
kuriems pradėjo vadovauti. 
Dabar su jais dirba Rimas Mie-
čius, jaunas, buvęs geras krep
šininkas, išėjęs Chicagos 
„Neries" mokyklą krepšininko 
brendimo laikotarpyje. Jam 
talkina Ramūnas Underys, taip 
pat Chicagoje subrendęs krep
šinio žaidėjas ir organizatorius. 
Atrodo, kad sekasi,nes šių 
vadovų, jaunučių, ir tėvų tarpe 
vyrauja gera nuotaika bei entu
ziazmas. Jaunieji žaidėjai 
suskirstyti į dvi amžiaus 
grupes, kurių vyresnieji (14-16) 
jau dalyvavo ŠALFASS žaidy
nėse Detroite, o 1987 m. iš New 
Yorko parsivežė vicemeisterio 
titulą. 

Vytiečiai prieš metus taip pat 
sukruto. Veterano krepšininko 
Mamerto Duliūno, jo sūnaus Ri
čardo ir Andriaus Klimo, taip 
pat jaunesnės kartos gerų krep
šininkų priežiūroje 35 ber
niukai ir mergaitės, (5-15 metų) 
mokosi krepšinio pagrindų. 
Jaučiamas irgi darnus bendra
darbiavimas tarp trenerių, 
jaunimo ir tėvų. 

Šių dviejų klubų krepšinio 
treniruotės vyksta Prisikėlimo 
parapijos salėje, nors 
šeimininkai čia yra aušriečiai. 
Padėka priklauso mūsų visų 
gerbiamam Prisikėlimo parapi
jos klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM. 

„Aušros" ir „Vyčio" klubų 
valdybos irgi jaunosios kartos 
rankose. „Aušros" klubui 
vadovauja Algis Malinauskas, 
buvęs iškilus „Aušros" ir 

ŠALFASS lengvaatletis ir geras 
bei sumanus organizatorius, 
sporto vadovas Rimas Miečius, 
Ramūnas Underys ir visa eilė 
kitų. „Vytis" metiniame klubo 
narių susirinkime 1988 m. 
sausio 31 d. irgi pasuko nauja 
linkme, atiduodamas klubo 
vadovybę jauniesiems (pirm. Ri
mas Sonda, Ričardas Duliūnas, 
Andrius Klimas, Edis Stravins
kas, Margareta Zaleskienė ir 
Gintas Sendžikas). Čia yra ne
mažai patyrimo ir noro dirbti. 
Tarpusavio santykiai tarp šių 
dviejų klubų yra draugiški. 
Lieka tik sveikinti ir palinkėti 
sėkmės abiem mūsų atžalyno 
auklėjimo baruose. 

Negalima nesuminėti sporto 
klubo „Jungtis". Šio klubo 
istorija trumpa, tačiau jis spėjo 
užimponuoti sportu besidomin
čią visuomenę 1981 m. susior
ganizavusi ledo ritulio komanda 
Toronte lyg ir paska t ino 
suk rus t i k i t u s Amerikos 
miestus. Atsirado visa eilė 
komandų, įsijungė į ŠALFASS 
ir buvo pradėti rengti metiniai 
tu rnyra i . Šis Toronto ledo 
ritulio klubas praplėtė veiklą, 
suorganizuodamas muštuko 
(soft ball) bei kėgliavimo sek
cijas. Padidėjus veiklai ir 
ap imčia i , vadovai nu ta rė 
pakeisti klubo vardą į Toronto 
l ie tuvių sporto klubas 
„Jungtis", kuriam vadovauja 
sumanus darbuotojas Rimas 
Kul iavas ir ki t i jaunosios 
ka r tos a ts tovai , iš kurių 
pažymėtina energingoji Audra 
Danaitytė. 

Toronto lietuvių golfo klubas 
(įsisteigęs 1977) jau kelinti m.. 
yra jaunųjų — pirm. A. Stausko, 
G. Rusinavičiaus ir A. Joniko 
vadovaujamas. Met in iame 
susirinkime 1988 m. sausio 12 
d. buvo svarstomas klausimas, 
kaip sudominti jaunimą golfu ir 
jo daugiau pritraukti į savo 
eiles. Šis klubas turi sveikus 
organizacinius pagrindus ir yra 
varžybiškai veiklus su pilna 
šimtine registruotų narių. 

Baigiant norėtųsi jauniems 
vadovams palinkėti sėkmės, o 
visai Toronto veteranų sporti
ninkų šeimai tarti: sportinė 
veikla pasukta gera linkme. 
Tikėkimės, jaunieji vadovai 
neapvils ir tęs su jų neribota 
energija lietuviškojo sporto 
tradicijas. 

Kauno „Žalgirio" krepšininkai, po Sov. Sąjungos krepšinio pirmenybių Maskvoje, pasipuoš 
sidabro medaliais. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
ŠALFASS-GOS CENTRO VALDYBAI 

Gerbiamieji, 
Praėjusį spalį Clevelande iš

rinkome Jus ateinantiems tre
jiems metams vadovauti Sporto 
sąjungai. Grįžę Chicagon, 
negirdėjote nei sveikinimo tri
mitų, nei žengėte savo būstinėn 
raudonais kilimais. Bet... mes 
visoje Š. Amerikoje nei būstinės, 
nei nuosavų namų juk neturi
me. O dėl trimitų, manau, 
sutiksite su manim, kad jie tik 
triukšmą sukelia ir tampa 
brangia trąša auginti pigiems ir 
apgaulingiems mitams. Ar ne? 

Taigi, nuoširdžiai lenkiuosi 
prieš Jus už drąsą! Kodėl už 
drąsą? — O todėl, kad drįsote 
sėsti į, judantį tolyn karavaną", 
kaip Pr. Berneckas, atsisvei
k indamas suvažiavime jį 
pavadino. Juk nesunku įsi
vaizduoti lėtai slenkantį ir 
nuilsusį karavaną, smėlį, vėjo 
nugairintus veidus, troškulį, 
saulę... Bet užmirškime šią, 
nors tikslią, bet liūdną, ir C. 
valdybai ir Sąjungai, alegoriją. 
Lenkiuosi prieš Jus visus, bet 
žemiausiai prieš „Jauniklius" — 
R. Žilionienę ir R. Puodžiūną. 
Manau, kad jie taps „senais" 
vilkais", kada „paragaus" ir 
karšto smėlio ir vėjų. Likusieji: 

* * * 

Šiame ilgamečio lietuviškojo 
sporto darbuotojo Sigito Kra
sausko straipsnyje, pirmąkart 
atspausdintame kanadiškių 
„Tėviškės žiburių" 1988 m. 
kovo 8 d. laidoje, glūdi akivaiz
dus atsakymas, kur turėtume 
kreipt žvilgsnį klubų veiklos 
pagyvinimui. Klubų vadovybės 
šiuo reikalu turėtų užmegzti 
įtikinantį dialogą su jaunesniais 
ar net vidurinio amžiaus sulau-
kusiais,-siomis buvusiais,-sio-
mis sportininkais,-kėmis, ypač 
jaunų šeimų tėvais ir motino
mis. Jie patys, greičiausiai, 
neateis ir nesisiūlys, juos indi
vidualiai kontaktuokime, įsiti
kinkime, kvieskime. 

Red. 

Lauraitis, Grybauskas, Adam
kus, Dirvonis. Tamošiūnas, 
Žiupsnys, Bielskus — visi esate 
sėdėję panašiame karavane. 
Keletą iš Jūsų drįsčiau pavadin
ti net mūsų internacionalais, 
nes teko Jums stovėti sveti
muose toliuose su plačia ir laim
inga pergalės šypsena ir su 
pralaimėjimo ašarų kąsniu 
gerklėje. O svarbiausia, greta 
Jūsų stovėjo — geltona — žalia 
— raudona, kuri buvo mūsų visų 
Jums patikėta saugoti... Juk 
žinote, kad ne kiekvienam 
patikimos tokios pareigos... 
Nemanyčiau todėl, jog bet kokie 
reveransai Jums labai rūpėtų 
arba Jus įtaigotų. Atleiskite, 
kad taip ištįso ši įžangėlė, bet 
reikėjo pr i s ta ty t i Jūsų 
kolektyvą skaitytojui. 

Iš praei t ies į 
kasdienybę 

Rašau šį laišką todėl, kad 
praeityje, beveik tradiciniais 
tapę pasikalbėjimai (klausimų 
— atsakymų forma), kaip žinote, 
jokių vaisių neatnešė — jie ir 
liko tik klausimais ir at
sakymais, o pats Sąjungos 
gyvenimas nusigręždavo ir 
žingsniuodavo savo keliu. Lyg 
ant patyčių... Rašau dar ir dėlto, 
kad išsivystytų šioks toks 
dialogas, svarstymas, diskusijos 
tarp mūsų — eilinių narių, spor
to darbuotojų, kurių šiandien su 
žiburiu ieškome, ir pačios C. 
valdybos. Ki ta ip ta r ian t , 
norėčiau, kad kuo daugiau 
narių įsijungtume į bendrą 
rūpestį. Manote , kad tai 
beviltiška? O ką gali žinoti? 

Žinia, tokius reikalus visuo
met galima atlikti suvažia
vimuose arba specialiose kon
ferencijose, bet praeitis rodo, 
kad suvažiavimuos „klausimai 
— sumanymai" visuomet nustu
miami į paskutinį „punktą" — 
tada, kada jau visi dalyviai yra 
apsivilkę paltus kelionei namo. 
O spec. konferencijų per 40 
metų (juk praėjusį lapkritį 

Futbolas Chicagoje 

SALĖS 
PIRMENYBĖS 

PASIBAIGĖ 
Devynis sekmadienius užtru

kusios salės futbolo pirmenybės 
praėjusį sekmadienį, kovo 20 
dieną, pasibaigė. Rungtynių 
rezultatais nėra didelio pa
grindo didžiuotis, bet nėra 
pagrindo ir panikai. Komanda 
sužaidė 9 rungtynes, iš kurių 3 
laimėjo, 5 pralaimėjo ir 1 
sužaidė lygiomis. Nesurinkus 
nė 50 nuošimčių taškų, balan
sas pasyvus . Pasku t ines 
rungtynes „Lituanicos" koman
da laimėjo prieš vokiečių 
„Rams" užtikrintai rezultatu 
3:0. Bet prieš „Rams" laimėjo 
ir kitos komandos. Laimėjimas, 
tačiau, lieka laimėjimu. Ir 
džiaugsmas yra visuotinas, kad 
pirmenybės pasibaigė, nes jos 

nesukėlė jokio entuziazmo. Iš 
Marąuette Parko futbolą mėgs
tančių žiūrovų, salės 
pirmenybėse nepasirodė nė 
vienas. Tad kodėl jose dalyvavo? 
— gali kilt i ne vienam 
klausimas. Taip nubalsavo 
Lygos atstovų dauguma vieno 
balso persvara. 

Komandai vadovavo klubo 
sekretorius Ged. Bielskus, jam 
talkino pirm. A. Glavinskas. 
Sunku ne t pat ikėt i , kad 
„Lituanicos" futbolo klubas, per 
savo eiles praleidęs dešimtis 
gerų, inteligentiškų žaidėjų, iš 
jų nesusilaukė nei trenerių, nei 
kitų vadovų, tik keletą „Old 
timers" vadinamų veteranų. 

Po trejetos savaičių per
traukos, balandžio 10 d., vyrų 
komanda žais pavasario sezonui 
pasi ruošimo bandomąsias 
rungtynes prieš lenkų „Royal 
Wawel". Veteranai pirmenybes 
pradės balandžio 16 dieną prieš 
„Croatia". 

ORGANIZUOJAMI 
JAUNIAI IR 
JAUNUČIAI 

Futbolo klubas „Lituanica-
Liths" organizuoja jaunių ir 
jaunučių — Youth — komandas. 
Jaunuoliai 15-18 metų amžiaus, 
norintieji dabar žaisti futbolą — 
soccer „L" komandoje, kvie
čiami tuojau kreiptis pas Tadą 
Glavinską telefonu 323-6302. 
Jis suteiks visas reikalingas 
žinias dėl registracijos. 
Pirmenybės netrukus prasidės. 

Taip pat organizuojama ir jau
nučių komanda ligi 12 metų 
amžiaus. Jiems vadovaus pri
tyręs vadovas Kevin McLinden, 
kurio 2 sūnūs irgi žais. Minėto 
amžiaus berniukai , besido
mintieji futbolu — soccer, 
prašomi tuojau kreiptis telefonu 
Q81-8764. Treniruotės prasidės 
kovo 31 die- e v»l. vakare 
Marąuette Parke. 

J . J . 
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Sąjungai sukako 40 metų!) 
nebuvo ir, atrodo, kad nebus. 
Tai matot. 

Jei šiandien pažvelgsime į 
Sąjungą nors paviršutiniškai, 
pamatysime, kad bent skaičiais 
ji yra imponuojanti — arti 900 
narių (registruotų), nors 
praėjusio suvažiavimo metu, 
kaip A. Bielskus referavo, tik 
497 tebuvo susimokėję nario 
mokestį. Bet vis tiek, tai yra lyg 
didžiulė gentis, susidedanti iš 23 
šeimų — sporto klubų! O jei 
pažvelgsime įjos veiklą —ji tik 
pilka. Ne tik pilka, bet ji 
faktiškai yra tik kaip tas senas, j 
sugedęs laikrodis, kuris du 
kartus paroje rodo tiksliausią 
pasaulyje laiką — mūsų metines 
Žaidynes. Ir juo daugiau lygin
sime jos judėjimą su aplinka, 
laiku, besikeičiančiais reikala
vimais, kitų jaunimo organiza
cijų pastangomis atvirai žvelgti 
rytojun, juo daugiau matysime 

jos stovėjimą vietoje. Lyg mažo 
dviratuko „pastangas" greit
kelyje... 

Visuomet žiūrėjome į C. val
dybas lyg į orakulą ir laukėme •' 
stebuklų, bet mes — nariai, 
stebukladariais niekuomet net 
nebandėme būti... Jos, tuo tar
pu, laukdavo idėjų, sumanymų, 
patarimų iš mūsų, bet mes 
žinojome idėją — Žaidynes... tik 
tiek. Buvo valdybų — „tikrų 
orakulų" — kalbančių 
prašmatniai ir viltingai. Jos 
planavo dirbti, bet neturėjo 
plano. Jos pranešinėdavo, bet 
pranešimuose nebuvo žinių.. 
Daugiausia, kaip žinote, buvo 
pasitenkinama Žaidynėmis, nes 
„vis geriau negu nieko". 
Žinoma, kad geriau, nes nieko 
kito ir nebuvo. Įsivaizduodavau, 
kad C. valdybos pareigos kaip 
tos 4x100 estafetės — visi 
dalyviai rūpestingai neša tą 
brangią lazdelę, kurią joms 
patikėjo Sąjunga — nariai. Ir 
kiekviena ją nešė, kaip išmanė 
ir galėjo. Visi tam pritarėm ir 
niekuomet nedrįsome patikrinti 
— iš ko ta lazdelė sudaryta, nes 
kas gali kuo nors nepatikėti, 
kas — ką — kam gali įsakyti, 
suabejoti? — Niekas! Beje, ar 
prisimenat 1975 m. „nuotykį", 
kada čikagiškiai nešė, nešė ir 
staiga, nutarę „ech, pekla su ja" 
— ją numetė?!... Gerai, kad at
sirado du gailest ingi 
torontiškiai —ją pakėlė, nunešė 
į Torontą ir „įbruko" Pr. 
Berneckui ir Co. į rankas. Ir 
džiaugėmės tada, kaip tie 
paukštukėl ia i pavasar iu . 
Paskiau, linksmai šventėme 
Toronte I-sias ir Chicagoje Il
sias PL Žaidynes, nariams 
pr i tarus — organizavome 
stovyklą, kurion jie atsisakė 
vykti... Kaupėme ir saugojome 
pinigus istorijos išleidimui, savo 
tarpe suskilome ir, atsikapstę 
iki suvažiavimo, išrinkome 
Jus. Tai va! Bet skubu čia 
pridurti, kad nei nemanau 
bet kurią valdybą bet kuo 
kaltinti, smerkti. Juk kokia 
šeima, tokia jos ir galva. Ir prie
šingai — ar ne? Tik tiek mes — 
nariai, sugebėjome. Tiek ir 
turime. Geriau įsikalkime į 
galvą — stebuklai iš nieko 
nepasidaro. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams ^ metų 3 mėn. 
U S A $6000 $35.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $60.00 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 $20.00 
Savaitinis (Sešt. pried.) . $35.00 $20.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Nežinau, ar sutiksite su mano 
„škicavimu" buvusios veiklos, 
be remiuosi Sąjungos nario 
teise pasisakyti. O kiek rūpėjo 
praeitis aplamai, tiek pat rūpi 
keletas klausimų ir specifiniai. 
Visų pirmą, būtų santykiai su 
savo broliais — Namie. 

(Bus daugiau) 

Prie barzdos reik ir lazdos. 
Lietuvių patarlė 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVvFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.. treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago. III. 60652 

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
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Krikščioniška atsakomybė už 

VISĄ PASAULĮ 
Praėjusius du kartus (III. 11 ir 

18) šioje skiltyje davėme naujo
sios pop. Jono Pauliaus II en
ciklikos „Apie socialinius rūpes
č i u s " san t rauką . Kaip ir 
anksčiau (1986 m.) išleistas 
JAV vyskupų ganytojiškas laiš
kas „Ekonominis teisingumas 
visiems" (Drauge 1987.1.7, 15, 
22), ši enciklika sukėlė nemažą 
triukšmą didžiųjų laikraščių bei 
žurnalų puslapiuose. Šias įvai
rias reakcijas įdomiai vertino 
kun. J. Bryan Hehir Common-
weal žurnale (1988.111.25). 

Triukšmingiausia enciklikos 
kritika buvo tų, kurie smerkė 
sugretinimą JAV ir Sovietų poli-
tinių-ekonominių sistemų, kaip 
lygiai nuodėmingų, lygiai žlug
dančių, stabdančių žmonijos 
pažangą, apie kurią rašė prieš 
20 metų pop. Paulius VI. Gal šią 
naują encikliką parašyti ir 
paskatino JAV vyskupų ganyto
jiškas laiškas apie ekonomiją. 
Pastaroji gi, ribodamasi tik JAV 
ekonominės sistemos apžvalga 
evangelijos mokslo šviesoje, 
nesulygino jos su sovietine, nors 
kai kuriais atžvilgiais ir gerokai 
apkaltino JAV ekonominę san
tvarką nepakankamu rūpesčiu 
šio krašto ir užsienio vargstan
čiais. To laiško kritikai, lyginą 
Vakarų ekonominę sistemą su 
komunistine, ir radę, jog ji vie
nok daug didesniam skaičiui 
gyventojų laiduoja aukštesnę 
ekonominę gerovę (kas ir yra 
tiesa), kažkaip buvo linkę dėl jos 
gerų savybių ignoruoti blogą
sias. Gal kaip tik ir dėl to, norė
damas ne tiek paremti JAV 
vyskupų iškeliamas valstybės 
moralines pareigas gyventojų 
gerovei, kiek j a s praplėsti 
pasauliniu mastu, imtinai ir so
vietų blokui, pop. Jonas Paulius 
II ir buvo paskatintas šią 
encikliką parašyti. 

Tad ir kun. Hehir pavadino 
, , id ios inkra t in iu" William 
Buckley vedamojo pažiūrą, kad 
popiežius turėtų skirti encikliką 
Vakarų ekonominės sistemos 
pateisinimui. „Kažkaip"', rašo 
Hehir , „nedera popiežiaus 
mokymo numenkinti į viešos 
opinijos kampaniją NATO vals
tybių naudai. Tačiau Michael 
Novak pasisakymas.... bus ir 
turėtų būti išgirstas, gvildenant 
enciklikoje iškeltas temas". 

Kun. Hehir supratimu, vien 
enciklikos apimtis garantuoja 
gyvas diskusijas joje iškeltomis 
problemomis politikos ir ekono
mijos srityse, ypač jų sąlytyje su 
etika ir teologija. Viena svarbi* 

KANADON NORIAI VYKS ŠOKĖJAI 
Pokalbis su JAV LB vicepirm. Algimantu Gečiu 

konkretesnes diskusijas, vertas 
rimtų svarstybų. Hehir rašo: 
„Per praėjusį dešimtmetį, JAV 
politika laikėsi dviejų kraštu
tinių pozicijų, kurių nė viena 
neatitinka nei politinei, nei 
moralinei tarptautinės padėties 
šiandieninei realybei. 1977 m. 
JAV prez. J . Carter teigė, jog 
Rytų-Vakarų perspektyva 
pasaulio politikai suprasti jau 
buvo atgyventa ir kad naujieji 
uždaviniai pasaulio politikoje 
liečia pietinio ir šiaurinio pus
rutulio tarpusavį priklauso
mumą. Šiame teigime slypinti 
tiesa", rašo Hehir, „buvo užtem
dyta jo absoliutiškos ir viena
šališkos orientacijos. Atkreipi
mas dėmesio į pietinio pusru
tulio problemas buvo vietoje, bet 
ignoravimas JAV-Sovietų 
lenktyniavimo lemiamo vaid
mens iššaukė (Carteriui) žiaurią 
kritiką". Hehir supratimu, Rea-
gano eros lygiai kraštutinis visų 
pasaulio problemų suvarymas 
vien į Rytų-Vakarų interesų 
rėmus yra reakcija prieš Car-
terio Šiaurės-Pietų kraštuti
numą. 

Tačiau ir Hehir pripažįsta, 
kad yra lengviau kritikuoti 
kieno nors suformuluotą poli
tiką, negu balansuotai šias abi 
pasaulio politikos ašis nag
rinėti. Tame jis ir mato pa
grindinę vertę popiežiaus kri
tikoje abiejų didžiųjų galybių 
pasaulio politikoje. Enciklika 
yra kvietimas mokslininkams ir 
politikams naujai svarstyti 
abiejų ašių būdingas sąvokas, 
ieškant sąlyčio punktų tarp 
Rytų-Vakarų ir Šiaurės-Pietų 
problemų. 

Enciklika taip pat yra iššūkis 
teologams bei kitiems, besi
domintiems Bažnyčios sociali
niu mokymu. Joje „Jonas Pau
lius II sujungė katalikų mo
kymo filosofinius resursus su 
ryškesniu bibliniu-teologiniu 
mąstymu, negu dažniausiai ran
dama klasikiniame mintijime 
socialinėmis temomis (imtinai ir 
.Tautų pažangoje'). Socialinio 

mokslo darbuotojai joje ras 
,nuodėmingų struktūrų' gvil

denimą jų sąlytyje su asmeniš
ka nuodėme — tolimesniems 
gvildenimams išeities tašką". 
Problemų gvildenimas tarpu

savio priklausomumo bei solida
rumo etikos šviesoje yra žings
nis toliau, negu nueita „Tautų 
pažangoje". O „ekonominės ini
ciatyvos teisės" sąvoka žymiai 
praturtina Bažnyčios mokymą 
tiek apie privačią nuosavybę, 

Aštuntajai laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei 
artėjant, kalbiname vieną iš pa
grindinių jos rengėjų JAV LB 
krašto valdybos vicepirmininką 
Algimantą Gečį. 

— Pr ieš tris ketvirčius 
metų „be kraujo praliejimo" 
Jūs atidavėt JAV LB pirmi
ninko pareigas Vytautui 
Volertui, pats nužengdamas 
laiptą žemiau, į vicepirmi
ninko postą. Vyriausiuoju 
šventės šeimininku, kartu su 
Kanados LB pirmininku, 
turėtų būti V. Volertas, tad 
šventės reikalais jį reikėtų ir 
kalbinti. Bet iš rengimo k-to . 
gavau „įsakymą" daryti in- ; 
tervie w ne su juo, o su Jumis. 
Tad pirmasis kausimas būtų 
šis: nuo kada ir kaip giliai į 
šventės ruošą esate įklimpęs 
ir kokias pareigas einate? 

— VHI tautinių šokių šventės 
ruoša tenka rūpintis nuo 1985 
m. gruodžio 7 d., kada dabartinė 
JAV LB krašto valdyba oficia
liai pradėjo eiti pareigas. Tą 
dieną įvykusio posėdžio metu 
buvo parinkta šventės data ir 
pritarta siūlymui su Kanados 
LB krašto v-ba pradėti pasi
tarimus dėl šventės Kanadoje 
ruošos. Po turėtų pasitarimų 
buvo pakviestas dr. Vaidotas 
Kvedaras sudaryti rengimo 
komitetą ir jam vadovauti. JAV 
LB Kultūros tarybos pirm. 
Ingridai Bublienei ir man tenka 
tame komitete atstovauti JAV 
Lietuvių Bendruomenei. Esame 
JAV LB krašto valdybos ryši
ninkais su Kanados LB krašto 
valdyba, rengimo komitetu, 
JAV-se veikiančiomis tautinių 
šokių puoselėjimui įkurtomis 
institucijomis, JAV LB viene
tais ir JAV-se sudarytu lėšoms 
telkti komitetu. Man patikėtos 
atstovavimo pareigos yra atsi
tiktinės. Pirm. Vyt. Volertas 
suabejojo naudingumu darbą 

enciklikos iškelta sąvoka, tai 
kad tautų pažanga toli gražu 
nėra realizuojama, didžiausia 
dalimi dėl Rytų-Vakarų konku
rencijos poveikio „Šiaurės-Pietų j 
problemai", būtent (čia jis ci
tuoja encikliką): „Įtampa tarp 
abiejų blokų, prasidėjusi Antro 
pasaulinio karo pabaigoje, tapo 
dominuojanti visus paskutiniuo
sius 40 metų.. Taip žiūrint, da
bartinis pasaulio pasidalinimas 
yra tapęs tiesiogine kliūtim 
tikram neišsivystymą palai
kančių sąlygų pakeitimui besi
vystančiuose bei mažiau pažan
giuose kraštuose". 

Hehir toliau aiškina: „Šis jun
gimas Rytų-Vakarų santykių 
analizės prie Pietų-šiaurės san
tykių pasaulinėje politikoje yra 
būdingas Jono-Pauliaus moky
me... Kaip tik šis iškėlimas Rytų 
ir Vakarų bendros moralinės at
sakomybės už pietinio pusru
tulio lėtą pažangą iššaukė (Wil-
liam) Safire ir Buckley kritiką. 
JAV politinių debatų žodžiais, 
jiems popiežius yra kolaboran
tas .moralinio tolygumo' herezi-
joje", pagal kurią abi didžio
sios glybės turi lygią atsakomy
bę už ginklavimosi lenktynia
vimą, kišimąsi į regioninius 
konfliktus ir apsileidimą rūpes
tyje pasaulio varguolių žmogiš
kais poreikiais. 

Tačiau enciklika iškelia kitas. 

ALFONSAS NAKAS 

ties Kanados LB pirmininką 
Joną Simanavičių kalbinome 
Kanadoje suruošti Pirmąsias 
laisvojo pasaulio lietuvių 
dienas. Įvyko jos 1978 metais 
Toronto mieste. Salia sporto žai
dynių ir V PLB seimo, didžiąja 
atrakcija tada buvo Kanados ir 
JAV Lietuvių Bendruomenių 
ruošta V Dainų šventė. Su
traukė ji arti pusantro tūks
tančio choristų ir tūkstančius 
Kanados ir JAV lietuvių. Gė
rėjomės tada puikia kanadiečių 
organizacija, vaišingumu, 
gražiu ir saugiu Toronto mies
tu . Nenuostabu, kad prieš 
dešimt metų kanadiečiams 
sėkmingai didįjį egzaminą 
išlaikius, Kanados LB krašto 
valdyba noriai be didesnių 
mūsų prašymų bei įtaigojimų 
sutiko prisiimti šventės ruošos 
atsakomybę. Pats faktas, kad 
šioje šventėje dalyvaus rekor
dinis skaičius šokėjų, rodo, kad 
į Kanadą vykstama su dideliu 
noru bei užsidegimu. 

— Ši, kaip ir kelios ankstes
nės šventės^pabrėžtinai vadi
nama „laisvojo pasaulio lie
tuvių" šventėmis. Jau beveik 
t ikras daiktas, kad šioje 
šventėje dalyvaus grupė iš 
Punsko. Kadangi Lenkija ne 
k ą laisvesnė už Lietuvą, po 
punskiečių gal pasisiūlys 
šventėje šokti kuri reprezen
tacinė grupė iš Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių. Kaip tada? 

— Džiaugiantis planuojamu 
Punsko tautinių šokių grupės 
„Jotva" atvykimu, suprantamai 
kyla klausimai dėl šokių grupių 
iš pavergtos Lietuvos atvykimo, 
ypač tariamos ..glasnost" ir 
, ,peres t ro ikos" la ikotarpy. 
Mielai juos priimtume, jei su 
ja i s bendrauti galėtume be 
Maskvos tarpininkavimo, be 
Tėviškės draugijos ir be „angelų 
sargų" palydos. JAV LB ir 
Kanados LB kraštų v-bų su
tartose šventės ruošos gairėse 
y ra parašyta, kad „nepalai
komas joks ryšys su sovieti
niais pareigūnais ir jų tarpi
ninkais". 

— Prieš Jums siunčiamus 
klausimus į voką dėdamas, 
vieną turėjau visiškai pakeis
ti. Tai dėl australiečių. Ta 
m ū s ų išeivi jos „trečioji 
galybė" (po JAV ir Kanados) 

Algimantas Gečys 

įpusėjus rengimo komitete 
mane pakeisti. Likau pareigose 
ir esu laimingas turėsiąs progą 
matyti prieš daugiau kaip porą 
metų padary tus planus 
įgyvendintus. 

— Po šešių didžiųjų šven
čių Chicagoje ir septintosios 
Clevelande aštuntoji ren
giama Kanadoj, Hamiltone, 
Ont. Kas nulėmė, kas mūsų 
sesėms ir broliams Kanadoje 
suteikė drąsos šią šventę 
ruošti, žinant, kad didžioji n e t v ienos šokių grupės 
dalis šokėjų ir publikos turės nesiteikė atsiųsti į ankstes-

tiek ir apie jos kuo plačiausią 
išdalinimą tarp žmonių, kas 
vadinama „subsidiarity". 

Gi mus lietuvius tremtyje 
savo plačia perspektyva ši en
ciklika irgi gali sukrėsti ir 
mūsų tarpe iššaukti rimtų 
svarstybų. Mums, taip akivaiz
džiai pažįstantiems komunizmo 
ekonomines bei moralines 
skriaudas, o tuo pačiu ir Vakarų 
sistemų vaišingumą ekono
minei iniciatyvai bei dvasinei 
laisvei, ši enciklika neleidžia 
visas pasaulyje esančias blogy
bes suversti vien komunistams, 
kitus matant išimtinai kaip viso 
gėrio mylėtojus. Ji verčia mus 
atidžiau pažiūrėti ir tos sistemos 
negatyvius poveikius, kurios 
vaisiais mes patys naudojamės. 

Esant krikščionims, neuž
tenka būti tik antikomunistais. 
Reikia priešintis viskam, kas 
pažeidžia bet kurio žmogaus 
tikrą dvasinę bei fizinę gerovę 
— o ši, beje nėra tik materialinė. 
Gyvendami šiauriniame žemės 
pusrutulyje esame atsakingi ne 
tik už mūsų pavergtus tautie
čius Rytiniame pusrutulyje, bet 
ir už žmones, pasmerktus be
viltiškam skurdui pietiniame 
pusrutulyje. Sprendimai ne
lengvi, bet nevalia akių nuo 
skriaudžiamų nugręžti, nežiū
rint, kur jie gyventų. 

a.j.z. 

susir inkti i š Jungtinių 
Amerikos Valstybių? 

— Kanadiečių drąsą patyriau 
daugiau kaip prieš 12 metų, 
kada tuometinį šviesios atmin-

n e s šokių šventes, o iki po N. 
Metų nesigirdėjo, kad daly
vautų ir pastarojoje. Norėjau 
klausti, ar tik australiečiai, 
gyvendami pasaulio gale, 

nestato reikalavimų prisidėti 
prie kelionės išlaidų den
gimo? Bet jau dabar keliais 
varpais paskambinta, kad 
australiečiai dalyvaus. Užuot 
j iems karčių priekaištų, 
noriu tik, kad Jūs austra
liečių numatytą dalyvavimą 
„pakvituotumėt". 

— Naujausiomis žiniomis, 
šventėje dalyvauti užsiregistra
vo „Sūkurio" šokių grupė iš 
Australijos. Grupei vadovauja 
Marina Cox ir jos sudėtyje yra 
20 šokėjų. Tikiuosi, kad sėkmin
gai praėjusio Jaunimo kongreso 
nuotaikos paskatino nepabūgti 
tolimos kelionės ir šventėje 
dalyvauti. Tenka pasisakyti dėl 
Jūsų klausimo, liečiančio prisi
dėjimą prie kelionės išlaidų. Ren
gimo komitetas nei vienai at
vykstančiai grupei nėra įsipa
reigojęs dalį kelionės išlaidų 
padengti. Šiuo metu yra per 
daug nežinomųjų, kad komi
tetas galėtų vienaip ar kitaip 
įsipareigoti. Nežinoma, kiek 
publikos į koliziejų pavyks su
traukti, kokias lėšų sumas su
telks Kanadoje ir JAV-se 
veikiantys vajų komitetai, kiek 
prie užsienio grupių į šventę 
atvežimo finansiškai prisidės tų 
valstybių LB-nės kraštų valdy
bos. Rengimo komiteto nuta
rimu, jei pavyks šventę praves
ti su pelnu, kelionės išlaidų 
(iki 50 procentų) padengimo 
parama pirmoje eilėje bus 
teikiama grupėms, atvykstan
čioms iš ekonominius sunku
mus išgyvenančiu valstybių (Ar
gentinos, Brazilijos, Lenkijos). 
Tautinis solidarumas reikalau
ja padėti mažiau turintiems. 

Pasak Lietuvių Chartos, „Visi 
lietuviai yra lygūs tos pačios 
tautos va ika i , t a r p savęs 
broliai". 

— Hami l tono V. Copps 
koliziejuje š v e n t ė s metu 
publikai paruošta apie 12,000 
kėdžių. Ir labai optimistiškai 
galvojant, Toronto , Mon-
trealio, Hamiltono, Londono 
bei Windsoro tautiečiai kaži 
ar užims jų 3-4 tūkstančius. 
Visos kitos l ieka mums — „iš 
Valstybių". Užpildyti ne ką 
mažesni Tarptautinį Stock-
yardų koliziejų Chicagoje 
ankstesnių švenčių metu ne 
tik nebūdavo sunku, bet 
porą kartų įėjimo bilietų net 
pritrūko ir šimtai žmonių į 
vidų nepateko. Tūkstančiais 
Chicagon suvažiuodavo, o su 
mumis — svečiais — tūks
tančiai čikagiečių į koliziejų 
eidavo. Bet atrodo, kad čika-
giečiai, kurie po savo Mar-
ųuette Parką, Brighton Par
ką ir Cicero įpratę pėsčiomis 
vaikščioti (taip viskas ten 
ranka pasiekiama), nelinkę 
po svetimus miestus tranky
tis. Kai švente rengėm Cle
velande, kažkas apskaičiavo, 
jog čikagiečių ten pasirodė 
ne tūkstančiai, o tik šimtai. 
Be čikagiečių gausaus daly
vavimo ir Copps koliziejus 
tik perpus teprisipildys, nors 
iš Clevelando ir Detroito 
suvažiuotų net visi vaikai ir 
seneliai. Gal nujaučiate, kaip 
šventės rengėjai turėtų čika-
giečius prisivilioti? Bene LB 
vietinių apylinkių veikėjai 
galėtų juos išjudinti? Ar 
gausūs Chicagos apylinkių 
šokėjai savo tėvus ir senelius, 
brolius ir seser is kaip nors 
įkalbėti? 

— Noriu t i k ė t i , kad ne 
nejudrumas, o kitos aplinkybės 
sulaikė čikagiškius nuo gau
sesnio dalyvavimo Clevelande 
vykusioje šventėje. Manau, kad 
turėjus progą stebėti šešias 
Chicagoje vykusias šventes, kai 
kurių čikagiečių buvo be blogos 
valios pagalvota, kad nieko 
neatsitiks vieną praleidus. 
Prisidėjo ir Clevelando žurnalis
tės išpūstas erzelis dėl „Drau
go" vedamajame nekalto pareiš
kimo, kad Clevelando miestas 
„vertas plytos". 

Su čikagiečių vykimu į Ha
miltono mieste vykstančių 
šokių šventę turėtų būti kiek ki
taip. Vien „vykimas į užsienį" 
turėtų išjudinti nejudriausią 
tautietį, nekalbant jau apie pro
gą aplankyti gimines, draugus, 
pasidžiaugti gražiu ir saugiu To
ronto - Hamiltono megalopoliu, 
o taip pat ir vėsesniu vasaros 
oru. Asmeniškai galiu suprasti, 
kad galima praleisti vieną tauti
nių šokių šventę. Praleisti dvi 
šventes, reiškia, kad 12 metų 

būsi nematęs mūsų tautinių 
šokių manifestacijos, mūsų 
gražaus jaunimo, nepajutęs tos 
nuotaikos, kurią sudaro į koli
ziejų žygiuoją šokėjai. Punsko 
tautinių šokių grupė bus didžio
ji šventės atrakcija. Pagundai 
šią, o taip pat ir kitas 51 šokių 
grupes pamatyti nė sėsliausias 
čikagietis nepajėgs atsispirti. 

— Kad paskutiniai Jūsų žo
džiai, pone Gečy, pasiektų ne 
tik kiekvieno čikagiečio, bet 
ir kiekvieno Šiaurės Ameri
kos bet kurioje vietoje gy
venančio tautiečio ausį... 
Ačiū už pokalbį ir iki pasima
tymo Hamiltone liepos 3-ją! 

Kelionė į Šiaurės 
polių 

1990 metų pavasarį belgų 
ekspedicija rengia kelionę į 
Šiaurės polių. Ekspedicijos 
vadovas yra Louis Beyens. Su 
sniego skuteriais planuojama 
važiuoti 800 kilometrų per Šiau
rinę Kanadą į Ledinuotojo van
denyno vietą, kuri yra mūsų 
planetos šiaurės polius. 

Beyens yra 38 metų, biologas 
specialistas, viencelinių or
ganizmų tyrinėtojas. Šis darbas 
Ant\verpeno universitete jį 
vertėjau keletą kartų traukti į 
šiaurę. Mokslininkas jau nuo 
1978 metų yra atlikęs 8 kelio
nes: pėsčias, su šunimis, su sli
dėmis ir sniego skuteriu. Daly
vavo flamų Grenlandijos kalnų 
kopimo ekspedicijoje. 1986 me
tais peržiemojo Spitsbergene. 

Ekspedicija užtruks 3 mėne
sius ir bus sunki ir pavojinga. 
Vasarą ten nėra ledo, bet ir 
žiemą ledas ne visur stiprus. 
Vandens srovės judina šąlantį 
vandenį ir sudaro ledų keteras 
iki 10 metrų aukštumo. Šaltis 
siekia iki — 50"C. Kelionė pra
sidės lėktuvu iš Europos į Mont-
realį ir toliau iki Resolute. Iš 
ten dar su čarteriu iki Ward 
Hunt. Tai ekspedicijos kelionės 
pradžios vieta. 

Šiaurės polius jau ne kartą 
yra sulaukęs svečių. 1986 
metais prancūzas Etienne visai 
vienas ir pėsčias, pats roges 
t r a u k d a m a s , yra pasiekęs 
Šiaurės polių. 1987 metais ketu
riolika ekspedicijų nugabeno 
net 80 „turistų*' į tą nuotykių 
vietą, tik jų tarpe dar nebuvo 
vokiečių, olandų, austrų, švei
carų, ispanu, portugalų ir tikrai 
belgų. Tuo tarpu kita belgų 
grupė rengiasi rudenį kopti į 
Himalajų milžiną Everest 
kalną. Taip rengiasi belgai 
užkariauti pasaulį nuo kalnų 
viršūnių iki Šiaurės poliaus. 
Linkėkime sėkmės. 

Z. T. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 
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Bet Devinskis gerai žinojo ir korporacijų žaidimo 
taisykles, kurios yra kaip loterija: kyli aukštyn ar kren
ti žemyn — vidurio kelio nėra. Negeidė ir žemintis nei 
direktoriui, nei Glovverčiui. Be to, bendrovės pro
spektai žemi. Didelių naujų darbų bendrovė lauke, bet 
turbūt nesulaukė. Sustabdė Glowerčiui net Prūso 
atšaukimą. 

Dabar tik pelės liks čia. 
— Tai pakišote man koją, — burbtelėjo, spausda

mas jam ištiestą Glowerčio ranką ir, gana susijaudinęs, 
nuėjo į savo kabinetą. 

Buhalteris atsisuko į Glovvertį ir abu patraukė 
pečiais. Ir jie to nesitikėjo. 

Grįžęs į namus Devinskis išliejo visą pykt; J is 
trenkė durimis, o baisus jo veidas išgąsdino Ameliją. 
Ji traukėsi iŠ kelio jam einant į saloną. 

— Avys! Nepraustaburniai niekšai! — jis rėkė, 
tėkšdamas žurnalus nuo kavos stalelio ir užmesdamas 
ant jo savo kojas. 

— Ar kas blogo atsitiko? —ji rinko žurnalu? atsi
klaupusi ant kelių, bailiai žiūrėdama į jį. 

— Glowertis man pakišo koją, mieloji. Tu ir aš už 
mėnesio būsime įtraukti į bedarbių statistikos skaičius. 

— O-o-o... 
Turbūt ji to gerai dar nesuprato. Jos smulkių 

bruožų veidas dabar buvo panašus i dukrelės Ritos, kai 
sudaužiusi ką nors, nekaltai šūktelėdavo: „O-o-o". 

Bendrovė ir jo darbas jai buvo kažkokia toli'esan 
ti, neaiški teritorija. 

— Kaip jie galėjo tave atleisti iš darbo? 
Taip ir padarė pupa. 
— Tiek dirbai. Tu, tai beveik White bendrovė. Tas 

dangoražis... 
— Tas ir pikčiausia, — pagaliau nusivilkdamas 

švarką, jis aiškino, kaip viskas taip staigiai atsitiko. 

iškrėsdavai, juk pasakojai. 
— Tai dariau dėl drausmės, dėl pelno bendrovei. 

O jis, matai, kaip koks nedėkingas šuo įkando į jam 
uoliai tarnaujančią ir tur tus kraunančią ranką. 

— Baisu, kad iš tokių žmonių rankų reikia trupi
nius lesti. Juk ir ateity toks bus tavo gyvenimas, kai 
rasi kitą darbą. 

Atrodė, kad ji pradėjo supras t i visą 
Prūsas laišku pasiskundė bendrovei ir tuo pradėjo beprasmiškumą. Devinskis viską išaiškinęs buvo savim 
prakeiktą įvykių grandinę. 

— Tai tas užsienietis taip padarė? 
— Taip, tas užsienietis ir Glovvertis, per kurio 

rekomendacijas jį turėjau priimti. Bet jis darbe buvo 
niekam tikęs, taigi atleidau. Supranti? 

— Nelabai. 
— To užsieniečio laiškas buvo tik kabliukas užsika

binimui. Pirmoji domino kaladėlė, kuri stuktelėjo, pa 
judino Glovvertį ir atsitrenkė į White. White tikriau 
šiai laukė progos mane atleisti ir ji atsirado. Net 
Glovvertis ir buhalteris netikėjo, kad jis taip pasielgs. 

— Seniau, kai \Vhite tave priėmė į darbą, tai sakei, 
atrodo geras žmogus. 

— Taip atrodė. Šį kartą storulis su drebančia 
pasmakre išlindo kai smailiausia yla iš maišo. Jam 
sveikatą, uolumą ir visą save atidaviau, rekordiniu 
tempu paklojau dangoraižį, o jis, matyt, visą laiką tik 
galvojo, kokiu būdu manim atsikratyti* Neva dėl ne
teisingo Prūso atleidimo jis „pagiedojo" apie principu, 
etikos ir autoriteto nepaisymą. 

— Gal tu jų ir nepaisei? 
— Tam vagiui, manai, etika parūpo? - karčiai 

juokėsi jis. 
— Sukčius kaip ir visi kiti jo tipo vyrai, Amelija. 
— Bet ir tu, Alanai, visokiu triukų tarnautojams 

patenkintas. Galų gale ir ji pamatė, kokiose džiung
lėse jam reikėjo veržtis į priekį, kovoti ir algą užsidirbti. 

— Ką dabar darysi? — tyliai paklausė ji. 
— Nesirūpink. Už mėnesio išeinu, po to žiūrėsiu, 

yra pažįstamų kitose bendrovėse, bet reikės ir pailsėti. 
Neskubėsiu. Pelno bus santaupų banke ir iš diskotekos. 
Ten ilgiau prabusiu ir gal užsimiršiu. 

Lyg vežimą į kalną užtempęs, jis atsipūtė. 
Ameliją ramindamas jis pats puikiai suprato, kad ne

bus taip lengva be darbo sėdėti. 
White iš pasalų jam sudavė smūgį. Dabar jis grauš 

nagus, nenurims ir vis galvos, kaip visa tai atsitiko? 
Kas kaltas dėl to? Putli White pasmakrė šmėkštels sap
nuose ir jam gal n^t neleis miegoti. Niekada to neuž
mirš... Nepripras nei prie poilsio, nei prie neveiklumo. 
Kažkas viduje jį stums ką nors nuveikti. Be veiklos, 
atrodė, ims ir uždus. 

Atbėgusi Rita šiek tiek išsklaidė juodas mintis. Gal 
turės daugiau laiko šiai mažytei, pagalvojo. Ji augo taip 
retai jį matydama. Pasisodino ją ant kelių, mėgino su 
j a žaisti ir lyg užsimiršo. Ar jos sidabrinis juokas tai 
padarė? Ar ji bus tiltas per prarają, kurią vis jautė tarp 
savęs ir savo šeimos? 

(Bus daugiau* 
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KANADOS „SUTARTINE" 
- ATEITININKŲ ŠVENTĖS 

KONCERTE 

Balandžio 16-17 dienomis 
vyks Clevelando ateitininkijos 
metinė šventė. Tai jau ilgus 
metus besitęsianti šios 
organizacijos pavasarinė tradici
ja. Tik praėjusiais metais dėl 
įvairių priežasčių ji buvo per
t r auk t a , pasi tenkinant jos 
kukliu įtraukimu į Lietuvos 600 
metų krikščionybės minėjimą — 
muzikos - poezijos vakarą 
rudenį, kur dalyvavo poetas 
Kazys Bradūnas ir pianistė 
Laima Šarkaitė. 

Šiemet šventė bus pradėta 
šeštadieni koncertu Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje, kur 
jaunos ir balsingos dainininkės 
iš Toronto pirmą kartą debiu
tuos Clevelande. Šis dainos -
muzikos vienetas su savo kon
certais per trejus metus spėjo 
gražiai reprezentuoti jaunystei, 
dainai ir muzikai. Dvi sesutės 
Daina ir Zita Gurklytės dainuo
ja sopranais, mezosopranu 
Danutė Pargauskaitė ir alto 
partijas atlieka „Sutartinės" 
vadovė Nijolė Benotienė, prieš 
kelerius metus imigravusi iš I 
Lietuvos. Ir kitų trijų dai-1 
nininkių mamytės yra atvyku
sios iš Punsko, lietuviškos oazės 
dabartiniame Suvalkų trikam
pyje. 

Dabartiniu metu dainininkė 
Zita Gurklytė ir Danutė Par-, 
gauskaitė studijuoja univer-
sitetuose, o Daina Gurklytė dar 
lanko gimnaziją. Jos visos yra 
studijavusios muziką ir gerai 
pažįsta muzikinį raštą. Joms 
nesvetima ir lietuviškoji veikla: 
sekmadieniais gieda Mississau-
gos Anapilio lietuvių švento
vėje, priklauso tautinių šokių 
vienetui „Atžalynui" ir jūrų 
skautėms. 

„Su ta r t inės" reper tuaras 
platus ir įvairus: liaudies 
dainos, lietuvių kompozitorių 
kūriniai, estradinė muzika, 
įvairaus stiliaus bei žanro 
dainos. Ji yra paruošusi prog
ramą ir jauniesiems žiūrovams 
bei įrašiusi į magnetafoninę 
juostelę, pavadintą ,,Kiški 
piški". Skambius jaunatviškus 
balsus palydi akordeonas, elek
triniai vargonėliai, dūdelė ir 
tamburinas. 

Su koncertais „Sutartinė" 
aplankė daug Kanados ir JAV-
ių lietuvių telkinių. Gražus 
spaudos ir šilti klausytojų at
siliepimai šį dainos vienetą 
labai pagarsino Šiaurės Ameri
kos lietuvių ta rpe . Šis 
populiarumas ir buvo viena iš 
priežasčių pakviečiant ją, kaip 
vienintel į meninį vienetą 
Australijon pr. metų gruodžio — 
š.m. sausio mėn. pradžioje kon
certuoti Pasaulio Jaunimo 
sąjungos šeštajame kongrese. 
Australijoje jos koncertavo ne 
tik kongreso atstovams, daly
viams ir turistams, bet ir 
vietiniams lietuviams. „Sutar
t inė" tų koncertų finansinius 
rezultatus paskyrė PL jaunimo 
sąjungai. 

Su jaunystės šypsena, giedria 
nuotaika ir skambia daina dai
nininkės susilauks užpelnytų 
plojimų ir padėkos. Toks koncer
tas laukiamas ir pavasarinėje jų 
iškyloje Clevelande. 

Sekmadienį visi ateitininkai: 
sendraugiai, moksleiviai ir jau
nučiai dalyvauja šv. Mišiose 
Dievo Motinos šventovėje. Po 
pamaldų parapijos auditorijoje 
akademijoje jaunučia i ir 
moksleiviai duos įžodį, kalbės 

jaunosios kartos veikėja Gabi
ja Petrauskienė-Juozapavičiūtė 
iš Toronto, jaunučiai ir moks
leiviai parengs švent inę 
programą. 

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami dalyvauti visuose šios 
šventės renginiuose. 

IŠ „ATEITIES" KLUBO 
SUSIRINKIMO 

Kovo 13, sekmadienio popietę 
ateitininkai sendraugiai Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
buvo susirinkę savo bėgamųjų 
reikalų aptarti. Dalyvavo 50 
narių. Pirmininkė Nijolė Palu-
binskienė pranešė apie metinę 
šventę ir „Sutartinės" koncer
tą. Koncerto bilietai po 6 ir 5 
dol. suaugusiems, po 3 dol. 
studentams ir moksleiviams. 

Clevelande sudaryta Ateiti
ninkų federacijos vado ir 
Tarybos rinkimų komisija iš 
Marijos Mikonienės, Romualdos 
Čepulienės ir dr. Birutės Kaspe
ravičienės. Svarstyti ir kiti 
klubo reikalai. 

Prie kavutės ir pyragaičių 
klubo nariams ir svečiams buvo 
parodytos trijų vaizdajuosčių 
ištraukos; Medjugorje vietovė 
Jugoslavijoje, kur vyksta Jėzaus 
Motinos apsireiškimai, Žemai
čių Kalvarijos, dabar vadinamos 
Varduva, didžiųjų at laidų 
iškilmingi Kryžiaus keliai su 
jauno kunigo giliu, drąsiu ir 
ugningu pamokslu ir Kryžių 
kalno vaizdai, liudijantys ti
kinčios tautos ryžtą ir viltį į j 
Lietuvos prisikėlimą. Nijolė 
Balčiūnienė, kuri Medjugorje, 
kaip pil igrime praėjusiais 
metais lankėsi , vaizdžiai 
papasakojo savo įspūdžių ir ten 
susirinkusiųjų minių maldos, 
susikaupimo ir meilės Dievo 
Motinai pareiškimo momentų. 

LIETUVIAI DIENRAŠČIO 
REDAKCIJOJE 

Kai ši naujoji l ietuvių 
imigrantų karta, beveik prieš 
40 metų kūrėsi Clevelande, šis 
miestas turėjo tris dienraščius: 
„Cleveland News", „Cleveland 
Press" ir „The Plain Dealer". 
Dabar išeina tik „Plain Dealer", 
kurio šešias dienas spausdi
nama po 455,000 egz.. o sekma- • 
dieniais 563,000 egz. Tais 
laikais „Cleveland Press" turėjo 
net atskirą skyrių ir specialų 
redaktorių tautybių reikalams. 
Tokio skyriaus „Plain Dealer" 
neturėjo ir neturi, nors jo il
gametis redaktorius — leidėjas 
Thomas Vail neseniai buvo 
pagerbtas Tautybių centro, ap
dovanojant jį Auksinių vartų 
žymeniu, kuris paprastai būda
vo duodamas tiktai pasižymė
jusiems užsienyje gimusiems pi
liečiams, ir redaktorius -

j leidėjas buvo pirmasis gavęs šį 
žymenį, kaip Amerikoje gimęs 
iškilus asmuo, rodąs daug 
jautrumo ir supratimo globa
liniam tautų santykiavimui ir 
jų kultūroms. Puošnioje naujo
je BP - Standard Oil banketų 
salėje iškilmėse dalyvavo ir 
keletas lietuvių, mokėdami po 
100 dol. už vkarienę. 

Vasario 29 žurnalistas Algis 
Rukšėnas, Nationalities Service 
Center direktorius Clevelande, 
ir Raimundas Kudukis — LB 
Tarybos narys ir inžinerijos fir
mos bei statybos bendrovės sa
vininkas apsilankė ,,Plain 
Dealer" redakcijoje ir kalbėjosi 
su vedamųjų skyriaus redakto
rium Dennis Ryerson. Čia 
norėta išsiaiškinti, kodėl dien
raštis taip mažai reagavo ir in-

Toronto dainos vienetas „Sutartinė". Priekyje sėdi vadove Nijolė Benotienė. 
II-je eil. iš k.: Dana Pargauskaitė ir Daina Gurklytė. Stovi Zita Gurklytė. 

Nuotr. N. Palubinskienės 

formavo skaitytojus apie vasa
rio mėnesį ir anksčiau vykusias 
demonstracijas Lietuvoje, reika
laujant panaikinti Stalino-Rib-
bentropo sutartį, kuri privedė 
prie Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų inkorporavimo prievar
ta į Sovietų imperiją: apie de
monstracijas Vasario 16-sios 
proga ir t.t. Redaktorius aiš
kino, kad aprašomųjų įvykių 
žurnalistai naudoja medžiagą, 
kokią jie tuo metu gali gauti, 
dažnai negalėdami patikrinti 
jos tikslumo, objektyvumo. Bet, 
jei žurnalistas, pavyzdžiui, pa
skambina t iktai į Vilniaus 
miesto vykdomąjį komitetą ir 
kalbasi su jo pirmininku, aišku, 
kokias informacijas iš jo ten 
gauna ir ko jos vertos tikrų, 
objektyvių žinių kategorijoje. 

Rukšėnas ir Kudukis painfor
mavo apie Lietuvių inforrnafii-

Į jos centrą, veikiantį New Yorke, 
tuojau buvo kontaktuota si 
informacijos įstaiga, kurion su
plaukia Lietuvos ir lietuvių 
viešoji ir pogrindžio informacija. 

Džiugu, kad jaunesnioji karta 
savanoriška tarnyba ateina į 
talką svarbiais Lietuvai ir lie
tuviams, ypatingai informacijos 
klausimais padėti. 

AUKOS VASARIO 
16-SIOS PROGA 

Ir šiemet Clevelando lietuviai 
parodė nuoširdžią Lietuvos lais
vės kovų pastangų sampratą. 
Nors prieš Nepriklausomybės 
šventę iškilusi kontraversija 
tarp LB krašto valdybos ir 
Americans for due Process dėl 
užsakytos Lietuvos okupacijų 
laikotarpio istorijos parašymo, 
pavesto istorikui dr. Sauliui 
Sužiedėliui, buvo kai kurių as
menų žodžiu, spaudoje, susirin
kimuose agituojama neduoti 
aukų Bendruomenei laisvės 
kovos vedimui , sąmoninga 
visuomenė padarė savo 
sprendimą, aukodama tiems 
veiksniams, kurie prisideda 
daugiausiai prie Lietuvos lais
vės akcijos. Iki šiol Lietuvių 
Bendruomenei aukota — 3,570 
dol.. Altui - 2,250. Tautos Fon
dui — 1,830 ir kitiems 200 dol., 
jų tarpe ir 135 dol. Americans 
for due Process. Sumos dar nėra 
galutinės. 

PASKUTINIS SUDIE 

Kovo 7 vakare Jokubauskų 
laidotuvių namai buvo perpildy
ti žmonių, atėjusių atsisveikinti 
su a.a. Aldona Dulyte-Bankai-
tiene, 55 m., devynių vaikų 
motina, išsiskyrusia iš mūsų 
tarpo kovo 5 d. rytą. Kuklią ir 
gilios meilės Dievui, žmonėms 
ir savo šeimai motiną pagerbė 
jos artimieji, giminės, ją pa
žinoję ar tik apie ją girdėję. 

Čiurlionio ansamblio ir Dievo 
Motinos parapi jos choras, 
kur iems velionė Aldona 
p r ik l ausė . a t s i sve ik in imą 

pradėjo Alfonso Mikulskio 
„Viešpatie pasigailėk". Po 
maldų kun. G. Kijauskas, SJ , 
visų susirinkusiųjų vardu pa
reiškė užuojautą vyrui, tėvui, 
vaikams, giminėms ir artimie
siems, kalbėdamas: „Mes šią 
valandą esame viena šeima ir, 
palydint mūsų sesę į amži
nuosius namus, ši valanda 
garsiai ir prasmingai kalba į 
mus; skausmas paliečia visus, 
nes artimas, nuostabaus 
ramumo žmogus išeina iš mūsų 
tarpo. Ji savo kelionę įprasmino 
gražiausiu būdu, sujungdama 
Dangų ir žemę, gėrėdamasi vis
kuo, kas grąžu, dėkodama 
Aukščiausiajam už viską, ką ji 
iš Jo gavo. Jai Kristaus palai
minimai nuo kalno tikrai tiko 
jos gyvenime ir dabar amži
nybėje. Alkdama teidybės, siek-
.dama ramybės, Aldona siekė 
Bankaičių vaikus padaryti 
pilnutiniais žmonėmis. Visą 
laiką būdama Dievo artumoje, 
dabar ji gali regėti Dievo garbę. 
Palydime ją į tėvynę, į kurią visi 
žygiuojame". 

Velionės tėvas Kazys Dūlys, 
82 m. iš Baltimorės (žmona 
mirusi), savo , pagal jį pagarbos 
žodyje savo mylimai dukrai, 
trumpai stabtelėjo ties kai ku
riais jos gyvenimo momentais. 

| Gimusi Alytuje prieš 55 metus, 
37 metus išgyveno su savo vyru 
Henriku. Buvo pamaldi, visur 
siekė Dievo artumo, santy
kiaudama su žmonėmis. Rodė 
didelę meilę ir pagarbą tėvams. 

„Lietuva brangi", giedama 

chorų ir visų susirinkusiųjų, 
užbaigė kuklų pagarbos pareiš
kimą kukliai lietuvei motinai. 
Kovo 8 d. po Prisikėlimo Mišių 
Dievo Motinos šventovėje, paly
dėta į Visų Sielų kapines amži
nam poilsiui. 

Velionė paliko liūdinčius 
brolius Vincą ir Vytą, seseris 
Jūrą, Nijolę, Birutę ir Danutę, 
vyrą Henriką, tėvą Kazį ir 
devynis vaikus, kurių jauniau
sias Andrius (17 m.) šiemet 
baigia gimnaziją, o vyriausias 
Vytautas (32 m.) yra mikrobio
logijos daktaras, Raimundas (31 
m.) turi bakalaurą biologijoje 
ir siekia magistro verslo admi
nistracijoje, Danutė (30 m.) turi 
daktaratą iš sintetinės chemi
jos, Mirga (25 m.) turi baka-
lauratą lingvistikoje, Jonas (24 
m.) turi chemijos bakalaurą, 
Sigutė (23 m.) šį pavasarį baigia 
fizinę terapiją bakalauro laips
niu, Saulius (22 m.) šiemet 
baigia erdvių inžinerijos studi
jas ir Auksė (20 m.) studijuoja 
Clevelando valstybiniame 
universitete, siekdama baka
lauro audiakustologijoje. 

Išsimokslinę a.a. Aldonos ir 
inž. Henriko Bankaičių vaikai 
taip pat sėkmingai reiškiasi 
įvairiose sporto šakose, muziko
je, kanklėse, tautiniuose šo
kiuose; yra baigę lituanistines 
mokyklas, puikiai kalba lietu
viškai. 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

RESTAURANT 
{Mušt Speak Fluent English) 

Management position open at Orange 
Julius Mali Restaurant in Ford City Mali. 
Good compensation package & benefits. 

Cali 8 am to 4 pm (Chicago Time) 
404-924-8707 

TRAVEL/AIRLINES 
RESERVATIONS7MAINTENANCB 

I COSTUMER SVC./FLIGHT ATTENOANTS/ 
FOOD SVC./TRAVEL AGENTS 

$19.500 - $29.700 
(312) 881-0894 (X—A) 

PLEASE CALL IN ENGLISH 

LIGHT MAINTENANCE 
(Mušt Speak English) 

Keep equipment running. dft trucks. cranes. odds 
& ends in building. 

L.S.i Steel Processing 
4444 S. Kildare. Chicago 
Call 254-7500 for appt. 

SEVVING MACHINE OPERATORS 
CLOTHING MANUFACTURER 

IS EXPANDING. WE NEEO 
EXPERIENCED SEVVING MACHINE 

OPERATORS, SPREADERS * 
CUTTERS. 

1301 S. WABASH 
939-7001 

LAUKIAMI KONCERTAI 

Populiarusis Kanados dainos 
vienetas „Sutartinė", neseniai 
baigęs gastroles Australijoje, 
kur buvo nuvykęs į Pasaulio 
jaunimo kongresą, pirmą kartą 
koncertuos Clevelando ir 
apylinkių lietuviams balandžio 
16 d., Ateitininkų šeimos 
šventėje, Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje. 

Prieš trejus metus įsikūru
siame jaunų balsingų daininin
kių ir instrumentalisčių vienete 
dainuoja sesutės Daina ir Zita 
Gurklytės, mezosopranas Danu
tė Pargauskaitė ir alto partijas 
atlieka vadovė Nijolė Benotie
nė. Visos merginos yra studi
javusios muziką. Jų dainoms 
pritarti naudoja akordeoną, 
elektrinius vargonėlius, dūdelę 
ir tambūriną. Bilietai į koncertą 
greitai bus pradėti platinti 
Dievo Motinos parapijos svetai
nėje. 

Moksleivių ateitininkų Mairo
nio kuopa balandžio 9, Dievo 
Motinos parapijos salėje ruošia 
pianisto Revender-Vasaitis-Seg-
hal pianino koncertą. 

V. Rociūnas 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per VVPNA (buv. W0PA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata • moterų pasaulis • sportas • literatūra • kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 

Alfiance Communications. Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

receive 

Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilĮ! $500 

cash back 

MISCELLANEOUS 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greita*, garantuo-
*ai ir sąžiningai. 

6552020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir k t , atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės. įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą f inansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

LITHUANIA. THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o-taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

MLS. KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 
• 778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

Sav. parduoda namą St. Bedės 
parapijoje; 3 mieg., 1 % prausyklos; 
įrengtas rūsys su baru; 2V2 auto 
mūrinis garažas; aptvertas kiemas; 
daug įvairių priedų. $115,400.00. Tel . 
582-5020. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30vo pigiau mokėsit uz* 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRAMKZAPOLIS 
3208V2 Wes' 95th Street 

Tel. — GA 4-f>54 

0*Jfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerfoaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. % 

Namas apžiūrėjimui, sekmad.. kovo 27 
d.. 1-4 v. p.p.. 6154 S. Kolmar. T/2 aukš
to, mūrinis. 29metų; 3 mieg. kamb. pirmo 
a. bute; 2 mieg. kamb. antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb butas padės mokėti palūkanas: 
aluminio pastogės; 2 auto garažas. 
Skambinkite dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmd., kovo 20 
d., 6137 S. Natema. 4 mieg. kamb. mū
ras; 1% prausyklos; didžiulė virtuvė su 
ąžuolinėmis spintelėmis: ištisas rūsys; 
užpakalyje namo atvira graži veranda; erd
vus kiemas: nauji kilimai; 2 namų apyvokos 
reikmenys; namas puikiai išlaikytas. Pasku
bėkite ir apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 129 — Garfield Ridge special! 4 mieg. 
kamb. mūras; 1% prausyklos; didžiulė 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; ištisas 
rūsys; užpakalyje namo atvira graži veran
da; erdvus kiemas; nauji kilimai: 2 namų 
apyvokos reikmenys: namas puikiai išlai
kytas. Paskubėkite ir apžiūrėkite šį gražuolį 
šiandien! 

No. 170 - 61 st & Pulaski, 6 kamb. 
mūras su 3 mieg kamb., ..baseboard" 
šiluma; moderniška prausykla; iždažytas 
apšildomas rūsys; 2 auto garažas su 
autom, atidarymu. Puikiai išlaikytas namas. 
Skambinkite dabar! 

No. 142 — 72 & Kadžio, naujas mūras su 
7dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės; ištisas rūsys: 
garažas, naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai; aluminio apkalimai; gerame stovy
je; labai švarus. Skubėkite! 

' ' AR NORITE PARDUOTI? ^ ̂ . 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkminga .jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamb įvertinimui skambinkite skubiai — 
jabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY . . , 
* - ., Tol. — 434-7100 

Ontuifc 
T r l 21 

*JP 

OLSICK A CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Dailus ..spiit level" namas. Rosehill ,,sub-
division*. Lemonte. Ypatingai gražus 
sklypas. Nauji kilimai. 3 mieg kamb.. 1 * 
prausyklos: šeimos kamb. mūrinis židinys. 
Tik $110,000. 
Puikus U formos ..ranch" namas Enn HiHs 
vietovėje Didžiulis židinys. 25 x 22 poilsio 
kambarys Žavus patio: dideiis, aptvertas 
kiemas Būtinai apžiūrėkite! $174,900, 

88 Pontiac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

Pranešame, 
ŲW * kad mūsų Įstaigai reikalingi 
J[Ą6AJVL~ lietuviškai ir angliškai 
^^T^7' kalbantys asmenys 

(outsžesalesrep.). gyvenantys įvairiuose Kanados bei 
JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 
grupines bei individualias keliones lietuviams 

Smulkesnių žinių teirautis mūsų įsta.goie tel. (416) 769-2500 
2100 Bloor St. WM Toronto, Ont. M6S 

2500, 
1M7. j 



Chicagoje. Prie to gražaus 
maršo gaidų išleidimo labai 
daug ir nuoširdžiai prisidėjo sol. 
A. Grigas. Gaidos galėtų būti 
vertinga dovana pianu skambi
nančiam mūsų jaunimui . Nau
dinga būtų jiems susipažinti su 

metų nesveikavo, buvo širdies 
ligos varginama. 

Viktorija Bagdonienė buvo 
labai ištikima savo vyro dail. J . 
Bagdono palydovė. Kartais net 
save užmiršusi stengėsi, kad t ik 
galimai geresnes sąlygas turėtų 

laisvos Lietuvos maršais, pagal J09 vyras ir kad jis kuo daugiau 
kur ių muziką l inksmi žygiavo laiko galėtų skirti kūrybai. 

Prie a. a. Broniaus Jonušo paminklo Omahoje J. Povilaitienė — „Draugo" 
bendradarbė ir E. Jonušienė. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

P A M I N K L A S IR 
P A G E R B I M A S 

Per pasaulį keliaujanti mint is 
y r a n e a t s k i r i a m a ž m o g a u s 
likimo palydovė. Nepami r š t ą j į 
a p l a n k y t i k i e k v i e n ą ž e m ė s 
keleivį atžymėtą mirt ies ženklu. 
Pagal gražų l ietuvių paprot į 
gyvieji pr is imena savo brang ius 
mi rus ius ir dažniau a r reč iau 
vienokiu a r k i tokiu būdu pa
gerbia jų a tmin imą. 

Vasar io 20 d. gražiai buvo pa
gerbtas prieš eilę metų Omahoje 
miręs muz. Br. Jonušas . Šį 
išskir t inį (iš anksč iau buvus ių) 
page rb imą suruošė ve l ionio 
našlė Emili ja Jonuš ienė . T ą 
dieną Šv. An tano bažnyčioje už 
velionį buvo aukojamos šv. Mi
šios, da lyvaujant gaus iam bū
riui Omahos l ietuvių, šeimos 
nar ių ir jų draugų. Per Mišias , 
page rbdamas savo buvusį diri
gentą, choras „ R a m b y n a s " gie
dojo g r až i a s , d ienos p roga i 
p r i t a iky tas ir p a r i n k t a s gies
mes. Į šį velionio pagerbimą iš 
Chicagos buvo a t skr idęs sol. A . 
Grigas ir savo gražiu giedojimu 
labai d a u g prisidėjo pr ie Mišių 
i š k i l m i n g u m o . S o l i s t a s p a 
giedojo „Agnus Dei (Georgės 
Bizet), „Kad širdį t a u skaus
m a s " (J. Naujalio) ir „Viešpat ie 
m a n o — P i e t a S i g n o r e " 
(Aleksandro S t rade l la ) , ver
t imas Alfonso Gečo. Sunku bū tų 
nusaky t i įspūdį ir didelę rel i
ginę bei dvasinę nuotaiką, kur ią 
s u k ė l ė s o l i s t o p a g i e d o t o s 
giesmės. Visos pamaldos praėjo 
kaip gražus bažnyt in is kon
cer tas . Po bažnyt inių apeigų 
visi j ų dalyviai nuvažiavo į 
„Eve rg reen" kapus , k u r pr ieš 
dvyl ika metų buvo pa la ido tas 
a.a. Br. Jonušas . Visi a t s imena , 
kai po jo mir t ies Omahos dien
raš t i s buvo įdėjęs velionio ne
t r umpą biografiją. Ta ip p a t 
buvo rašoma, kad „velionio 
gyvenimo didžioji mei lė buvo 
muzika ir jo tėvynė L i e tuva" . 
Velionio žmona tą gera i žinojo 
ir eilę metų p lanavo ji vyro 
pa la ikus grąžint i į jo myl imą 
gimtąją žemę. Žemę, kur i y r a 
ta ip b rang i visiems jos ne teku
siems, žemę, kur i š auk ia savo 
va ikus ir kurioje daugel is išei
vių norė tų amžinajam poilsiui 
a t s i g u l t i t ė v i š k ė s k a p u o s e . 
Tačiau, nežiūr in t dėtų pas tan
gų, dėl daugelio priežasčių t eko 
nuo visa to atsisakyti ir velionio 
p a l a i k a i p a l i k o s v e t i m o j e 
žemėje. Už ta i , a t žymin t velio
nio, amžinojo poi ls io v i e t ą 
„Eve rg reen" kapuose buvo a t i 
deng tas ir pašven t in ta s g ražus 
ir p r a s m i n g a s pamink las . A n t 
paminklo , kylančios į e rdvę 
ve l ionio m u z i k o s ga idos ir 
įdomiai padarytas Kamertono ir 
Gedimino stulpo montažas, savo 
originalumu atkreips kiekvieno 
kapų lankytojo dėmesį . Su
stojęs, apžiūrėjęs ir pa ska i t ę s 
sužinos, kad čia ilsisi l ietuviškų 
maršų kūrėjas Bronius Jonušas . 
Paminklo masyvi apačia yra iš 

t amsaus m a r m u r o . Cia didelių 
pretenzijų neieškota ir jų netu-
r ė t a . T ik k u k l u s u ž r a š a s . 
Deš inė j e p a m i n k l o pusė j e 
i š k a l t a L i e t u v o s l a u k ų 
pakrypusi koplytėlė, po ku r i a 
į rašyta E. J . sukur t a maldelė. 
Šio p r a s m i n g o , įdomaus ir 
gražaus paminklo projektą prieš 
eilę metų padarė mūsų žymusis 
archi tektas a.a. Jonas Mulokas. 
Paminklą pašvent ino klebonas 
k u n . P. Ža rkauskas . „Ramby-
no" vardu prie paminklo gražias 
gėles padėjo J. Jonyka ir K. 
Rukienė. P o sugiedotos „Mari
ja, Marija" visi šventinimo apei
gų dalyviai E. Jonušienės buvo 
pakviest i į parapijos salę pus
ryčiams. Parapijos salėje ant 
scenos , g r a ž i a i ž a l u m y n a i s 
d e k o r u o t a s , didelis velionio 
por t re tas su t iko visus jo 12-kos 
metų mir t ies paminėjimo daly
v i u s . K u n i g u i s u k a l b ė j u s 
maldą, p r i e gražiai apdengtų 
s ta lų g a n a i lgai tęsėsi pus
ryčiai ir t a rpusav io pokalbiai. 
Pusryčių m e t u choro p i rm. 
Juozas J a n y k a gana vaizdžiai 
apibūdino Br. Jonušo nueitą 
muzikinį kelią tėvynėje, išei
vijoje ir i lgą eilę metų Omaho
je, vadovaujant chorui, ku r i am 
jis davė i r vardą „Rambyną". 
Sol. A. Gr igas papasakojo apie 
p i rmą su velioniu pažintį Vil
n i a u s Filharmonijoje. Tada A. 
Grigas buvo tik dešimties metų 
berniukas ir jam teko didelė pri
vilegija į te ikt i gėles Kiprui Pet
r ausku i i r Br. Jonušui . Po eilės 
me tų su t iko jis velionį Chi
cagoje ir k u r į laiką dainavo jo 
v e d a m a m c h o r e . P r a ė j u s 
ku r i am la iku i po Br. Jonušo 
mirt ies, k u n . V. Katarskis davė 
idėją, kad bū tų naudinga išleis
t i ve l ion io s u k u r t ų m a r š ų 
gaidas. G e r a idėja prieš kurį 
la iką buvo pradėta įgyvendinti. 
Ir pamink lo šventinimo proga 
sol. A. Gr igas atvežė išleistas 
(pianinui) gaidas ir per pusry
čius į te ikė j as E . Jonušienei . 
T a i s t o r o k a s s ą s i u v i n i s — 
k n y g a . G r a ž i u v i r še l iu , su 
nemaža m a r š ų kūrėjo nuotrau
ka . Viduje įdėta ir t rumpa mu
ziko biografija lietuvių ir anglų 
kalbomis . Spausdinimo darbą 
a t l i k o M o r k ū n o s p a u s t u v ė 

mūsų kariai, moksleiviai, visas 
jaunimas, visa Lietuva švenčių 
ir paradų metu. 

J . P . 

New York, N.Y. 
ŽEMIŠKĄJĄ KELIONE 

UŽBAIGUS 

B e s k a i t y d a m i l i e tuv i šką 
spaudą, matome, kad vis daž
n i a u ir dažniau nekviestoji 
viešnia — mirtis apsilanko pas 
mus , retindama ir taip jau 
netankias lietuviškąsias gretas. 
Tose gretose palieka spragos, 
kurias vargu ar kada begalėsi
m e užpildyti. 

Kovo 8 d. New Yorko Jamaica 
ligoninėje iš mūsų tarpo išsis
kyrė a.a. Viktorija Bagdonie-
nė-Terelevičiūtė, dai l in inko 
Juozo Bagdono žmona. Gyveno 
Woodhavene, New Yorke. 

Su įnirusiąja atsisveikinti , o 
dai l in inkui užuojautos žodį 
pareikšti kovo 10-d. į M. Shalins 
laidojimo namus prisir inko 
gausus žmonių būrys. Čia už 
mirusios Viktorijos Bagdonie
nės sielą maldas atkalbėjo kun. 
Jonas Pakalniškis. Lietuvių dai-
lininkų vardu atsisveikino dail. 
i r rašytojas Paulius Jurkus , o 
Bendruomenės vardu žodį tarė 
ir dailininkui J. Bagdonui užuo
jau tą išreiškė LB New Yorko 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Kitą dieną po 
šv. Mišių Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne, kurias 
atnašavo parapijos klebonas 
kun . Jonas Pakalniškis, (ir pa
mokslą pasakė), kun. Stasys 
R a i l a i r k u n . Dan ie l i u s 
Staniškis, velionę atvežus į 
Fresh Pond krematorijumą, 
kun. J. Pakalniškiui sukalbėjus 
maldas, jos kūnas buvo sude
gintas. 

A.a. Viktorija gimė 1909 
metais dvarelyje prie Varnių, 
Žemaitijoje. Jai esan t vos kelių 
mėnesių, mirus motinai, su tėvu 
išvyko į Petersburgą, Rusiją. 
Ten jai einant šeštuosius metus 
mi rė ir jos t ė v a s . Tuomet 
našlaitę Viktoriją į savo globą 
paėmė jos seneliai, su kuriais 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir 
aps igyveno Ke lmėje . Čia 
baigusi keturias progimnazijos 
klases išvyko į Kauną, kur 
toliau tęsė mokslą suaugusiųjų 
gimnazijoje. Dirbo Valstybės 
draudimo įstaigoje. 1937 m. 
ištekėjo už dail. Juozo Bagdono. 
Sovietų kariuomenei priartėjus 
pr ie Lietuvos, abu Bagdonai 
pasitraukė iš Lietuvos, pirma 
apsistodami Vienoje, Austrijoje. 
o vėliau Vokietijoje. 1948 m. iš 
Vokietijos iškeliavo į Kolum
biją, kurioje išgyveno 10 metų. 
P a s k i a u a tvyko į JAV ir 
apsigyveno Washington, DC. 
1964 m. persikėlė į New Yorką. 
Gyvendama New Yorke dirbo 
banke. 1974 metais išėjo į 
pensiją. Paskutiniuosius porą 

Ilsėkis ramybėje! 

Gary, Ind. 

p. p a l y s 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Vasario 21 d. East Chicagos, 
Gary ir š i au rė s Ind ianos 
a p y l i n k i ų l i e tuv i a i , A l t a i 
vadovaujant, minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 70 metų 
sukaktį. 

Vasario 20 d. 8 vai. ryte Ham-
mondo radijo stoties vedėjas, 
nuoširdus lietuvių ir Lietuvos 
draugas, Irwin Levvin davė pusę 
valandos Lietuvai skirtą prog
ramą. Ją paruošė Birutė Vilu-
tienė, o ją gražiai atliko Daiva 
Dambrauskaitė, A. Vidimas ir 
Don Paul. Tą patį rytą 9 vai. 
buvo pakelta Lietuvos vėliava 
pr ie E a s t Chicagos miesto 
rūmų. Nežiūrint šalčio ir snie
go audros, susirinko šimtinė lie
tuvių. Dvi lietuvaitės — G. Na
vikaitė ir J. Petraitienė — tau
tiniais rūbais pasipuošę. Kari
nį vėliavų ir žuvusių pagerbimą 
atliko Gary Vytauto posto ir 
East Chicagos posto legionie
riai. Maldą sukalbėjo kun. Ign. 
U r b o n a s . T r u m p a s k a l b a s 
pasakė Altos pirm. A. Vinikas 
ir mero vardu John Krupa. E. 
Chicagos legionierių postas pa
kvietė visus dalyvius pus
ryčiams. Jie ta ip pagerbia 
lietuvius kas metai. Tame pos
te dauguma yra lenkų kilmės 
amerikiečių. 

Vasario 21 d., sekmadienį, 10 
vai. Gary Šv. Kazimiero liet. 

bažnyčioje vyko pamaldos už 
Lietuvą. Jose su vėliavomis 
da lyvavo V y t a u t o posto 
leg ion ie r ia i i r l i tuan i s t inė 
mokykla. Naujais choristais 
sust iprintas parapijos choras 
meniškai ir įspūdingai atliko 
giesmes: Apsaugok Aukščiau
sias, Parveski , Viešpatie, Tėve 
mūsų, O Dieve. Lit. mokyklos 
jaunimas tarp kitų aukų nešė ir 
iš Lietuvos Šv. Marijos koply
tėlę gintaro rožiniu apjuostą, 
Marijos metų proga prašant 
Lietuvai pagalbos. Kun. Ign. 
Urbonas, pamoksle perskaitęs 
vysk. P. Baltakio telegramą, 
pravedė maldą už Lietuvą. Po 
Mišių — Lietuvos himnas. 

Po pietų 4 vai. minėjimas 
vyko salėje. Minėjimą pradėjo 
Altos pirm. A. Vinikas. Įne
šamos vėliavos. Himnus gieda 
solistai — Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Pianinu palydėjo muz. 
Darius Lapinskas. Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą perskai
tė stud. Daiva Dambrauskaitė. 
Buvo m e n i n ė dal is , kur ią 
puikiai atl iko Chicagos liet. 
operos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, padainuo
dami penkias liet. dainas — tr is 
duetu ir dvi solo. Akompanavo 
muz. Darius Lapinskas. Publika 
juos labai šil tai priėmė, kai 
kurie net ir su ašara akyse. 

Trumpas kalbas pasakė kong-
resmanas Peter Visclosky ir 
Gary naujas meras Thomas 
Barnes. Kongr. Visclosky atvežė 
ir s avo k a l b ą pasaky tą 
Kongrese, kuri baigiama lietu
višku sakiniu: „Dieve, laimink 
Lietuvą". J is paėmė ir minėjime 
priimtą rezoliuciją skirtą Kong
resui. Po jų išsamią paskaitą 
skaitė žurnal is tas ir „Lietuvos 
Bažnyčių" knygų autorius Bro
nius Kviklys. Vienas klausyto
jas čia gimęs lietuvis iš publikos 
padėkojo B. Kvikliui už puikią 
paskaitą. 

Altos valdyba kiekvieneriais 
metais pagerbia asmenis, kurie 
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A.tA. 
VINCAS RASTENIS 

Atvykęs į JAV gyveno Detroite; išėjęs į pensiją, — Hot 
Springs, Ark. 

Mirė 1988 m. kovo 22 d. 5 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Kirdeikių bažnyt
kaimyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eleonora, dukros 
Aldona ir Laima, brolis Juozas, sesuo Ona Lietuvoje, žentas 
Darius Lapinskas ir anūkai Lina, Indrė, Andrius, Jonas ir 
Aras. 

Velionis buvo Hot Springs ALTOS pirmininkas. 
Po atsisveikinimo su draugais Hot Springs, kūnas bus 

pašarvotas penktadienį, kovo 25 d. nuo 7 iki 9 v.v. S. C. Lack 
& Sūnūs koplyčioje. 2424 W. 69th St., Čikagoje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto. įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus daivvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę 
anūkai. 

žmona, dukros, brolis, sesuo, žentas ir 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. RE 7-1213. 

savo veikla per eilę metų prisi
deda prie Vasario 16 minėjimų. 
Šiais metais buvo pagerbta 
seselė Janina Galubickaitė, lit. 
mokyklos vedėja, kuri per 20 
metų su mokinių programa 
aktyviai dalyvavo Vasario 16 
minėjimuose. Ta proga East 
Chicagos LB pirm. Birutė Vilu-
t ienė įteikė seselei Jan ina i 
Lietuvių fondo skirtus lituanis
tinei mokyklai 300 dol. Taip pat 
buvo pagerbtas ir Vytauto legio
nierių postas, šiais metais šven-
čiąs savo 50 metų jubiliejų ir 
v isada aktyvia i dalyvaująs 
minėjimuose. 

Po to buvo banketas, kurį 

suruošė mūsų kolonijos veiklios 
ir darbščios narės: Uršu lė Tava-
rienė, Marytė Ruzgienė, Bi ru tė 
Ruzgienė, Gertrūda Navik ienė . 
Minėjimo komitetą sudarė Kaz. 
Baltrušai t is-Balt — pi rm. , k u n . 
Ign. Urbonas, Vladas Ruzgą. Izi
dorius Tavaras , B. Vi lu t ienė , 
Kaz. Čiur inskas . A u k ų g a u t a 
1000 dol. 

krp . 

Didžiausi darbai pasaulyje yra 
at l ikt i ne žmonių su didel iais 
prigimtais gabumais , bet tų, 
k u r i e a t l i k o s a v o d a r b ą 
geriausiai . 

O. S. Marden 

A.tA. 
JONAS MILIŠAUSKAS 

(buvęs Kauno miesto Valdybos buhalteris) 

Gyveno Kenosha, Wisc. 
Mirė 1988 m. kovo mėn. 23 d., sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Veiveriuose, Marijampolės apskr. 

Amerikoje išyveno 38 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, duktė Onutė, 

sūnūs: Jonas su žmona Barbora, Antanas su žmona Ramoną 
ir Šarūnas su žmona Vida, gyv. BufTa'.o, N.Y. ir keturios 
anūkės. 

Lietuvoje liko sesuo Magdalena ir giminės Kanadoje ir 
Omaha, Ne. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, kovo 25 d. 5 8 v.v. 
Lendman-Mischler Funeral Home 708 57th St., Kenosha 
VVisc. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 11:30 
v. ryto bus atlydėtas j Šv. Petro parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Jurgio kapines, Kenosha, Wisc. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs , marčios, a n ū k ė s ir 
sesuo. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Tele fonas - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

PASSBOOK 
SAVINGS 
w9 nst wiy to 

' • • • 

CtaymnM 
Q u « r r e r l y 

8 0 6 U t fOf 

f inancing. 

*T 0UR 10W RATB 
ttOfl* 

TO HT VOUB INCOMI 

Sydnėjuje keliaujant „Sydney Explorer" autobusu — viena sustojimo vietų. 
Dabar čia sėdi iš kaires: Daiva Ilginytė, Audra Aleknaitė. Aras Lintakas ir 
Rita Likanderyte 

Nuotr Zinos Dresliūtės 

Mutual FederaJ 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 60601 
Pfcttr KazanautkM, Prt*. IMU 847 7747 

• M M * nM.T \M . r r i . » -4 « * • * . • > • M t . • » ! 

&RVINGCHICAGOLANDSINCE 1*5 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av . , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos posėdis bus 
šj sekmadieni, kovo 27 d.. Jau
nimo centre. Iš Kanados atvyks 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas A. Saplys 
su keliais valdybos nariais, 
buvęs pirmininkas Gintaras 
Grušas iš Los Angeles, taip pat 
dalyvaus nariai, gyveną Chica-
goje ir Clevelande. Į posėdį at
vyksta šiandien PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, 
kuris dalyvaus taip pat ir Lie
tuvių Fondo suvažiavime. 

x Lietuvių Fondo narių su
važiavimas bus šį šeštadienį, 
kovo 26 d., Jaunimo centre. 
Dalis narių suvažiuos ir akty
viai dalyvaus, bet dalis, ypač 
gyveną toliau, dalyvaus su
važiavime per savo įgaliotinius. 
Lietuvių Fondas jau yra pasie
kęs keturių milijonų sumą. Tai 
atžymės ir savo suvažiavime. 
Siame suvažiavime bus ren
kama ir nauja tarybos dalis. 

x Muz. Arvydas Paltinas ir 
sol. Nelė Paltinienė, „Margu
čio" pakviesti, iš Vakarų Vokie
tijos atvyksta į JAV. Balandžio 
16 d. koncertuos Philadelphijoj,, 
balandžio 30 d. Hartforde ir 
gegužės 1 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Chicagoje, Jaunimo centre. 
Chicagoje bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir „Mar
gučio" raštinėje. 

x Prašomi atsiliepti. Ka
rolina Tumaitė buvo ištekėjusi 
už Juozo Šyvio, Bilekiemio kai
me. Abu jau mirę. Jos broliai 
(Jonas ir Adomas) ir seserys 
(Ona, Marijona ir Rozalija) buvo 
išemigravę į Ameriką. Visi jie 
kilę iš Piktagalio kaimo, 
Anykščių parapijos. Karolinos 
broliai, seserys arba jų šeimų 
nariai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: V. Liulevičius, 6540 So. 
Campbell Ave., Chicago, 111. ar
ba skambint i telelfonu: 
776-1275. Atsiliepusių adresai 
bus nusiųsti Karolinos sūnui 
Alfonsui, norinčiam užmegzti 
ryšį su savo giminėmis. 

x Dr. S. P. Tauras, Valpa-
raiso, Ind., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su visa šimtine. 
Dr. S. P. Taurą skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
paramą dienraščiui labai 
dėkojame. 

x J . Lele iva , Richmond 
Hills, N.Y., rašo: „Ilgametė 
, Draugo' skaitytoja Ona Stum
bras 1987 m. gruodžio 24 d. 
iškeliavo Amžinybėn. .Draugo' 
visuomet laukė ir skaitė, net ir 
paskutinę savo gyvenimo dieną. 
Buvo sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Jos vardu siunčiu 15 dol. už 
kalendorių ir atvirutesJ gautas 
prieš Kalėdas, o ,Draugą' pra
šau siuntinėti ir toliau mano 
adresu'*. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Kastyčio Jučo, der
matologo vedamos radijo pro
gramos 1490 AM bangomis 
kiekvieną šeštadienį 7 vai. 
ryto. Šį šeštd.. kovo 26 d. North-
vvestern medicinos mokyklos 
profesorius Louis Keith kalbės 
tema: „Kaip gydomas krūties 
vėžys: ,thermography' ir chirur
ginis metodas". 

(sk) 

x Viktoras Šimaitis pildo 
Income Tax formas Šimaitis 
Realty įstaigoj. Valandos pagal 
susitarimą. Tel. 436-7878. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos Ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

'sk.) 

x Kun. Jonas Kuzinskas 
jau atvyko į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapiją ir perima 
klebono pareigas. Nekalto Pra
sidėjimo parapija Brighton 
Parke jam palinkėjo geros 
veiklos ir Dievo palaimos naujo
se pareigose. 

x Reko lekc i jo s J ė z u i t ų 
koplyčioje eina kovo 24-27 d. 
Pabaiga sekmadienį, kovo 27 d. 
Po rekolekcijų pabaigos Jau
nimo centre bus pusryčiai, į 
kuriuos kviečiami visi 
rekolektantai ir visi lietuviai. 
Ypač kviečiami tėvai su vaikais. 
Tik reikia pusryčiams iš anks
to registruotis. 

x Sibiro tremtinė E. Abru-
tienė kovo 27 d., sekmadienį, 3 
v. p.p. kalbės Tautiniuose 
namuose. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje šj sekma
dienį, kovo 27 d., 10:30vai. 
Mišiose parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Lino, 
atliks J. Dambrausko „Popule 
meus" vyrų choras giedos „Jesu 
dulcis" ir Vaclovas Momkus 
atliks baritono solo „Mano 
Dieve" iš kantatos „Septyni 
Kristaus žodžiai'", muzika 
Dubois. 

x Pr i s ikė l imo p a r a p i j o s 
kredito kooperatyvas, išleistas 
Kanados Toronte, pasiekė 
redakciją. Leidinys išleistas 
25-rių metų sukakčiai pažymėti. 
Leidinys gausiai iliustruotas iš 
25 metų veiklos, duodama taip 
pat piniginė apyskaita ir narių 
sąrašas. Knygelė didelio for
mato 56 psl. Labai gražiai 
išleista. 

x „Viltis", tautinių šokių ir 
tautosakos žurnalas, šių metų 
gegužės mėnesio numeris, išėjo 
iš spaudos. Šiame numeryje 
duodama platus aprašymas apie 
Ganos, Afrikos, šokius, taip pat 
apie suomius ir kt. Yra nemaža 
informacijos ir apie lietuvių tau
tinius šokius bei lietuvių veiklą. 
Žurnalą redaguoja ir leidžia Vy
tautas F. Beliajus Denvery, 
Colo. 

x Liuda Petravičius, Put-
nam, Conn., atsiuntė 30 dol., 
kad „ D r a u g a s " da r ilgai 
gyvuotų, ir kartu pratęsė pre
numeratą 1988 metams. L. Pet
ravičių skelbiame garbės pre-
numeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Aleksandra Grizas, Stone 
Mountain. Georgia, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridė
jo 30 dol. dienraščio stipri
nimui ir 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. A. Grizą 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už mielą auką 
labai dėkojame. 

x Lietuvaitės studentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuviu senelių namuose 
gali kreiptis: Matulaitis Nurs-
ing Home, Thurber Rd.. Put-
nam, Ct. 06260. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(skj 
x NAMAMS PIRKTI P A 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

Grupe moterų, besiklausančių Iren 
kairės: I. Stončienė, I. Jokubkiene, 

>> oKuodient - r>či-kčiitos lautiniiu 
A. Jadviršiti.e ir M. Graužinyte 
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Nuotr L Kriaučeliūnienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖS 
ATVYKSTA KOMUNISTŲ 

KALINTA ABRUTIENĖ 
gomis. Tada ji padavė prašymą, 
kad leistų emigruoti. Ji rėmėsi 
žmogaus teisių deklaracija 13 

Iš VVashingtono atskrenda p u n k t u , kalbančiu apie laisvę 
Edita Abrutienė, eilę metų išlai- išvykti. 
kyta komunistų kalėjime. Ji 
kovo 27 d. 3 v. p.p. Tautiniuose 
namuose, susitiks su Chicagos 
lietuviais ir turės daug ką papa
sakoti. Ji gimusi Vilniuje 1950 
m. Ja i lankant v idur inę 
mokyklą, ėmė kilti abejonės dėl 
mokykloje perteikiamo komu
nistinio mokymo, kad geriausia 
sistema yra komunizmas. Moks
leiviams buvo kalama į galvą, 
kad vakaruose yra tik dviejų 
klasių grumtynės, tik buržujų 
išnaudojama darbininkija, netu
rinti pastogės, reikiamo maisto. 

Šitie teigimai mokiniuose 
sukeldavo įtarimą. Bet daug ką 
reikėjo daryti iš prievartos. Taip 
ir Edita buvo priversta jau 
trečioje klasėje įsirašyti į pionie
rius, net neturėdama supra
timo, kas jie yra, bet priversta 
nusilenkti mokytojos spau
dimui. Lyg protestuodami prieš 
tą prievartą, moksleiviai vengė 
nešioti pionieriaus kaklaraištį, 
už ką buvo baudžiami. 

1977 m. lapkričio mėn. jai te
ko susidurti su okupantų įstai-

x Dr. Albert N. Drukteinis , 
Bedford, N.H., lietuviško žodžio 
rėmėjas, pratęsdamas „Draugo"' 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
auką. Dr. A.N. Drukteinį skel
biame garbės prenumerato
rium, o už paramą dienraščiui 
labai dėkojame. 

x Pranas Vilimas, Toronto, 
Kanada, pratęsė prenumeratą 
ir pridėjo 20 dol. dienraščio 
palaikymui. P. Vilimą skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x J o n a s M i l a š i u s . St. 
Petersburg, Fla., parėmė „Drau
gą" 30 dol. auka, pratęsė 
prenumeratą 1988 metams su 
prierašu: „Kartu linkiu ge
riausios sveikatos ir ištvermės 
visiems .Draugo' darbuoto
jams, administracijai ir redak
cijai". J. Milašiui, mūsų garbės 
prenumeratoriui , t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

x Willow Springs, liuksu
sinis 2 mieg. butas; yra virykla, 
šaldytuvas, vėsinimas. Duoda
ma šiluma. Be gyvuliukų; šei
mininkas lietuvis. Willas & 
Assoc, Inc. Tel.: 839-8455. 

(sk) 

x M. Vilutis, Frankfurt. 111., 
dažnai mus paremia aukomis, 
kad lietuviškas žodis dar ilgai 
galėtų išsilaikyti. Pratęsdama 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką. M. Vilučiui, mūsų gar
bės prenumeratorei, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Algis Kazlauskas, Orland 
Park, 111., lietuviškų organi
zacijų veiklus darbuotojas, 
mūsų rėmėjas, pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo 20dol. auką. 
A. Kazlauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auka 
labai dėkojame. 

Tvirtai pasiryžusi prasiveržti 
į laisvąjį pasaulį. Edita neišsi
gando. Palaukusi įteikė antrą 
pareiškimą, ieškodama leidimo 
išvykti į vakarus. To užteko, 
kad būtų iškviesta į psichiatrinę 
ligoninę pokalbiui. Tačiau nei 
tas nepakeitė jos pasiryžimo 
ieškoti teisėtu keliu galimybės 
išvykti į vakarus, išsiveržti iš 
tarybinės sistemos. 

Po pusmečio ji gavo oficialų 
iškvietimą aplankyti savo dėdę, 
gyvenantį St. Charles. Kai su 
tuo kvie t imu kreipėsi į 
okupantu įstaiga, jai buvo at
sakyta, kad leidimą aplankyti 
užsienį ir ten paviešėti reikia 
užsitarnauti ištikimybe partijai. 

1980 m. areštavo Editos Abru-
tienės vyrą ir nuteisė dvejiems 
su puse metų lagerio. Vyras 
bausmę atlikęs grįžo, bet jau 
praslinkus po to dviem savai
tėms, 1982 m. gruodžio 8 d., 
areštavo Abrutienę. 

Teismas jai 1983 m. liepos 15 
d. priteisė 4 metus lagerio ir 2 
m. ištrėmimo. Vergų darbų 
stovykloje Mordovijoje ji atliko 
bausmę. Čia bausmę atlikus, 
gruodžio 5 d. paėmėją išvežti į 
Užbaikalę . Vežė pusant ro 
mėnesio, kol sausio 13 d. 
pasiekė ištrėmimo vietą — Čitos 
sritį, Akšos gyvenvietę. Čia 
išbuvo 3 mėnesius. Artimų 
žmonių JAV sostinėje dėka per 
Amerikos valdžią pavyko jai su 
vyru gauti teisę emigruoti. 

Juoz . P r . 

NAUJAS LITUANISTIKOS 
TYRIMO IR STUDIJŲ 

CENTRO NARYS 

Prof. Mečislovas Mackevičius, 
teisininkas ir kankinys, kovo 20 
d. buvo išrinktas j Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro tarybą. 
Jis užima vietą prof. dr. Arūno 
Liulevičiaus, kuris tarnybos 
reikalais turėjo iš tarybos pasi
traukti. 

Prof. Mackevičius baigė teisę 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
Paryžiaus univers i te te . 
1939-1940 m. buvo Kauno apy
gardos teismo kandidatas, o 
1941 m. Lietuvos laikinojoje 
vyriausybėje teisingumo minis-
teris. Buvęs valstiečių liaudi
ninkų pirmininkas. 1940 m. 
bolševikų buvo kalintas Kauno 
kalėjime ir 1943-1945 m. išbuvo 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloje. Karui pasibaigus buvo 
lektorius Pabaltijo universitete. 

Dalyvavo monografijos „My
kolas Sleževičius" ruošime. 
Straipsniai yra pasirodę perio
dikoje Lietuvoje ir išeivijoje. Yra 
parakęs kelias knygas teisi
nėmis bei politinėmis temomis. 

- k. 

NUO NACIU ĮKAITŲ 
SUĖMIMO 45 METAI 

Lietuvių politinių kalinių 
sąjunga kovo 20 d. surengė įspū
dingą minėjimą politinų įkaitų 
suėmimui prisiminti. 1943 m. 
kovo 16 d. Gestapas suėmė Lie
tuvoje 46 asmenis, kaip įkaitus. 
ir išsiuntė juos į Stutthofo lagerį 
lėtai mirčiai. Tai buvo keršto 
aktas dėl nepasisekusios mobili
zacijos, kai lietuviai visiškai 
suboikotavo paskelbtąją jaunų 
vyrų mobilizaciją j SS legioną. 

Šis minėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis Jėzuitų koplyčioje, 
kuri buvo kupinai perpildyta 
atsilankiusių dalyvių. Gyvų 
gėlių vainiką prie altoriaus nešė 
kalėjimo kankinys ir buvęs mi-
nisteris Mečys Mackevičius ir 
sušaudyto kapitono Jono No
reikos anūkė S. Kučėnaitė, o 
aukas prie altoriaus nešė dr. 
Adolfas Darnusis ir Dalia 
Kučėnienė. 

Savo pamoksle kun. J. Vaiš-
nys išreiškė visu mūsų jausmus, 
apie abi baisias bolševikų ir na
cių okupacijas ir norą atstatyti 
laisva Lietuvos valstybę. Pa
maldų metu Dainuojančios Že
maitės pagiedojo retai girdėtų 
giesmių. 

Pilypas Narutis, buvęs įkai
tas, perskaitė visų nukankin
tųjų ir mirusiųjų įkaitų pavar
des, už kuriuos ir buvo auko
jamos šio? šv. Mišios. Pamaldos 
užbaigtos, sugiedant Lietuvos 

IŠ ARTI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lansingo, Mich., vysku
p a s Kenneth Povish aktyviai 
įsijungė į Vilniaus katedros 
tikintiesiems grąžinimo petici
jos platinimą. Jis, pats pirmasis 
peticiją pasirašęs, kartu dar 
surinko apie penkiasdešimt kitų 
parašų. Dr. Romualdui Kriau
čiūnui, LB Lansingo apylinkės 
pirmininkui, rašytame laiške 
vyskupas dar pažadėjo bent 
pusantro šimto parašų. 

— New Yorko šaulių kon
kur se apie Mindaugo krikštą 
laimėjo premiją 1000 dol. Alė 
Rūta Arbienė už romaną 
„Mėlyno karvelio šviesa". 
Komisiją sudarė Kazys Jankū
nas, Paulius Jurkus ir Zigmas 
Raulinaitis. 

— Maironio gimimo dieną 
St. Petersburgo lietuviai minės 
balandžio 13 d. Lietuvių klubo 
patalpose. Bus akademinė dalis, 
poeto eilėraščių deklamacijos ir 
kt. 

IR TOLI 
— A.a. ses . M. P a u l i n a 

Dailydaitė, Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolijos narė, 91 
m. amžiaus, vienuolyne iš
buvusi 67 metus, mirė sausio 27 
d. Brocktone, Mass. Velionė 
buvo gimusi Lietuvoje. Jos tėvai 
— Antanas ir Barbora Urbaitytė 
Dailydžiai. Į vienuolyną įstojo 
Elmhurste, Pa., 1921 m. Kurį 
laiką buvo generalinė vyresnio
ji, vėliau ėjo įvairias pareigas 
vienuolyne. Palaidota Brock-
tono Our Lady of Sorows 
kapinėse. 

— A. a. Vincas Guobaitis po 
ilgos ir sunkios ligos mirė kovo 
5 d. Edgefield, S.C. Buvo gimęs 
Kybartuose, Vilkaviškio apskr. 
Nuliūdime liko žmona Nadzė, 
sūnus dr. Ričardas Kastytis, 
duktė Jūratė su šeimomis. 
Palaidotas Edgefield katalikų 
kapinėse. 

URUGUAJUJE 
— A. a. Zigmas Bankaus-

kas, 61 metų amžiaus, mirė 
pereitų metų pabaigoje. 
Palaidotas Cerro kapinėse. 

himną. 
Akademija vyko Jaunimo cen

tro mažojoj salėj. Atidarė sąjun
gos pirmininkas Pilypas Naru
tis, pakviesdamas kun. J. Vaiš-
nį invokacijai. I prezidiumą 
buvo pakviesti buvęs įkaitas ir 
Laikinosios vyriausybės minis-
teris M. Mackevičius, bolševikų 
Gulago kankinys Povilas Vaiče
kauskas ir Juozas Šlajus, o 
dienos pirmininku dr. Ad. 
Darnusis, irgi buvęs Laikinosios 
vyriausybės ministeris. 

Prof. M. Mackevičius kalbėjo 
apie anuos skaudžius pergy
venimus Stutthofo lagery, apie 
kurį taip vaizdingai yra rašę 
savo veikaluose kun. Stasys 
Yla ir prof. Balys Sruoga. 0 jis 
pats patyrė savo kailiu visas tas 
žiaurybes ir galėjo gyvai per
duoti klausytojams prisimi
nimais atkurtą vaizdą. 

Apie bolševikų kankinimus 
kalbėjo 25 metams nuteistas Po-
vilas Vaičekauskas, per 
stebuklą išlikęs. Po 7 metų 
paleistas, galėjo atvykti giminių 
iškviestas į JAV. Jo patyrimai 
ir pergyvenimai dar šiurpesni ir 
gyvesni, nes įvykę daug vėliau. 
Juozas Šlajus perskaitė prof. 
Vytauto Skuodžio trumpą žodį, 
nes jis pats turėjo išvykti į 
Romą. Pagaliau Pilypas Naru
tis, buvęs tuo metu studentas, 
pridėjo savo patirtų kančių kai 
kuriuos epizodus. 

Pabaigai prof. dr. A. Darnusis 

pateikė skaičiais, kiek lietuvių 
tauta nukentėjo per II pasauli
nį karą, kiek neteko gyventojų 
nužudytais, ištremtais į Sibirą 
ir išbėgusiais į Vakarus. Tas 
skaičius siekia apie 800,000 
žmonių. Tai sudaro trečdalį visų 
Lietuvos gyventojų. Šis 
holokaustas yra lygiai šiurpus 
kaip ir žydų tautos. 

Šio minėjimo metu Pilypas 
Narutis perskaitė kankinių 
kun. Alfonso Lipniūno ir kun. 
Stasio Ylos koncentracijos sto
vykloje sukurtą ir kalbėtą 
maldą. 

Minėjimas užbaigtas, sugie
dant Lietuva brangi, kuri Lie
tuvoje atstoja uždraustą giedo
ti Lietuvos himną. Šis 
minėjimas priminė lietuvių tau
tos išeitą ir tebeeinamą kelią 
dėl dviejų pasaulio nuožmiųjų 
diktatorių užmačių užvaldyti 
pasaulį. A R B 

NAŠLIU KLUBAS 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo metinis narių susi
rinkimas buvo vasario 19 d. Jis 
buvo gausus, prisirinko pilna 
svetainė. Pirm. Bernice 
Žemgulis atidarė susirinkimą ir 
pranešė, kad raštininkės An-
tanetos Kalys nebus, susilaužė 
koją jau metai laiko ir negali 
vaikščioti. Ji pranešė, kad yra 
mirus klubo narė Magdalena 
Oberjat. Buvo pagerbta vienos 
minutės tyla ir atsistojimu. 

Protokolą perskaitė pirmi
ninkė B. Žemgulis. Jis buvo 
priimtas be pataisų. O knygų 
patikrinimą pranešė komisijos 
narys Alfonsas Kizlaitis. Jis 
buvo priimtas su pagyrimu. 
Taip pat pranešta, kad turi 
ligonių, buvo automobilio 
užgauta Emily Namchausky. 
Jai sulaužyta koja ir dar guli 
ligoninėj. Klubas linkėjo greitai 
pasveikti. 

Serga Anna Condux, Bernice 
Lukas, Aldona Heyduk. Visoms 
palinkėta greitai pasveikti. 

Klubas nutarė turėti vieną 
išvyką vasarą, birželio 14 d. į 
Lake Villa ir pikniką liepos 10 
d. Šaulių salėje. Klubas nutarė 
turėti kitą susirinkimą gegužes 
13 dieną. Buvo nutarta, kad 
naujas narys turi išbūti klube 3 
metus, kad gautų ligos dovaną. 
Sveikino narius su artėjančiom 
šventom Velykom. Po susi
rinkimo nariai buvo pavaišinti 
gerais pietumis. Skirstėsi 
linksmi ir labai patenkinti. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

N'uotr. J. Tamulaičio 




