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Kalinamųjų kunigų 
keli pamokslai

Neramu prancūzų 
Naujoje Kaledonijoje

(Tęsinys)
Susirinkome ne vien tik už jį 

y pasimelsti, ne . .vęrkti, bet 
susimąstyti, - kad ateities 
dienomis užimtume tinkamą 
poziciją, kokią turėtų užimti 
kiekvienas Lietuvos kunigas ir 

V* tikintysis. Visų pirma, mes . 
šiandien kiekvienas privalo^ 
me* suprasti, giliai įsisąmonin
ti, kad mūšų tylėjimas, 

į pasyvumas yra didelis 
Į nusikaltimas prieš tautą ir

Bažnyčią; Tuo laiku, kai visas 
pragaras stoja prieš Katalikų 
Bažnyčią, kad ją sugriauti, 
kad? Lietuvos %ž,ąme nevaikš
čiotų tikintis žmogus, jei mes 
tylėtume ir nieko nedarytume, 

Į būtume bailiai, dezertyrai ir 
; nusikaltėliai. Šiandieninė 
■ kunigo, tikinčio žmogaus pozi- 
t cija - tūri būti didelis akty

vumas. Šiandien per maža 
vien melstis, per maža galvoti 
tik apie savo gyvenimą, mirtį 

• ir laimingą amžinybę, šian
dien privalome matyti plačiai, 
savo širdimi apimti visus 
tautos ir Bažnyčios .brolius bei 

L seseris. ■’ ,-»• .-v'<y
i Kai tautą.ir Bažnyčią žlugdo 

baisus alkoholizmas, kiekvie
nas-kunigas,-kiekvienas tikim 
tysis, imantis j rankas stiklių;, 
ką alkoholio, yra dezertyras ir- 
nusikaltėlis. Nepateisinama, 

I jei jis tai darytų ir be blogos 
valios, vien pataikaudamas 
savo silpnybei. Šiandien 
kiekvienas privalome kovoti 
už blaivią tautos ateitį, nes tik 
blaivi tauta gali duoti gerus 
piliečius, gerus Bažnyčios 
vaikus. Ne viskas šiandien 
nuo mūsų priklauso, bet mes 
savo protestais susirinkimuo
se galime reikalauti, kad būtų 
sumažinta .alkoholio gamyba, 
kad iš mūsų gyvenimo aplin
kos dingtų smuklės — jos 
mūsų nelaimė, Bažnyčios ir 
tautos kapas. Mūsų visų — 
vyskupų, kunigų, tikinčiųjų — 
pareiga reikalauti, kad šitie 
nuodai iš mūsų tautos būtų 
šalinami, kad alkoholio gamy
ba būtų mažinama. Kai mato
me prievartą ir melą, likti 
pasyviais, ploti melui, balsuo
ti už melą, jį skleisti — būti 
aklais nemąstančiais prievar
tos įrankiais — nusikaltimas.

Šiandieninė Bažnyčios ir 
tautos padėtis reikalauja, kad 
prieš šią prievartą ir melą 
kovotume. Dabartinė Bažny
čios ir tautos padėtis reikalau
ja, kad mes būtume drąsūs ir 
tvirti. Baimė, bėgimas nuo 
sunkumų nieko gero nei 
Bažnyčiai, nei tautai nežada. 
Ir, neatsižvelgiant į tai, ką 
bekalbėtų ir begalvotų kuni
gai ir tikintieji, kurie bando 
užimti diplomatinę poziciją ir 
save pateisina, sakydami, kad 
kartais protinga patylėti, kad 
tyliai veikiant galima daugiau 
padaryti; šiandien mes 
visiems aiškiai sakome: tai 
baisi klaida.

Iš istorijos turime daugybę 
pavyzdžių, gerai žinoma Rusi
jos Provoslavų Bažnyčios 
skaudi pamoka, kur taip pat 
buvo mėginta eiti diploma
tijos keliu. Mes, Lietuvos kuni
gai ir tikintieji, negalime 
leisti, kad mūsų tėvynėje būtų 
pakartota šita baisį, 
nedovanotina klaida, priešin
gu atveju, atsakysime prieš 
Dievo teismą, tautą ir istoriją.

Stovime prie tėvo Karolio 
. kapo.., -prie kapo Kristaus 
kario; visi, kas mes bebūtume
— dvasiškiai ar pasauliečiai
— privalome pasiryžti drąsiai 
nešti Kristaus vėliavą. Šian
dien mes neturime bijoti aukų. 
Jokie gąsdinimai, jokie lage
riai, kalėjimai, mirtis negali 
mūsų sustabdyti. Bažnyčia 
niekada nekentėjo dėl to, kad. 
jos vaikai sėdėjo kalėjimuose, 
Bažnyčia niekada neturėjo 
nuostolių, kai jos vaikai buvo 
plakami ir kryžiuojami, bet 
Bažnyčia turėjo didelius 
nuostolius, kai jos vaikai 
pasidarydavo bailiais, dezerty
rais ir išduodavo švenčiausią 
Kristaus reikalą, už kurį Jis 
pats mirė ant kryžiaus.

Broliai ir seserys, su malda 
lūpose, didele meile savo širdy
se palikime tėvo Karolio kapą, 
išsineškime tą ugnį, kuria 
degė tėvas Karolis ir 
paskleiskime ją po visą tautą. 
Tegul kiekvieno mūsų širdyse 
dega tiesos, meilės ir drąsos 
ugnis. Amen”.

Kalba taisyta, -red. past.)
(Pabaiga)

Etiopija atėmė 
badaujančių maistų 

g* Addis Ababa. — Etiopijos 
valdžia iškratė prekinį laivą ir 
konfiskavo 6,000 tonų maisto 
produktų, kuriuos atsiuntė 
Australija. Maistas buvo skir
tas prieš komunistinį režimą 
Etiopijoje kovojantiems Eritrė
jos ir Tigrajaus provincijų 
badaujantiems. Etiopija 
paskelbė, kad Australija pažei
džia Etiopijos suverenitetą, 
kišasi į vidaus reikalus.

Australija dėl krovinio 
konfiskavimo irgi pareiškė 
protestą Etiopijai.®

Kovos prie Vietnamo 
-Kinijos pasienio

Pekinas. — Kinijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Viet
namo kariuomenė pradėjo 
didesnį puolimą Y unnano 
provincijoje, tačiau buvo skau
džiai sumušta ir išstumta at
gal. Kinija ir Vietnamas 
trečiadienį pasikeitė karo 
belaisviais. Kinija paleido 15 
vietnamiečių. Tai padaryta 
artėjant naujųjų metų Šven

tėms. Kinija tačiau atmetė 
Vietnamo siūlymą švenčių 
proga paskelbti pasienio karo 
paliaubas nuo sausio 15 iki 
vasario 26.

Kinijos užsienio reikalų 
ministeriją pareiškė, kad Kini
ja toliau rems visomis jėgo
mis Kambodijos laisvės kovo
tojus,. kovojančius prieš 
vietnamiečius okupantus. 
Užsienio stebėtojai neabejoja, 
"kad paskutiniai pasienio 
incidentai buvo pradėti Kini
jos.

— Japonijos premjeras Na- 
kasone išvyko į kelionę, kurio
je aplankys: Australiją, Nau
jąją Zelandiją, Papuą-Naująją 
Ginėją ir Fijį.
— Prancūzijoje įsikūrę Irano 
pabėgėliai paskelbė sąrašą 
žmonių, kurie buvo nužudyti 
nuo 1981 m. birželio mėn. 
Liaudies Mujahedeenų vadas 
Rajavi kreipėsi į Jungtines 
Tautas, ragindamas spausti 
Irano revoliucinę valdžią. 
Sąraše yra 10,231 pavardė.

— Prezidentas Reaganas 
paskyrė diplomatą, buvusį 
Romos ambasadoje, nauju 
ambasadorium Somalijoje.

Senatorių Edward Kennedį Pietų Afrikoj juodieji demonstravo prieš senatorių ir išardė jo vizitą 
gan šiltai priėmė, tačiau buvo ir" nedraugiškų Soweto miesto katedroje.
žmonių, radikalių kairiųjų Azapo narių, kurie

Lenkijos teisme
Torunė. — Lenkijoje vyks
tančiame kunigo Popielusz- 
ko žudikų teisme kalbėjo 
aukščiausio laipsnio saugu
mietis pulk. Adam Pietruszka, 
kaltinamas kaip sąmokslo 
dalyvis, kuris žinojo apie žudi
kų planus ir jiems pritarė. Po 
kunigo nužudymo jis 
nusikaltėlius gynė ir saugojo 
nuo bausmės.

Pulkininkas griežtai panei
gė kaltinimus. Jis esąs išauklė
tas humaniško socializmo 
dvasioje, kur politiniai priešai 
puolami politiniais ir sociali
niais argumentais, o ne kumš
timis. Pietruszka pripažino, 
kad rugsėjo mėn. jis dalyvavo 
pasitarime su kpt. Pietrows- 
kiu ir Varšuvos milicijos pulk. 
Wolskiu. Buvo ’ svarstoma, ' 
kaip suvaldyti kun. Popielusz- ‘ 
ką ir kitą Varšuvos kun. S. 
Malkovvskį. Pasitarime btivo 
svarstomi skundai dėl kuniglį 
veiklos Bažnyčios vadovybei. 
Buvo nutarta kunigus šėkti ir 
ieškoti prieš juos kaltinimų.

Pietruszka kalbėjo teisme, 
jog kaltinimai prieš jį niekuo 
nepagrįsti, tai esą tik gandai 
ar žemesniųjų valdininkų 
pareiškimai, kurie niekuo 
neparemti. Jis pritaręs min
čiai kunigą „sutvarkyti”, 
tačiau be jėgos ir smurto 
priemonių.

Kunigo Jerzy Popieluszko 
nužudymą The New York 
Times Varšuvos biuro vedėjas 
Michael T. Kaufman sieja ir 
su Lietuva. Dienraščio lapkri
čio 3 d. numeryje jis rašo: 
„Bažnyčios sluoksniai mano, 
kad kai kurie elementai Mask
voje, bijodamiesi galimo popie
žinės įtakos skverbimosi į 
Sovietų Lietuvą, šią vasarą 
pradėjo raginti lenkus apribo
ti Bažnyčios veiklą. Kai kurie 
Bažnyčios sluoksniai išreiškė 
baimę, kad pasikėsinimo prieš 
kun. Popieluszko svarbiausia 
priežastis buvęs bandymas 
radikaliai nukreipti Lenkijos 
vyriausybės kursą nuo besiplė
tojančio dialogo su Vakarų 
Europa į griežtesnę proso
vietinę orientaciją”.

Italijos laikraščiai atkreipia 
dėmesį, kad Sovietų Sąjungos 
spauda iki šiol nė žodžių 
nepainformavo apie Torunėj, 
Lenkijoje, vykstantį teismo 
procesą prieš keturis Lenkijos 
saugumo pareigūnus, 
apkaltintus kunigo Popielus
zko pagrobimu ir nužudymu. 
TASS žinių agentūra apie 
kunigą Popieluszko tik trum
pai užsiminė, kai jis buvo 
nužudytas, aptardama šį 
kruviną nusikaltimą kaip 
„provokaciją”, bet nieko 

nepaminėdama, kad kunigo 
nužudymu buvo apkaltinti 
Lenkijos vidaus reikalų minis
terijos saugumo skyriaus 
pareigūnai. Apie saugumo 
pareigūnam iškeltą teismo 
procesą Sovietų Sąjungos 
gyventojai nebuvo painfor
muoti.

Visa Lenkija labai domisi 
šiuo istoriniu teismu. Ne tik 
Lenkijoje, bet ir visame komu
nistiniame bloke niekad dar 
nėra buvę viešo saugumo 
valdininkų teismo?, kuriame 
kaltinamieji būtų teisiami už 
„uolų pareigų ėjimą”.

Daug kalbų sukėlė vieno 
kaltinamojo pasakojimas 
teisme, kad kun. Popieluszko 
kovojo prieš valstybę, o jis 
pagal šventąjį Raštą turėjo 
„mylėti savo priešus”. Lenkai 
stebisi tokiu saugumiečio filo
sofavimu. Kunigas nemylėjo 
savo priešo, todėl buvo jo 
nužudytas.

Vakarų diplomatai sužino
jo, kad Lenkijos komunistų 
partija pradėjo vidaus reikalų 
ministerijoje didesnes refor
mas. Išvalomi ten. dirbą stali- 
nistai. Net ir politbiuro narys 
Miroslav Milewski, senas 
Maskvos patikėtinis, buvo 
pastumtas į šalį gen. Jaru- 
zelskio ir jo bičiulio, vidaus 
reikalų ministerio Czeslavvo 
Kiszcako.

Libanui gresia 
naujos kovos

Tel Avivas. — Artėjant 
Izrealio pasitraukimui iš Liba
no, spauda rašo apie gresian
čias skerdynes izraeliečių 
paliekamose apylinkėse'. 
Libano ministėrių kabinetas 
rengiasi įvairių grupių 
kovoms. Okupuotose vieto
vėse bendrai veikia druzai su 
sunių musulmonų sekta, o šiji- 
tai susiblokavę su krikščio
nimis. Yra daug nesuvestų 
sąskaitų, likusių iš okupacijos 
dienų. Svarstomas ir vienos 
palestiniečių stovyklos prie 
Sidono miesto likimas. Daug 
libaniečių kaltina palestinie
čius, kad jie atnešė Izraelio 
invaziją ir okupaciją. Iš Sido
no Izraelis planuoja pasitrauk
ti iki kovo mėn. pradžios.

— Vakarų Vokietijoje šeši 
pacifistai kreipėsi į Konstitu
cinį Teismą, prašydami 
nuspręsti, kad Amerikos 
„Peršingo” raketos sudaro 
pavojų Vokietijos gyvento
jams. Nurodoma, kad praėju
sią savaitę įvyko raketos 
nelaimė.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— . Buvęs kandidatas į 
prezidento ipetą. šen. Gary 
Hart su žmona. ir dviem 
vaikais atvyko į Maskvą, kur 
viešės penkias dienas. Jį 
pakvietė sovietų vyriausybės 
sluoksniai.

— Šen. Edward Kennedy, 
grįžęs iš Afrikos, paskelbė 
Washingtone, kad jis pasiūlys 
įstatymą, kuris įpareigotų 
vyriausybę bausti Pietų Afri
ką už jos aparteido sistemą. 
Kartu su šen. Kennedžiu 
įstatymo projektą ruoš 
kongresmanas iš Washington, 
D.C. W. Fauntroy.

— ' Gynybos sekretorius 
Weinbergeris pasakė repor
teriams, . kad. Kongreso 
planuojamas lėšų . gynybai 
mažinimas labai pakenktų 
Valstybės saugumui ir trukdy
tų susitarti su Maskva dėl 
ginklų kontrolės.

— Newt Yor.ko teismo jury 
paskelbė pirmą dalį (iš trijų) 
savo nuomonės apie Izraelio 
pramonės ministerio, buvusio 
generolo Sharono bylą prieš 
„Time” žurnalą. Jury mano, 
kad žurnalo straipsnis pažei
dė Sharono garbę. Žurnalui 
keliamas ieškinys — 50 mil. 
dol. bus nutartas, kai bus 
apsvarstyta, ar straipsnio 
tikslas buvo pažeisti Sharoną 
ir ar žurnalas žinojo, kad jis 
rašo neteisybę. Jury svarsty
mai tęsiami toliau.

— Prezidentas Reaganas 
susitiko su Ženevos pasitari
mų su sovietais delegacijos 
dalyviais ir visiems padėkojo 
už gerai atliktą darbą.

— Gibraltaro seimelis 
patvirtino įstatymą, kuris 
atidarys Gibraltaro sieną su 
Ispanija. Ši jau nutarė sieną 
atidaryti vasario 5 d.

— Paryžiuje suvažiavę 
Vakarų 17 bankininkų susi
tarė duoti Lenkijai daugiau 
laiko skoloms mokėti. 
Palengvinimai liečia 15 bil. 
dol. Lenkijos skolų.

— Dešimt Atstovų Rūmų 
narių lankėsi Maskvoje. 
Bandyta spausti sovietus dėl 
žmogaus teisių pažeidimų ir 
emigracijos varžymų. 
Pasikalbėjimuose nemažą 
vaidmenį turėjo latvis August 
Voss, tautybių tarybos 
pirmininkas. Sovietų atstovai 
puolė kongresmanus, kad 
Amerikoje laužomos juodųjų, 
indėnų ir benamių teisės.

— Europos parlamentas, bri
tų darbiečių atstovams 
pasiūlius, sutiko nagrinėti bri
tų angliakasių streiko klausi
mus.

Noumea. — Naujoji Ka
ledonija — mažai pasaulyje 
žinoma salelė, gulinti Ramia
jame vandenyne 930 mylių į 
šiaurės rytus nuo Australijos. 
Prancūzija valdė salą 131 
metus ir rengėsi suteikti jai 
nepriklausomybę, tačiau ta 
mintis sukėlė nepaprastas 
gyventojų aistras ir smurto 
veiksmus. Per paskutinius du 
mėnesius Kaledonijoj žuvo 18 
žmonių.

Pilnos nepriklausomybės 
reikalauja vietiniai Melane- 
ziečiai ir Azijos kilmės 
žmonės. Nepriklausomybei 
priešinasi baltieji ateiviai^ 
daugiausia prancūzų kilmės. 
Daug jų atvyko į salą, kai 
Prancūzija prarado Alžirą ar 
Indokinijos teritorijas.

Paskutinieji neramumai 
kilo, kai nepriklausomybės 
reikalaują vietiniai (kanakai) 
užpuolė ir nužudė 17 metų 
prancūzą. Vietiniai baltieji 
tuoj suvažiavo į sostinę 
Noumea, sudegino pašto įstai
gą, užėmė gatves ir sumušė 
kelis policininkus. Buvo 
panaudotos ašarinės dujos, 
sužeista apie 30 žmonių.

Po savaitės vietinė 
žandarmerija apsupo vieną 
apleistą ūkio pastatą, kur su 
50 rėmėjų slapstėsi kanakų 
socialistinio išsivadavimo 
fronto vadas Eloi Machoro.

Kipro graikų — 
•turkų pasitarimai

New Yorkas. — Vakar 
Jungtinėse Tautose turėjo 
įvykti seniai organizuojamas 
Kipro salos graikų ir turkų 
vadų susitikimas. Tokie 
pasimatymai prieš šešerius 
metus būdavo reguliarūs Kip
ro salos įvykiai. Graikų dele
gacijai šiame susitikime vado
vauja Kipro prezidentas 
Spyros Kyprianou, kurį 
valstybės galva pripažįsta 
visos pasaulio valstybės, 
išskyrus Turkiją. Turkams 
vadovauja Kipro salos turkų 
regiono vadas Rauf Denk- 
tash. Tą regioną, įsteigtą prieš 
14 mėnesių, pripažįsta tik 
Turkija.

Olandų paroda
Amsterdamas. — Olandi

joje buvo surengta dokumen
tinė paroda, liečianti Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje 
vokiečių nacių ir sovietų 
pasirašytąją nepuolimo ir 
draugystės sutartį. Parodą 
sudaro nuotraukos ir 
dokumentai, kurių tarpe yra 
tuometinio Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerio 
Molotovo po sutarties 
pasirašymo aukščiausiame 
soviete pasakytos kalbos 
tekstas. Joje sovietų ministe- 
ris, jau prasidėjus karui, griež
tai puola anglus ir prancūzus, 
pasmerkia jų imperialistinį ir 
ideologinį žygį; jo žodžiais 
tariant, prieš Vokietiją, pažy
mi, kad stipri Vokietija yra 
būtina sąlyga tvirtai taikai 
Europoje įgyvendinti. Svarbi 
parodos dalis yra skirta nacių 
ir sovietų nepuolimo sutarties 
padariniam — Pabaltijo kraš
tų okupacijai ir susovietini- 
mui, taip pat visos rytinės 
Lenkijos užėmimui.

— Kinijos spauda skelbia, 
kad kariuomenė greit gaus 
naują modemų tanką, kuris 
gali veikti dujų, biologinių ar 
branduolinių ginklų palies
tame mūšio lauke.

Įvyko susišaudymas, kuriame 
Machoro ir jo adjutantas žuvo. 
Tuomet į gatves išėjo kana- 
kai. Prancūzijos premjeras 
pasiuntė į Kaledoniją 1,000 
kareivių ir specialų vyriausy
bės pasiuntinį Edgard Pisarii.

Vietiniai kanakai sudaro 
salos gyventojų 42.5 nuoš. 
Kitą dalį sudaro 20 nuoš. poli- 
neziečių ir 37 nuoš. baltųjų 
kolonistų, daugiausia prancū
zų. Jie nenori girdėti apie 
jokią salos nepriklausomybę.. 
Juos Prancūzijoje palaiko 
degolininkai ir kitos dešinio 
sparno partijos. .; •?

Kaledonijoje yra tikfc145,000 
gyventojų. Diplomatas Pisani 
pasiūlė pravesti saloje balsa
vimus, kurie duotų ribotą 
nepriklausomybę. Sala galėtų 
savarankiškai tvarkytis, 
tačiau gynybos reikalais 
rūpintųsi Prancūzija. Su ja 
sala sudarytų ilgametę specia
lių ryšių sutartį. Kanakai tą 
siūlymą atmeta, reikalauja pil
nos nepriklausomybės ir grasi
na tęsti kovą už laisvę. Pisa- 
nio plane siūloma 
gyventojams pasirinkti -.pilie1 
tybę: Kaledonijos dr- Prancū
zijos. Siūloma salos valdžiai 
perimti gamtos turtų eksploa
tavimą, nikelio kasyklų valdy
mą. Sostinė galėtų turėti 
specialų autonominį statusą. 
Prancūzija pasiliktų sau tik 
gynybos reikalus. Išsivadavi
mo frontas ir tą kompromisinį 
planą atmetė. Baltieji irgi 
planu nepatenkinti, reikalau
ja, kad viskas būtų palikta, 
kaip buvo iki šiol. Jie įsteigė 
Nacionalinį komitetą prieš 
nepriklausomybę ir pagrasino 
neleisti, kad Paryžius juos 
parduotų kanakų mažumai. 
Prancūzija turi naują galvo
sūkį.

Prancūziją nustebino žinia, 
kad vakar pats prezidentas 
Mitterrandas išvyko į Nau
jąją Kaledoniją padėti 
išspręsti ten vykstančių nesu- 

! tarimų. Vokiečių spaudoje 
buvo komentarų, kad jei 
prancūzai pasitrauks iš tos 
salos, Ramiajame vandenyne 
atsiras nauja Kuba.

Naujas religinių 
reikalų vadovas

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Gvianoje 
Konstantin Kharchev yra 
paskirtas naujuoju religinių 
reikalų tarybos prie sovietų 
ministėrių tarybos pirminin
ku. Kharchev, 50 m. amžiaus, 
inžinierius — ekonomistas. 
Prieš įstodamas į diplomatinę 
tarnybą, nuo 1971 iki 1978 
metų buvo vieno Sovietų 
Sąjungos administracinio 
rajono Tolimuosiuose Rytuose- 
komunistų partijos sekreto
rius. Ambasadoriaus Gvia
noje pareigas ėjo nuo 1980 
metų. Sovietų Sąjungos reli
gijų reikalų tarybos pirminin
ko postą jis perima iš Vladimi
ro Kurojedovo, kuris, sulaukęs 
79 amžiaus, išeina į pensiją.

KALENDORIUS
Sausio 18 d.: Leobardas, 

Priska, Darius, Ragnytė.
Sausio 19 d.: Marijus, Mor

ta, Raivedis, Gedvilė.

ORAS
Saulė teka 7:15, leidžiasi 

4:47.
Debesuota, gali snigti, 

temperatūra dieną 25 L, naktį 
15 1.
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APŽVALGA

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1985 m. Š. Amerikos Pabal- 

tiečių ir Lietuvių Slidinėjimo 
pirmenybės įvyks 1985 m. 
vasario 2-3 d., Devils Elbow 
Ski Resort, Bethany, Ont. 
(maždaug 60 mylių į Siaurės 
rytus nuo Toronto).

Alpinistinės varžybos 
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 
nuo 11:00 vai. r. Registracija 
nuo 9:30 iki 10:30 v. r. Vykdo 
latviai.

Alpinistinių varžybų 
programoje bus Slalomas ir 
Didysis slalomas šiose 
klasėse: a) Berniukų (žemiau 
13 m.), b) Jaunių (13-16 m. 
imtinai); c) Vyrų Elite (17-44 
m. imt.), d) Vyrų senjorų 
(virš 44 m.), e) Moterų (virš 12 
m) ir f) Mergaičių (žemiau 13 
m.).

Cross-country varžybos 
vyks vasario 3 d.., sekma
dienį, nuo 10:30 vai. r. 
Registracija nuo 9:00 iki 10:00 
v. r. Vykdo estai.

Cross-country varžybų 
programa: a) Vyrams Elite 
(17-44 m. imtinai) — 10 km, b) 
Vyrams senjorams (virš 44 m.) 
—.10 km, c) Jaunimas (13-16 m.) 
5 km, d) Mergaitėms (žemiau 
16 m.) — 5 km , e) Moterims 
Elite (17-34 m.) — 5 km, f) 
Moterims senjorėms (virš 34 
m.).

Amžiaus klasifikacija abe
joms varžyboms — pagal 1984 
m. gruodžio 31 d. Dalyvavi
mas atviras visiems pabaltie- 
čių slidinėtojams.

Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių.

Dalyvių registracija abe
joms varžyboms — iki 1985 
m. sausio 25 d., šiais adre
sais:

Alpinistinėms varžyboms: 
Mr. V. Kalvinš, 151 Evelyn 
Avė., Toronto, Ont. M6P 
2Z6. Telef. (416) — 762- 
7188.' Cross-country varžy
boms: Mr. A. Oiling, 31 
Jellicoe Avė., Toronto, 
Ont. M8W 1W2. Telef. (416) 
— 255-0783.

Lietuvių slidinėto jų daly
vavimą koordinuoja ir lietu
vių pirmenybių išvedimu rūpi- 
nasi ŠALFASS-gos
Slidinėjimo komitetas, c/o 
Vytenis Čiurlionis, 19755 Up- 
per Terrace, Euclid, OH 44117. 
Telef. (216) — 481-1525.

Smulkesnės informacijos 
pranešta sporto klubams ir kai 
kuriems pavieniams slidinėto
jams. Susidomėjusiems pavie
niams slidinėtojams patarti
na kreiptis į V. Čiurlionį.

SALFASS centro 
valdyba

VAITONIO ATMINIMUI 
VARŽYBOS TEBESITĘSIA

Newyorkietis Arūnas Simo
naitis praneša, kad netei
singai paskelbiau, jog Vaito
nio atminimo varžybos jau 
pasibaigė. Po keturių ratų pir
mauja A. Simonaitis 3,5-5, 
toliau E. Staknys 2-2, V. 
Kulpa 1,5-2,5 J. Vilpišauskas
1-2.

„Tik du ratai beliko”, rašo 
pirmautojas. „Aš ir Staknys 
sulošėme lygiomis ketvirtame 
rate. Šiame įdėmiame žaidime 
turėjau progų laimėti ir vieną 
progą pralaimėti. O Vilpišaus
kas netikėtai aplošė Kulpą”.

„Tiesa, antradienį lošiau B. 
Spaskio simultane, ir po 
žaidimo kalbėjau su juo apie 
Mikėną ir Keresą”. Boris 
Spaskis yra buvęs pasaulio 
meistras, kurį nuvainikavo 
amerikietis B. Fišeris.

Bet kas tai simultanas? 
Simultane meistras žaidžia 
keliasdešimt ar daugiau 
žaidimų iš karto prieš silpnes
nius šachmatininkus. Vladas 
Mikėnas savo knygoje „35 
metai prie šachmatų lentos” 
aprašo simultaną kurį žaidė 
1937 m., siekdamas užsidirbti 
lėšų, kad galėtų dalyvauti 
šachmatų varžybose užsie
nyje.

„Vykstant į varžybas darbo
vietės vadovybė visuomet 
mielai man suteikdavo..*, 
neapmokamas atostogas. 
Deja, to buvo maža: turėjau 
Šeimą — reikėjo, prieš vyks
tant į varžybas, ją aprūpinti. 
Teko ieškoti priemonių mano 
kukliems poreikiams 
patenkinti”.

,,Entuziastai sugalvojo 
nepaprastą šachmatų vakarą, 
kuriame aš turėjau žaisti si
multaną prieš 100 žaidėjų ir, 
be to, tuo pat metu — dar dvi 
partijas, nežiūrėdamas į lentą! 
Vargu ar šią priemonę galėjau 
pateisinti tikslą. Ar derėjo 
organizuoti tokį varginantį 
žaidimą trys dienos prieš 
prasidedant tarptautiniam 
turnyrui Kemeriuose?” 

„Simultane dalyvavo daug 
pajėgių „A’ klasės žaidėjų. 
Žaidimą sunkino dar ir kita 
aplinkybė — labai blogos 
šachmatų figūros: daugelyje 
komplektų Žirgai buvo be

PUIKU BUVO AUSTRALIJOJ! Futbolas svetur
GERIAUSI 1984 METAIS ]
Garsusis prancūzas Michel 

Platini, (gimęs 1955 m.), buvo | 
išrinktas, kartu su Prancū
zijos rinktine, geriausiais 
Pasaulyje 1984 metais. Kiek 
anksčiau, jau antrą kartą iš 
eilės, M. Platini buvo išrink
tas ir geriausiu 1984 metų | 
Europos futbolo žaidėju. 
Pirmą kartą — 1983 metais. Ir 
jei M. Platini Europos 
žurnalistai išrinktų trečią 
kartą, tai jo rekordas prilygtų 
garsiajam olandui I. Cruyff, 
kuris vienintelis per 28 metus 
buvo išrinktas tris kartus — 
1971, 1973 ir 1974 metais
geriausiu Europos tų metų 
futbolo žaidėju. Ar tai gar
siajam prancūzui M. Platini | 
pavyks, dar nežinia, nes savo 
karjeros metu jis jau kelis 
kartus buvo „nurašytas” dėl 
ypatingesnių sužeidimų. Iki 
šiol laimė šypsojosi M. 
Platiniui, kuris šiuo metu 
trokšta tik vieno — su Turino s 
„Juventus”, (už kurį jis žai
džia), netrukus parsivežti 
Turinan Europos futbolo 
meistro taurę, (tarpklubinėse 
komandinėse varžybose). Šios 
taurės nei Platini, nei „Juven
tus” dar nė karto iki šiol nėra 
laimėję. O vėliau Turinan, gal 
būt ir Pasaulinę taurę. Visa 
kita jų jau beveik pasiekta.

M. Platini didžiausias 
tikslas — laimėti su Prancū
zijos rinktine, (kurios jis yra 
kapitonas), Pasaulio futbolo 
pirmenybes. Šios pirmenybės I 
įvyks 1986 metais Meksikoje, 
•jeigu Prancūzija kvali-| 
fikuosis. M. Platini šio tikslo 
atsiekimui turi rimto pagrin
do: ne tik Platini, bet ir Pran
cūzijos rinktinė, ir jos 
menedžeris Hidalgo buvo 
išrinkti 1984 metais geriau
siais pasaulyje.

Europos sporto žurnalistų j 
| Europos geriausių futbolo I 

a 2^ > 4" 99 bviv^o
išrinkti net trys žaidėjai iš 
Prancūzijos futbolo meistro 
Bordeaux komandos. Šie 
balsavimai išrinkimui geriau
sių tų metų Europos žaidėjų 
yra pravedami, (nuo 1956), 
Paryžiaus sporto 
„France Football”. 
turi teisę Europos kraštų | 
žurnalistai. Paskutinį kartą 
balsavo 26-ių kraštų žurnalis-lj 
tai. Nuo 1956 metų iki šiol I 
(1984) geriausiais Europos Į 
metų futbolistais buvo išrink- s 
ti trys anglai: Matthews, B. L 
Charlton ir Keegan, (du kar-į' 
tus), kiti britai — skotas Law, l: 
ir šiaurės airis Best buvo! 
išrinkti po vieną kartą. 
Vokiečių buvo išrinkti irgi trys 

— G. Mueller, Beckenbauer 
(du kartus) ir Rummenigge (du 
kartus). Skaičiuojant vokiečių 
atstovavimą Europoje metais, 
būtų penki kartai — tai dau
giausiai, bet jeigu būtų galima 
visus britus sudėti į vieną 
vietą tai jų būtų daugiausiai. ! 
Italų buvo išrinkti irgi trys — 
Sivori, Rivera ir P. Rossi, (visi 
tik po vieną kartą); prancūzų 
išrinkti du — R. Kopa ir M. 
Platini (du kartus), ispanų — 
du: di Stefano (du kartus) ir L. 
Suarez; sovietų — du: Iaschin 
(vartininkas!) ir Blochin, (tik 
po kartą). Olandams
atstovavo tik vienas I. Cruyff, .

vienintelis iki šiol 1
tris kartus. Kitoms 
kai kurių kraštų 

teko laimė tik po

yra neseniai 
vicepirmininko 
PLB-je tvarkyli 
jaunimo reika- 

pažįstu jau 
jo vardas, ypač 
yra labai gerai 
dėl veiklos šū

galvų, vietoje trūkstamų 
figūrų buvo naudojamos 
degtukų dėžutės, monetos ir 
t.t.. Žaidimui įpusėjus, paklau
siau vieną partnerį: „Sakyk, 
gerbiamasis, kurgi mano ■ 
bokštas?* — .„Tamstos 
bokštas!? — nustebo partneris 
— Aš gi jau seniai jį numu
šiau. Ar jūs neatsimenate,' tai' 
buvo saga!’ Pasižiūrėjau į' 
varžovą. Jo veido išraiška 
buvo labai patenkinta.
Nemaniau, kad saga — tokia 

stambi figūra jūsų lentoje!’ — 
atsakiau, sukeldamas juoką 
žiūrovų tarpe”.

„Simultanas tęsėsi be per
traukos devynias valandas. 
Baigiantis žaidimui, vaikš
čiojau tarp staliukų lyg ap
dujęs — keliose lengvai laimė
tinose partijose prakišau 
figūras. Ir, nepaisant viso to, 
pavyko pasiekti neblogą 
rezultatą: laimėjau 76 parti
jas, pralaimėjau 10 ir 14 susiti- 
kimų baigėsi lygiomis. 
Įdomiausia, kad abi partijas, 
žaistas nežiūrint į lentą, — 
laimėjau!”

„Kitą dieną po šio simultano 
išgulėjau lovoje. Šachmatų 
mėgėjai, nepavydėkite meist
rams ir nesistebėkite, kad jie 
kartais būdavo priversti 
pasipelnyti šitokiu būdu”.

Mikėno knygoje yra daug 
įdomių pasakojimų, žaidimų, 
ir istorinių žinių. Dėkoju dr. R. 
Sidriui, paskolinusiam man 
šią knygą.

B. Spaskio simultane, šalia 
A. Simonaičio, žaidė ir New 
Jersey šachmatininkas Linas 
Kudžma. Jisai rašo, „Siunčiu 
nuorašą savo lygiųjų su 
Borisu Spaskiu, sužaistų 
Game Room, New Yorke, 1984 
m. spalio 4 d. Taipogi pateikiu 
diagramą baigtinės padėties. 8 
Manau, kad padėtis lygi, kad 7 
vienodas išsidėstymas netei- 
kia galimybių laimėti nei vie- , 
niems, nei kitiems. Rodos, B. 5 
Spaskis, priimdamas mano ą 

pasiūlymą lygiomis, tatai 
patvirtino”. 3

Štai jųdviejų žaidimas. L. 2 
Kudzma, juodaisiais gynėsi 
Karo-Kano gynyba.

1. e2-e4 c7-c6
2. d2-d4 d7-d5

(Pasikalbėjimas su 
Rimantu Dirvoniu,

R. Dirvonis 
paskirtas 
pareigoms 
sporto ir
lūs. Rimantą 
seniai ir 
Chicagoje, 
žinomas, 
„Lituanicos” sporto klubu, su
buvusia Pas. Liet. Sporto 
švente, su skautais ir bendrai 
su lietuviškuoju jaunimu. Tai 
dinamiškas vyras, geras 
organizatorius ir sportinin
kas. Malonu buvo Rimantą ir 
vėl susitikti Australijoj, kartu 
dalyvaujant sporto atstovų 
posėdžiuose Canberroje ir 
prieš tai savo namuose aptarti 
įvairius mus liečiančius sporti
nius klausimus. Nors ir labai 
užsiėmęs su Krašto taryba, 
Jaunimo kongresu, sportinin
kais, ar su privačiais asmeni
mis, tačiau suradome ir laiko 
pasikalbėjimui spaudai.

— Sakyk, Rimai, koks buvo 
Tavo pagrindinis atvykimo į 
Australiją tikslas?

— Buvau siunčiamas PLB- 
nės, nes ten esu:' vicepir
mininkas jaunimo ir sporto 
reikalams. Tais tikslais ir 
atvykau ir tuo pačiu perteikti 
jums linkėjimus iš ŠALFO.

— Pasibaigus visoms šven
tėms, pasakyk, koks buvo 
Tavo įspūdis?

— Įspūdis labai malonus. 
Viską buvote labai gerai 
suorganizavę. Pas jus išlai- 
koma labai1 gera drausmėj 
gera tvarka ir 'pačiame spor- 

' tiniame orgatiižavime viskas 
praėjo labai*.gerai. 'Buvau 
labai patenkintas ir nuste
bintas jūsų tvarkingumu spor-i 

/ to šyentėje ir jūsų visų gražio-] 
mis r uniformomis.' *
. — , .Vienas iš pagrindinių 
Tavo tikslų buvo tartis dėl 
Pas. Jaunimo Kongreso ir III- 
jų Pas. Liet. Sporto Žaidynių. 
Kaip viskas pavyko?

— PLB-nės buvau prašytas 
ir įgaliotas surasti bendrą 

. sutarimą tarp šių būsimų 
repginių, kurie vyks Australi
joje. S. _Amerikos sportininkai 
buvo, .pasiryžę atvykti anks- 

,fČiau^ (t,y. Į98§, m.»,.tačiau PLB- 
nėa.pęašomi, ir Australijos LB- 
n.«i , pilnai , pritariant ir1 
paęižądapt.,V;Vęniti, 3kadahgi 
Pas. J.iKongjpe^as įvyks 1987i 
metais, ALFAS pasižada iri 
apsiima suruošti/, šias žaidy-i 
nes 1988 metais, Australijos) 
200-jų metų sukakties proga. 
Kadangi tais metais Austr. 
Liet. Dienos įvyks Adelaidėje, 
tai ir IlI-sios PL Sporto Žaidy
nės įvyks Adelaidėje.

— O ar prieš tai 
nenumatoma pasikeisti sporti
ninkais, kadangi tos žaidynės 
vyks dar tik už 4-rių metų?

— Manau, kad iki 1988-jų

3. Zbl-c3
4. Zc3-e4
5. Ze4-f6
6. c2-c3
7. Rfl-d3
8. Zgl-e2
9. Rcl-f4
10. Rf4-g3
11. Vdl-d2
12. 0-0-0
13. h2-h4
14. Rg3-d6
15. Rd3-g6
16. Ze2-f4
17. g2-g3
18. Zf4-e2
19. Kcl-bl
20. Vd2-c2
21. Ze2-d4
22. Bhl-el
23. Kbl-c2

d5-e4
Zg8-f6

g7-f6
Rc8-f5
Rf5-g6 

e7-e6
Rf8-d6 
Vd8-c7
Zb8-d7

0-0-0 
h7-h5

Vc7-d6
f7-g6

Bh8-g8 
e6-e5

Vd6-d5
Zd7-c5 

e5-d4 
Vd5-e4 
Ve4-c2
Bg8-e8

c d e f g h 
Andrius Kulikauskas

metų žaidynių dar bus progų 
pasikeisti viena ar kita spor
tine ' komanda tarp abiejų 
kontinentų. Girdėjau, kad 
Toronto „Aušros” vyrų krep
šinio komanda norėtų atvykti 
į šių metų sporto šventę 
Sydnėjuje, o paskui aplankyti 
ir kitus miestus.

— Kokie dabar santykiai su 
PLB-ne?

— PLB-nės valdyba dabar 
pilnai supranta sporto veiklos 
reikšmę bendro lietuviško in
tereso apimtyje ir stengiasi, 
kiek įmanoma, šias mūsų 
pastangas remti finansiniai ir 
moraliniai. Per PLB Kraštų 
valdybas įtaigoja visusl 
bendruomenės skyrius iš 
paskirų kraštų, prisidėti prie 
geresnio ir stipresnio bendra
darbiavimo. PLB-nės pastan
gomis buvo rastas sutarimas 
su Austr. LB-ne, kad ji pilnai 
parems ir prisidės prie artė
jančių III-jų PL sporto žaidy
nių rengimo Australijoje.

— 15 vis, Rimantai, kaip 
Tau patiko pas mus?

— Buvau labai mielai ir 
nuoširdžiai priimtas Australi
jos Liet. B-nės, sporto ir jauni
mo sąjungų bei jų vadovų, o 
taip pat ir paskirų asmenų. 
Radau labai gerai ir gražiai 
susiorganizavusias lietuvių 
kolonijas, puikiai įrengtus 
lietuvių namus ir klubus. Ypač 
stipriai atrodo ir gerai 
susiorganizavę yra sporto 
klubai, kurie buvo pirmutiniai 

i organizuoti lietuviškosios 
I veiklos pradininkai, įkūrę ne 

tik sporto vienetus, bet ir. 
chorus,-, tautinių šokių šokė
jų vienetus, teatro būrelius 
ir patys pirmieji pradėję rengti 
bendras sporto šventes, iŠ 
kurių išsivystė ir dabartinės 
Lietuvių Dienos. Todėl 
nenuostabu, kad 1984 metais 
sportininkai šventė savo 35-ją 
sporto šventę. |

— O kaip Tau patiko mūsų žaidėjų dešimtukan 
buvusi sporto šventė?

— Pačios Žaidynės buvo 
pravestos labai gerai ir sklan
džiai. Dėkoju jums už garbę, 
pakviečiant mane dalyvauti 
uždarymo ir atidarymo 
iškilmėse, kurios buvo tikrai 
iškilios ii? gerai suorganizuo
tos.

— Kokie Tavo linkėjimai 
Australijos lietuviams spor
tininkams ir jaunimui.

— Mano geriausi linkėjimai 
ir noras yra, kad jūs ir toliau 
galėtumėte plėsti ir tęsti jūsų 
taip gerai suorganizuotą spor
tinę veiklą, į ją įtraukiant 
visus mūsų sporto mėgėjus. 
Tikiu ir linkiu, kad prieš 
daugelį metų pradėtas ir jūsų 
užmegztas darnus sportinis 
ryšis su Amerikos ir Kanados 
sportininkais ir toliau bus 
plečiamas ir remiamas mūsų 
bendruomenių, kas dar dau
giau ir stipriau sujungtų šių 
kontinentų jaunimą, spor
tininkus ir bendrai visus lietu
vius. Tikiu, kad ir mūsų vyres
nioji karta, ypač dabartinė, 
kuri yra vadovaujančiuose 
lietuviškos veiklos postuose, 
daug geriau supranta ir 
supras mūsų lietuviškojo spor
to reikšmę priaugančiam jau
nimui. Tik jaunime yra mūsų 

. lietuviškojo išsilaikymo 
■ pagrindas, todėl mes privalo

me jį visokeriopai remti ir jam 
1 padėti. Nuoširdžiai dėkoju 

Australijos lietuviams, o ypač 
jaunimo organizacijoms ir jų 
vadovams, už tokį puikų 
priėmimą jūsų vaišingame 
krašte ir jūsų namuose. Viso 
geriausio jums.

Ačiū Tau, mielas Rimantai, 
už toki puikų atsiliepimą apie 
mus ir tikiu, kad tiek Jaunimo 
Kongresas 1987 metais, tiek ir 
IlI-sios Pas. Lietžaidynės 
Australijoje bus labai gražiai 
surengtos ir pravestos ir leis 
įvairių kraštų pasaulio lietu
viškam jaunimui ir sportinin
kams pažinti Australijos 
lietuvius ir pačią Australiją, 
tuo pačiu sustiprinant ir lietu
viškąjį darbą ir veiklą mūsų 
jaunimo tarpe. Tat iki pasima
tymo Australijoje.

Ant. Laukaitis

žurnalo 
Balsuoti

tik jis 
išrinktas 
Europos 
tautoms 
vieną kartą turėti geriausią
Europos futbolo žaidėją.

Pietų Amerikoje nuo 1971 
metų irgi yra renkami metų 
geriausi P. Amerikos žaidėjai; 
tokiais išrinkti — Tostao, 
Cubillas, Pele, (tris kartus iš 
eilės) Figueroa, Zico (tris kar
tus ne iš eilės), Kempes, 
Maradona (du kartus iš eilės), 
Socrates, ir 1984 metų P. 
Amerikos geriausias dar 
nebuvo paaiškėjęs. Populia
riausias iš visų iki šiol buvo 
garsusis brazilas Pele.

Geriausio Pietų Amerikos 
futbolo žaidėjo rinkimus 
praveda Caracas leidžiamas 
laikraštis „EI Mundo”.

V. Krikščiūnas ’
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Pabaltiečių fizinė apsauga nuo okupanto —

IŠ NEPRIPAŽINIMO
PRINCIPO IŠPLAUKIANTI

JAV PRIEVOLĖ
JAV Valstybės depar

tamentas gruodžio 20 d. 
paskelbė pareiškimą, jog į 
sovietų okupuotas Pabaltijos 
valstybes JAV gyvenančių 
„buvusių nacių” deportuoti 
negalima, nes tai pažeistų 
okupacijos nepripažinimo 
principą. Bet... į kitas sovietų 
valdomas teritorijas — tokias, 
kurias Amerika sovietų 
valdovams pripažįsta — taip 
daryti galima... Atseit, 
mūsų „kariniams nusikal
tėliams” jų „nuraminimui” 
pasakyta: nebijokite, nuo
„Tarybų Lietuvos” jūs saugūs! 
Bet užtai jūsų laukia Maskva 
ar Sibiras — su mūsų palai
minimu. Tad — gero vėjo!...

Ne tokio sprendimo mes 
tikėjomės! 
nuraminimo
laiškus, rezoliucijas, protesto 
telegramas! Bet — ką gavom, 

lieka

Ne dėl tokio 
mes siuntėme

tą gavom, ir dabar 
žiūrėti, kas bus toliau.

Taigi — kas?

Laimei dar ne visos mūsų 
kortos atidengtos ir sumuštos. 
Pirmiausia, atkreipkim 
dėmesį, kad Valstybės 
departamento pareiškimas 
liečia tik teritorialumo 
klausimą. Valstybės depar
tamentas išnagrinėjo 

, nepripažinimo principo 
- ■ taikymą tik teritorialumo 

atžvilgiu. Jis sprendė ir 
nusprendė, kad deportuoja
muosius galima siųsti tik į tas 
Sovietų Sąjungos teritorijas, 
kurias JAV valdžia pripažįsta 
esant Sovietų 
dalimi. Iš to gudriai ir 
išvedama, jog 
valstybių okupacijos nepri- 

-pažinimas' lieka nepažeistas!
Tačiau yra ir kitas to 

nepripažinimo .aspektas — ne 
teritorinis, o asmeninis-pilie- 
tinis — kurio Valstybės depar- 

• ■ - tamento raštas visai nesvarstė 
ir nė nepalietė. Būtent: pabal- 
.tiečiai, kuriuos ketinama iš- 
tremti į Maskvą, vis dėlto dar 
yra Lietuvos, Latvijos arba 
Estijos respublikos piliečiai, 
ar bent turi teisę tokiais būti. 
Pvz., Kari Linnas Amerikoj 
visą laiką gyveno „ant žalio
sios kortelės”, JAV pilietybės 
niekuomet nebuvo išsiėmęs, 
tuo pačiu savo turėtosios Esti
jos pilietybės niekuomet 
nebuvo išsižadėjęs ir todėl, 
pagal Estijos respublikos 
įstatymus, visą laiką buvo ir 
tebėra Estijos pilietis. O mūsų 
Kazys Palčiauskas, nors buvo 
JAV pilietis, bet Šią pilietybę 
praradęs, tebeturi teisę skelb
tis Lietuvos respublikos pilie
čiu ir tuo pačiu teisę per bet 
kurią Lietuvos atstovybę ar 
konsulatą išsiimti Lietuvos 
respublikos užsienio pasą. 
Lygiai tas pats galioja ir vi
siems kitiems mūsų apkaltin
tiems tautiečiams. Taigi, iš to 
ir kyla visai naujas, Valsty
bės departamento pareiškime 
dar nenagrinėtas klausimas: 
ar JAV vyriausybė, nepri
pažindama sovietinės Pabalti
jo valstybių okupacijos, turi 
teisę tokios valstybės pilietį 
atiduoti į rankas tiems, kurie 
tą neteisėtą okupaciją įvykdė, 
nežiūrint į kokią teritoriją — 
okupuotą ar neokupuotą — tie 
okupantai tos jų neteisėtai 
okupuotos valstybės pilietį pas 
save priimtų?

Žodžiu keliame klausimą 
nebe teritorijos, į kurią galima 
ar negalima pagal Amerikos 
teisę deportuojamą asmenį 
siųsti, o klausimą jo, kaip 
valstybės, kurios okupacijos 
Amerika nepripažįsta, piliečio 
teisės nebūti atiduotam į ran
kas tų, kurie, pagal Amerikos 
nusistatymą, tą jo valstybę 
nelegaliai okupavo ir tuo 
pačiu (vėlgi pagal Amerikos 
nusistatymą) sutrypė jo, kaip 
tos valstybės piliečio, teises.

Pastebėkime, kad pasak 
■minėto Valstybės depar-

Sąjungos

Pabaltijo

KODĖL JAV ATIDAVĖ FEODOR
FEDORENKO SOVIETAMS?

tamento rašto, į Pabaltijo 
respublikų teritoriją drau
džiama deportuoti ne vien 
pabaltiečius, bet ir kiek
vieną kitą JAV gyventoją, 
neatsižvelgiant jo kilmės ar 
pilietybės. Ir tai draudžiama 
kaip tik dėl to, kad JAV nepri
pažįsta dabartiniu tos teri
torijos valdovų teisės tą terito
riją, t.y. Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, valdyti. Pagal JAV 
ilgametį ir tame rašte dar 
kartą įsakmiai patvirtintą 
nusistatymą, Amerika nepri
pažįsta sovietams teisės 
šeimininkauti Pabaltijo 
respublikose, ir todėl ji nelei
džia į tas respublikas depor
tuoti savo gyventojų tol, kol 
jose, tose respublikose, 
šeimininkaus sovietai. Tai, 
kaip minėjom, yra teritorinis 
nepripažinimo principas, kuris 
bet kurį JAV gyventoją (ne 
vien pabaltietį) apsaugo nuo 
„tarybinės” Lietuvos, Latvijos 
ar Estijos, bet jo neapsaugo 
nuo kitų (Amerikos sovietams 
pripažintų) Sovietų Sąjungos 
valdomų teritorijų. Pagal šį 
teritorinį nepripažinimo prin
cipą, į Pabaltijį Amerika 
nebūtų galėjusi deportuoti nė 
ukrainiečio Fedorenkos — 
nors ne tik į Maskvą (kur jis 
buvo išsiųstas), bet ir į 
Ukrainą jo deportacijai tos 
pačios Amerikos akimis būtų 
buvęs atviras keliąs, kadangi; į___ _______
Amerika Ukrainą (kaip ir I išklausytų 
pačią Maskvą) ' pripažįsta 
sovietams.

Tačiau Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiams, mūsų, 
nuomone, pagal tą patį JAV - 
nusistatymą, turėtų būti iš 
JAV pusės teikiama platesnė . .. 
apsauga — apsauga ne tik nuo 
ištrėmimo į okupuotąjį 
Pabaltijį, bet ir nuo ištrėmimo 
į bet kurią sovietų valdomą 
teritoriją — kaip tik dėl to, kad 
Amerikoje atsidūrę Pabaltijo 
respublikų piliečiai turėtų būti 
saugūs nuo tų, kurie jų 
respublikas pavergė ir kurių 
įvykdytą pavergimo aktą 
Amerika nepripažįsta. Jeigu 
Amerika Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažįsta, tai ji 
neprivalėtų jų piliečių perduo
ti okupantams, nežiūrint į 
kokią teritoriją šie okupantai, 
tuos piliečius nudangintų!...

Toks, žibančiųjų nuomone, 
turėtų būti naujas mūsų reika
lavimas, į kurį Valstybės 
departamentas minėtame 
rašte dar neatsikreipė. Mūsų 
organizacijos, apkaltintųjų 
gynėjai ir mes visi, eiliniai 
žmonės, turėtume reikalauti, 
kad Valstybės departamentas 
atsižvelgtų ne tik į Pabaltijo 
valstybių teritorinę nelie
čiamybę, bet ir į tų valstybių 
piliečių asmeninę
neliečiamybę sovietinių 
pretenzijų akivaizdoje. Juk ta 
asmeninė piliečių nelie
čiamybė taip pat pilnai išplau
kia iš tų piliečių valstybės 
okupacijos nepripažinimo 
principo!

Turim, galop, ir dar vieną 
neišnaudotą „kortą”. Tai 
paprastas žmoniškumo 
motyvas. Nepaisant ką JAV 
pripažintų ar nepripažintų, 
tremti į Sovietų Sąjungą 
asmenis, kurie yra jos priešai, 
yra nehumaniška. Savo grobį 
sovietai terioja kaip bestijos. 
Tuo pagrindu apkaltintųjų 
likimu yra susidomėjusi net 
įžymioji „Amnesty Intema- 
tional”, ir mes jos pastan
gas turėtume remti bei 
drąsinti (žr. šalimais spaus
dinamą straipsnį).

Tad ir vėl — prie laiškų, tele
gramų ir telefonų! Rytojaus, 
šeštadienio, laidoj iš naujo 
paskelbsime, kam adresuoti ir 
skambinti ir ką rašyti bei 
sakyti. Kol paskutiniam iš 
mūsų gresia anos svetimu 
krauju dvokiančios bestijos, — 
tol mūsų darbas nebaigtas.

. M. Dr.

Americans for Due 
Process 

koordinatorė
Gruodžio 21 d. JAV-ių imi

gracijos 
Yorke 
Feodor 1 
kuris jį ______ ______ , —, .
jungai. Buvo, yra ir tebeliks 
daug spėliojimų, kodėl tai 
atsitiko. Gal todėl vertėtų 
pažvelgti į' tai, kas įvyko, kas 
ir kieno buvo daroma šį įvykį 
mėginti sustabdyti.

Išpilietinimas
Feodor Fedorenko

JAV-ių apkaltintas kaip buvęs , 
koncentracijos stovyklos . 
sargybiniu Treblinkoje.Į ■ 
Kadangi F. Fedorenko buvo . 
pilietis, prieš jį buvo iškelta j 
denatūralizacijos byla Miami, , 
Floridoj.

1978 m. teismas rado, kad F. ' 
Fedorenko buvęs pagirtinas , 
JAV-ių pilietis, kad nebuvo ( 
įrodyta jokių jo nusikal-. 
timų ir todėl teismas! 
sprendė palikti jam pilietybę. 
Buvęs OSI direktorius Allan 

1 A. Ryan, Jr., tuo metu 
memorandume pareiškė savo 

I nuomonę, kad byla yra 
pralošta ir jis nemato galimy
bės ją laimėti. >

Tačiau valdžia apeliavo 
I sprendimą ir e jį laimėjo. Byla 
| nukeliavo į Aukščiausiąjį JAV- 

teismą *1981 mi'iNors kiek- 
n vienoje byloje'galimaj prašyti 

j Aukščiausio teismo,kad .
abiejų:' pusių ■ 

argumentus,bteismas* dažniau
siai atmeta šiuos prašymus. Iš 
visų . .denatūralizacijos ir 1 
deportacijos. bylų Aukščiau
sias teismas lig šiol yra 
išklausęs tik Fedorenko argu
mentų.- -

Teismas sprendė atimti F.
Fedorenko pilietybę. Savo 
sprendime jie konstatavo, kad 
užtenka to, kad F. Fedorenko 
buvo..narys kokios nors 
grupės, ..kuri .pasitarnavo 
vokįęčįų naudai. prieš sąjungi- 
ninkus. Sjs ...sprendimas 
nulėmė ateitį.-visų kitų kOSI 

, bylų. Teręil^ą.: tęįamuį. įsędytį, , 
kad-., asmuo- ųrųlavo apie 
narystękokĮakonor^ grupei,; 
daliniui, orgąipzadjaį ąr paą- dinio advokato, kuris apsiim-

Šio bylinėjimosi Jaįotar-
pyje F. Fedorenko; buyo ilges-1 antras advokatas — Andrew 
niam laikui išvykęs į Krymą ” 
Sovietų Sąjungoje, kur sužino
jo, kad ten išlikus gyva jo 
žmona su dviem sūnumis. Jis 
nebuvo žinojęs jų likimo po 
karo.

Deportacija
Prasidėjo deportacijos 

etapas. Apkaltintasis gauna

j pareigūnai New 
įsodino ukrainietį 

Fedorenko į lėktuvą, 
pasiuntė Sovietų Są-

buvo

F. Fedorenko byla antrą 
kartą nukeliavo į Aukščiausią 

pirmąjį pasirinkimą krašto, į teismą. Washingtone advo- 
kurį jis- nori būti deportuoja- katas buvo surastas ADP. 
mas. Apklausos metu F. Fedo
renko per savo advokatą 
Brian Gildea atsakė, kad jis 
nurodo Sovietų Sąjungą kaip 
deportacijos kraštą. Pagal 
Fedorenko pasisakymus jam 
advokatas liepė rinktis 
Sovietų Sąjungą.

Šiaip ar. kitaip tolimesnės 
teisinės pastangos atšaukti 
Sovietų Sąjungą, kaip depor
tacijos kraštą, nebuvo 
sėkmingos, ir imigracijos teis
mas 1984 m. gegužės mėnesį 
sprendė F. Fedorenko depor
tuoti į Sovietų Sąjungą. Jam 
buvo įteiktas laiškas, kuris 
jam liepė susipakuoti 44 svarų 
lagaminą ir pasiruošti išveži
mui. Jo advokatas buvo 
prikalbėtas paduoti apelia
ciją. Tačiau advokatas tą 
apeliaciją po trumpo laiko at
siėmė.

Gruodžio mėnesį užsibaigė 
apeliacijos galimybės laiko
tarpis. Šį kartą F. Fedorenko 
buvo Philadelphijoj areštuo
tas ir imigracijos išvežtas į 
New Jersey kalėjimą gruodžio 
10 d. Jis tuo metu buvo likęs 
be advokato. Jį valdžia žadėjo 
iš Amerikos išvežti jau trečia
dienį.

Į gelbėjimo akciją tuoj .pat 
įsijungė ■ ukrainiečių grupė 
Americans' Against Defama- 

. tion of Ukrainians (AADU) ir

RASA RAZGAITIENĖ

Advokatas tuoj išvyko iš 
Philadelphijos ir New Yorke 
atsirado apie 1 vai. p.p. New 
Yorke Americans for Due 
Process buvo kontaktavę 
ukrainiečius ir suradę vietinį 
advokatą, kuris padėjo adv. 
Fylypovich.

Tačiau šį kartą Aukščiausio 
teismo teisėjai nesutiko 
išklausyti argumentų. 8U

Tarptautinė pagalba
Kita akcija vyko savo kelių. 

ADP kontaktavo Amnesty 
Intemational, kad jie šia byla 
susirūpintų. Amnesty Inter- 
national yra nepriklausomas 
tarptautinis sąjūdis, kuris dir
ba žmogaus teisių apsau
gojimui. Jų darbas daugiau
sia rišasi su politiniais 
kaliniais ir jų likimu. Jų var
das yra žinomas ir gerbiamas 
tarptautiniame gyvenime. Yra 
vienas principas, kuriuo jie 
remiasi, kuris apėmė ir F. 
Federenko bylą. Būtent 
Amnesty Intemational besąly
giškai priešinasi mirties baus
mei. Kadangi yra galimybė, 
kad F. Fedorenkui tektų mir
ties bausmė už tos rūšies 
apkaltinimus Sovietų 
Sąjungoje, Amnesty Intema- 
tional po ilgesnių pasikal
bėjimų su Americans for Due 
Process, advokatų Fyly
povych ir adv. P. Žumbakiu 
nutarė ta byla susirūpinti.

Tad gruodžio 19 d. Amnesty 
Intemational Executive Direc- 
tor John G- Healey pasiuntė 
,tpkią telegramą JAV-ių 
vyriausiam’ prokurorui 

__________________ __  William French Smith. (Jos 
• jos buvusi pirmininkė Alexan- . tekstąs).
dra Shwed; A. Shwed, būdama 
viena iš Americans for Due 
Process (ADP) steigėjų . ir 
viena iš\ dabartinių tarybos 
narių, tuoj pat užmezgė kon
taktą su Americans for Due 
Process tinklu.
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Teisinė pagalba
Pirmiausias uždavinys buvo 

surasti F. Fedorenkui advo
katą. Kreiptasi į eilę ameri
kiečių advokatų, tačiau nė 
vienas nenorėjo „nacio” ginti. 
Pagaliau rastas vienas 

, imigracijos specialistas, kuris 
sutiko gynybai talkininkauti. 
Tačiau dar reikėjo pagrin-

tų gynybą vesti. Surastas ir

Fylypovych.
Trečiadienio išvežimas tokiu 

būdu buvo sustabdytas. 
F edorenko advokatai buvo 
su vesti įkon taktą su kitais 
advokatais, kurie gina OSI 
apkaltintus. Per kitas dešimt 
dienų buvo imtasi visa eilė 
teisinių ėjimų, kad depor
tacija būtų sustabdyta.

„Dear Attorney General:
Amnesty/Intemational op- 

poses the death penalty in all 
cases. Amnesty Intemational 
U.S.A. is therefore concemed 
that no one be forcibly retum- 
ed to a country under circum- 
stances where this penalty is 
likely to be imposed. For this 
reason, wė respectfully reųuest 
that Mr. Feodor Fedorenko not 
be deported to the Soviet 
Union, where it is our under- 
standing that persons in 
similar situations have been 
executed. We hope for a 
positive and prompt decision 
in this matter”.

Tą pačią 
pareigūnai 
Fylypovych 
Fedorenko, 
susitikimas 
vokato ir jo klijento „suner- 
vuotų” F. Fedorenko.

Ketvirtadienį, gruodžio 20 
d., F. Fedorenko buvo pervež
tas į New Yorką. Penktadie
nio rytą valdžia sutiko leisti 
adv. Fylypovich susitikti su 
savo klientu New Yorke.

dieną valdžios 
nutraukė adv. 
kontaktą su F. 
teigdami, kad 

tarp gynybos ad-

Politiniai ir 
spaudos kontaktai

Po trumpo pasimatymo 
F. Fedorenko, kuriame ir advo
katas ir klientas apsiverkė, jie 
abu ten pat priešaky valdžios 
pastato dalyvavo spaudos 
konferencijoj.

Per visą tą savaitę Ameri
cans for Due Process kartu su 
AADU buvo palaikę ryšius su 
amerikiečių spauda. Tačiau 
Teisingumo departamentas 
per visą tą laiką atsisakė bet 
kam komentuoti apie šią 
deportaciją. Gal dėl šios prie
žasties, gal dėl kitų nežinomų 
priežasčių spauda nebuvo imli 
bet kokiom žiniom apie 
Fedorenko iki pat paskutinės 
minutės.

Net kai adv. Fylypovich 
pranešė, kad jis atvyksta į 
New Yorką ir sutiktų daly
vauti ADP suruoštoje spaudos 
konferencijoje, buvo sunkus 
darbas tą rytą suinteresuoti 
spaudą. Tačiau iki popietės 
kažkas, kažkur pabudo ir 
amerikiečių spaudos atstovai, 
reporteriai.ir televizijos perso
nalas su aparatais 
dideliu skaičiumi.

Aplamai spauda 
nėjo apie „nacį”, 
jam šį kartą buvo ir nemaža 
citatų, komentarų iš gynybos 
pusės ir F. Fedorenko likimu 
susirūpinusiu grupių bei 
asmenų.

Skirtinga akcija vyko politi
nėje sferoje. Buyo kontaktuoti 
įvairūs valdžios pareigūnai, 
kongresmanai, senatoriai. . 
Kreiptasi į eilę valdžios įstai
gų ir departamentų, prašant 
pagalbos. Beveik be išimties 
visi prašymai ir pasiteira
vimai buvo nukreipti į tą 
pačią vietą: Office of Special 
Investigations (OSI) įstaigą.

Galutinai pasisekė paruošti 
susitikimą tarp Kanados 
ambasados pareigūnų ir adv. 
Fylypovich penktadienio rytą. 
Šiuo susitkimu rūpinosi sena
torius Arlen Specter iš 
Pennsylvanijos, kurio įstai
gai buvo padarytas didelis 
spaudimas iš ukrainiečių 
pusės. Tačiau Kanados parei
gūnai, išklausę adv. Fyly
povich, nusprendė, kad 
Kanada negali suteikti prie
globsčio F. Fedorenko. Tokiu 
būdu 88 metų Feodor 
Fedorenko buvo įsodintas į 
lėktuvą deportacijai į Sovietų 
Sąjungą.

Koks bus tolimesnis jo 
likimas — vienas Dievas ir 
KGB težino. Jau vienas asmuo

yra atiduotas sovietų „teisi
nės” sistemos aparatui. Ar jis 
ukrainietis ar lietuvis, nesuda
ro esminio skirtumo. OSI 
dabar turi precedentą ir toliau 
prašys teismų išduoti jų 
apkaltintus savo prieteliams 
sovietams.

Iš savo pusės Americans for 
Due Process stengsis ir toliau, 
kaip ir ligi šiol, viešumon 
kelti: Fedorenko buvusios 
padėties neteisėtumą, jo esa
mos padėties nepriimtinumą 
ir jo galimos ateities žiau
rumą. Yra mūsų nusista
tymas, kad mes turime rūpin
tis ne tik kai kuriom 
„švariom” ar „kilniom” bylom 
ir ne tik savo tautiečiais, bet 
visom bylom, kurios liečia 
rytų europiečius, nes kas at
sitiks vienos bylos sprendime, 
turės pasekmių ir kitiems 
apkaltintiems. Tad teikiame 
pagalbą ir skleidžiame žinias 
apie šias bylas ir jų pasekmes 
ne tik rytų europiečių visuo
menėse, bet ir pasaulinėje 
arenoje.

Šiam darbui dabar, kaip ir 
visuomet, yra reikalinga mūsų 
visų moralinė bei finansinė 
parama.

MES VISI - VADAI

pasirodė,

praneši- 
Tačiau

Tautiniu atžvilgiu išeiviai 
yra lyg apsupti kariai, kurių 
uždavinys yra kiek galint 
ilgiau ir prasmingiau 
išsilaikyti. Tai uždavinys, 
kuriame daugiau lemia nebe 
vadų autoritetas, o atskirų 
karių individuali ryžtis ir 
patvara. Šia prasme galbūt ir 
tektų sakyti: užuot iš šalies 
laukus vadų, Jeiefeūienas savo 
poste turi pats tapti vadas.

Juozas Girnius

Bronius Juodelis, LZS centro 
vald. pirmininko pavaduotojas, 
sveikina laureatus Daužvardžio 
fondo ■ jauniesiems- žurnalistams 
premijų įteikimo Šventėje.

’Nuotr. P. Malėtos

PĖDSAKAI
LIŪNE
P. MELNIKAS 

Romanas . $
Vienaip ar kitaip — velniava, žingsniuodamas 

mąstė Kiela.
Kokia santvarka — tokie ir žmonės.
Pušų kalnelio stovykloj juos sustabdė susirūpinę 

uniformuoti kareiviai. Jie girdėjo susišaudymą ir tei
ravosi, kas atsitiko. Bet Laucius nieko jiems nepa
sakojo ir žengė tiesiai į Pranckonio palapinę.

Čia laukė staigmena.
Ant lovos su Pranckoniu sėdėjo dar nematytas, 

gana jaunas, lieknas vyras, rūkydamas cigarą. Gero 
tabako aromatas kvepėjo palapinėje. Mėlynom, 
melancholiškom akim, paprastai apsirengęs, jis 
pakilo ir stipriai paspaudė rankas abiems įėjusiems.

„Kas jis toks bus?” — galvojo Kiela.
— Tai va, — Pranckonis žiūrėjo į savo svečią. — 

Pagaliau nusileido Margis.
„Vadinasi, iš užsienio, su parašiutu”.
— Kada? — nudžiugo Laucius.
— Nusileidau naktį. Stebiuos, kaip jūsų išlikote 

gyvi. Čia buvo girdimas toks pragariškas šaudy
mas. Gal išklojot visą armiją?

Visiems juokiantis, Laucius paaiškino:
— Susidūrėm su kokia dešimtuke. Atrodė — stri

bai. Tempdami krovinį pastojo kelią. Kelis nukepėm 
ir vos išnešėm kailį.

— Sakai, krovinį? — susidomėjo Pranckonis.
— Kažką tokio susuktą į brezentą. Per susišau

dymą nespėjau apžiūrėti.
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— Tikriausiai tas pats, — įsitraukė į kalbą Mar- juo. Betekai p susijungti? 
gis. — Tikriausiai tai buvo jums parašiutu nuleisti 
ginklai po to, kai „išsodino” mane. Ieškojome, galvo
jom, kad vėjas nunešė, o gal pilotas jų nenuleido? 
Neradom.

— Kaip stribai juos galėjo atrasti? — stebėjosi 
Laucius.

— Kaip jie užtiko? Negi žinojo kur ir kada bus, 
nuleistas krovinys?

— Čia ir yra mįslė, — siuto Pranckonis. —; 
Galbūt išdavimas?

— Jiems neužkrito ant galvų, — juokėsi Margis.
— Įskridusį svetimą lėktuvą sovietai sekė. Kai lakū
nas mane žemyn nuleido ir apsuko ratą, gal ten 
tuojau pasiuntė miliciją patikrinti? Gal ir pilotas 
padarė klaidą, tėškė krovinį į kitą vietą ir tie velniai 
krovinį nusitempė.

— Džiaugiamės, kad bent tavęs, Margi, jie nesu
čiupo.

— Visko gali būti, bet nėra ko per daug nusimin
ti. Šitoje vietoje tačiau, Pranckoni, tavo kariškiams 
ilgai slapstytis taip pat nepatartina. Nuleisk palapi
nes, sudegink ko nereikia ir kelkis į raistą. Po to, kas 
čia įvyko, bus velniava.

Ptanckoniui buvo aišku, kad Margis nejuokau
ja. Laucius ir vyras iš užsienio „spaudė” jį su patari
mais, kurie jam nepatiko, bet jis tylėjo.

— Kitas dalykas, Lauciau, — pūsdamas cigaro 
dūmą, toliau kalbėjo Margis.

— Užsienyje galvojama, kad tavo idėjos ir vado
vavimas iki šiol neblogas. Dabar ten primygtinai 
siūloma apskrities partizanams susijungti, sumažin
ti partizanų skaičių ir vengti aukų. Grupelėmis esate 

I silpni. Be to, kai kurie tegu grįžta į kaimą.
Laucius susimąstė. Jam tai turbūt atrodė kaip 

kišimasis į jo reikalus.
. I — Gana griežtas pasiūlymas. Nesupatenkintas

— Tavo vieta būtų jau ne miške.
— Tai kur?
— Gal mieste. Savotiškam štabe, su gerais 

rušininkais iš miško.
— Iš Kauno pabėgau, vengdamas suėmimo. 

Nežinau kur galėčiau prisiglausti.
„O jeigu taip pas mane?” — pagalvojo šalia

!stovintis Kiela. „Jei čekistas prie knygyno sužinos,, 
kad nušoviau stribą, pasius. Reikės teisintis, gelbėti 
save ir kuo nors atsipirkti, kad išvengčiau jo pykčio, 
prakeikimo ir suėmimo. Lauciui įsitaisius mano bute, 
milicija turės palikti mane ramybėje, ten tupės 
Laucius, nemažas paukštelis”.

Kiela tai pasiūlė ir laukė reakcijos.
— Pas tave? Ar nebijai? — nustebo Laucius.
— Vietos yra, atsirastų ir atskiras tau kamba-, 

rėlis. Butas antrame aukšte. Apačioj gyvenanti 
šeimininkė išsiblaškiusi, sirguliuoja ir nelipa mano/, 
palėpėn.

— Įsteigus ten štabą lankysis įvairūs ryšinin
kai. Įtars net tavo šeimininkė.

— Vėliau galėsim paieškoti geresnės vietos, — 
nenusileido jam rūpimu dalyku Kiela.

— Tu tiek rizikavai, — nustebęs Laucius pakėlė 
pečius, matyt, galvodamas apie susidūrimą su stri-, 
bais ir susišaudymą.

— Kiela, juk neseniai vos savo galvą išnešei.. 
Mieste už partizano laikymą tau gyvam odą nulups.'

— Ilgai pas save nelaikysiu, nesvajok. Jei per 
trumpą laiką nerasim kitos vietos, sugrįši čia.

— Ar neišmesi ant šaligatvio? — juokėsi 
Laucius.

Margis ir Pranckonis dėl tos pastabos nusijuokė 
ir ilgai tarėsi dėl štabo Kaune.

(Bus daugiau)
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DAINAVOS STOVYKLAI
— 10,000 DOLERIŲ

Mūsų išeivija turi dosnių 
žmonių. Ta, palyginti, nedi- 
dėlė mažuma per daugiau kaip 
Šimtmetį šiame krašte prista
tė šventovių, mokyklų, 

- yienuolynų, salių, įsteigė 
laikraščių, suorganizavo radi
jo programų, įkūrė stovyklų ir 

; tik įkūrė, bet išlaikė ir
• išlaiko iki mūsų dienų.
į® Viena iš populiariausių 
įįaunimo stovyklų, aptar- 
•’jaaujanti tris didžiausius lietu- 

vių telkinius — Chicagą,
• Detroitą ir Clevelandą, Daina-
• ya šiais metais pradeda 29- 
\įius darbo metus. Stovyklos,
įsigytos už 20,0Q0 dol., šian- 

įyflieftinė rinkos vertė su visais 
; pastatais, įrengimais, aikš- 
X$ėmis ir inventoriumi gerokai 
’ .viršija pusmilijoninę dolerių 

sĮumą. Tai, stovyklos inicia- 
; torių, kaip dr. A. Damušio ir 
«Ji tų, 600 mecenatų, rėmėjų — 
«^akcininkų, talkininkų bei kitų 
^geradarių, sumanių vadovy- 

bių ir Globos komitetų nuopel
nas.

Dainavos talkininkų — 
■/rėmėjų skaičiuje priskaity- 
•;tįnas ir Globos komitetas 
^Įplevelande, kuris vien per 
^paskutinius dvejus metus 
1 stovyklai yra sutelkęs arti 
X Į0.000 dol. Pirmasis šio komi- 
X*^eto vajus Dainavai paremti 
^jjavė per 3,500 dol. ir pastarie- 
Jp renginiai — arti 7,000 dol.
K Komitetas, įsteigtas prieš 

| Šimtmečio ketvirtį, dabar 
; Vadovaujamas dr. Mariaus 

Lhniausko, pr. m. lapkričio 17- 
18 dienomis surengė loteriją ir 

"meno parodą. Laimėjimams 
savo kūrinių aukojo šie 
menininkai: Vytautas Ignas 
I— grafikos kūrinį, Nijolė 
įPalubinskienė — grafikos 
kūrinį, Rimas Laniauskas — 
3apjrbos paveikslą,
Algimantas Kezys —

foto reprodukciją ir Marija 
Gaižutienė — keramikos vazą. 
Be šių loterijai dovanotų dar
bų, parodos metu įvykdytoms 
taip vadinamoms „tyliosioms 
varžyboms” paveikslus 
padovanojo dail. Giedrė 
Žumbakienė ir Rimas 
Laniauskas.

Šioje vietoje su dideliu 
dėkingumu prisimintini mūsų 
menininkai, kurie savo vertin
gų kūrinių tokiems ir pana
šiems tikslams gan dažnai 
dovanoja. Savo talentais jie 
dalinasi su visa lietuviškąja 
bendruomene.

Erdvioje, puikiai apšviesto
je Dievo Motinos parapijos 
salėje buvo išstatyti 44 
menininkų darbai: paveikslai, 
grafika, keramika, skulptū
ros, tekstilė, tautiniai meno 
kūriniai, sidabro, vario, ema
lio darbai, medžio drožiniai ir 
1.1. Parodą, kurioje buvo 
išstatyta per 200 darbų, ati
darė komiteto narė Vita 
Aukštuolienė-Musonytė. Per 
dvi. dienas parodą aplankė 
daugiau kaip 400 asmenų, 
kurie įsigijo už daugiau kaip 
2,000 dol. įvairių eksponatų.

Komitetui parodą suorgani
zuoti padėjo dail. R. Laniaūs- 
kas, vadovaująs. „Gintaro” 
galerijai Clevelande. Nepame
nu, kad tokią įvairi ir turtinga 
paroda būtų buvusi lietuvių 
surengta Clevelande.

Sekmadienį buvo įvykdytas 
laimėjimų traukimas. Laimin
gieji buvo: Kristina Kutkutė' 
Mich., V. Kundrotienė, Mich;, 
Jonas Vasaris, OH, Erika 
Steponavičienė, OH, ir P. 
Balynas, Mich.

Atskaičius visas loterijos 
rengimo išlaidas, (bilietai 
buvo platinami visoje Ameri
koje), ir pridėjus aukas, gautas 
ta proga, parodos' lankytojų 
aukas, parodos pelną, „tylią
sias varžybas” ir programos

PROGOS — OPPORTUNITIES

IEŠKO DARBO

Clevelando ateitininkų veiklos 35 m. minėjime 
sendraugių valdyba. su svečiais. Sėdi iš k.: R. 
Šilgalienė, pirmininkė D. Staniškienė ir viešnia

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

iš Chicagos J. Damušienė. Stovi: K. Ralys, R. 
Čepulienė, paskaitininkas dr. A. Damušis, kun. 
G. Kijauskas, O. Ročiūnienė ir J. Kliorienė.

Nuotr. A. Bacevičiaus

skelbimus, Dainavai gauta 
arti 7,000 dol.

Šių renginių proga Daina
vai aukojo: dr. Linas ir Rima 
Sidriai, III.; Dievo Motinos 
parapijos kleb. kun. G. Kijaus- 
kas; dr. Juozas Girnius, Mass. 
(kaip simbolinę dovaną už jo 
Dainavoje praleistas poilsio 
dienas, po širdies atakos); 
Antanas Alkaitis, OH, Pr. 
Razgaitis, OH,; dr. V. Šaulys, 
IL, dr. E. Lenkauskas, dr. J. 
Maurukas, V. Vygantas, I. 
Janavičius, D. Mikoliūnienė, 
O. ir M. Naumanai, dr. E. 
Šilgalis, dr. K. Rimkus, dr. de 
Sa Fareira, S. Brencienė.

Į šiuos komiteto renginius 
buvo atvykęs ir buv. Daina
vos stovyklos tarybos ir valdy
bos pirm. dr. R. Kriaučiūnas 
su žmona Gražina iš Lansing, 
Mich. Nuoširdūs Dairia voą 
puoselėtojai ir rėrpėjčd džiau
gėsi paroda ir loterijos 
pasisekimu. Jei ir įcĮjĮ^sįovyk- , 
los globėjų-rėmėjų komitetai ( 
kituose miestuose išeitų su 
panašiais renginiais, Ddi’nd' 
va galėtų ne ’ vegetuoti, bet 
klestėti, kasmet, y gerįndąpją 
sąlygas musų' jaunosios kari- 
tos dvasiniam ir fiziniam 
augimui.

Kalbant apie šį Clevelando tas naujas, jau VlI-sis Lietu- 
globos komitetą, reikia iškelti :; vos Katalikų Bažnyjčios Kroni- 
vieną džiuginantį faktą. 
Darbų ir rūpesčių estafetė iš 
šio komiteto pradininkų rankų 
perduota jaiinajai kartai, kuri 
augina žavų jaunimą, jau 
besinaudojnatį stovykla- arba 
greit būsimais Dainavoj

laimingais stovyklautojais.
Iš šio komiteto pradininkų: 

Simonas Laniauskas, kun. dr. 
Petras Dzegoraitis ir Juozas 
Pikturna jau iškeliavo 
amžinybėn. Dabartiniam 
pajaunėjusiam komitetui: 
pirm. dr. M. Laniauskui, Vitai 
Aukštuolienei, Nijolei Balčiū
nienei, Reginai Šilgalienei- 
Laniauskaitei, 
Sušinskui, jn., 
Zorskienei talkina VI. Čyvas, 
V. Palūnas ir V. Rociūnas, 
kaip buv' komiteto senjorai.

Energingas jaunosios kartos 
komitetas perėmė „valdžios” 
vadžias stipriai į savo rankas 
ir kontrolę. Kad ir kitoje mūsų 
išeivijos organizuotoje veikloje 
pasireikštų tokia darbų 
tęstinumo tendencija, mūsų 
bendruomenė galėtų lengviau 
atsikvėpti, pamiršdama baimę 
dėl jos rytojaus.

V. Rociūnas

dalyviams įsijausti į tas sąly
gas, kuriose pavergtoje Lietu
voje gimsta Kronikos, ir leidė
jų ryžtą nepalūžti kovojant už 
sąžinės teises.

Po programos kavutė 
parapijos svetainėje. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Albertui 
ir Aldonai

.. .LKB KRONIKOS 
NAUJO TOMO 
SUTIKTUVĖS

Sausio 27, sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Dievo Motinos parapijos 
salėje visuomenei bus pateik-

ROŽINIO PROCESIJA
Sausio 20 d., sekmadienį, 12 

vai. vidudienį Katalikų Kris
taus Karaliaus vyrų draugija 
kviečia dalyvauti viešoje 
maldos demonstracijoje prieš 
baisųjį žmonijos nusikaltimą, 
kuris šaukiasi dangaus keršto 
— abortus. Šios demonstra
cijos organizatoriai savo 
kvietimuose pabrėžia, kad 
viešoji malda yra net svarbes
nė už politinę akciją.

Visi dalyviai prašomi 
rinktis Kardinolo Mindszenty 
Plaza, - East * 12-ji gatvė ir 
Lakeshore Avė. Iš čia, kal
bant rožinį, bus einama į 
Public Sąvare,

Visi kviečiami dalyvauti.
V.R.

CLASSIFIED GUIDE
R E A L E S T A T E

2 po 4 kamb. medinis Automat. gazo 
pečiais šildymas. Garažas, 42-os ir 
Artesian Avė. Nebrangus.
2 po 4 kamb. medinis. Centr. šildy
mas. 30 p. sklypas. 72-os ir CampbelL

ŠIMAITIS REALTY
Income Tax — Notary Public

2951 W. 63 st. 436-7878

MISCELLANEOUS

Galiu prižiūrėti vyresnio amžiaus as
menį 5 dienas savaitėj.

Kreiptis tel. 776-1678
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NAMŲ APSITVARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos vai. vakaro:

Telef. — 476-3950 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidisai ir 
pilna apd rauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Tel. — WA 5-8063

*0000<>0«0<‘000000<x>0000000<

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St., tel. 776-1486
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EKSKURSIJA Į
F ATIMA IR LIURDĄ

Z. PETKIENĖ

(Pabaiga)
į Versailles pilyje apvaikšto
me puikiausiai įrengtus 
tumus. Visur matyti auksas, 
sidabras, aksomas, meno tur
tai. Ypatingai gražiai atrodo 
veidrodžių salė, kur buvo 
pasirašyta taikos sutartis po 
pirmojo pasaulino karo.Ver- 
sail-les daržai pasakiškai 
gražūs, ligi paskutinės smulk
menos meniškai išdėstyti. Čia 
yra 1-1/2 mylios ilgio iškastas 
ežeras pagal karaliaus Liudvi
ko XIV norą, kad jo' svečiai 
turėtų kur Čiuožti ant ledo 
žiemos metu.
* Paskutinę naktis Paryžiu

je .Mes trise nutariame 
aplankyti Eifelio bokštą ir 
riuvažiuoti į patį jos viršų. 
Kainuoja 34 frankai (maždaug 
4 dol^ nuvažiuoti elevatoriumi 
įįgi viršaus. Nuo atviro 
įjalkono matyti apšviesti visi 
miesto rūmai, namai, gatvės, 
paminklai ir fontanai. 
Tarpusavyje atsigauname nuo 
įtempimo, kuris muš suvaržė 
nuo pirmo susidūrimo su pary
žiečių pajuoką. Pirmą sykį 
stebėjome svajonių Paryžių: 
romantišką, patrauklų, 
pasakišką.

Kita dieną laisva ligi 
pavakario, kada jau skrisime 
atgal į Portugaliją. Mudu su 
vyru dar spėjame aplankyti 
Jęu de Paume muziejų, kuria
me išstatyti vien impresionis
tų paveikslai. Pasigrožėjome 
pasaulinio masto tapytojų

Monet, Van Gogh, Gauguin, 
Degas, Lautrec ir kitų žavin
gomis tapybomis. Atsigavę 
širdyje, nuvykome į place 
d’Etoiles, ("žvaigždžių 
aikštę”), kur stovi masinis Are 
de Triomphe paminklas vartų 
.pavidalu (Triumfo Vartai), 
pastatytas I-jo pasaulinio karo 
žuvusių kareivių garbei. 
(Hitlerio kariai įžygiavo į 
Paryžių pro tuos pačius vartus 
II-jo pasulįnio karo metu). 
Toliau pasivaikščiojome 
gražiausia ir žymiausia gatve 
visame Paryžiuje — Champs 
Elysee alėja, kuri prasideda 
prie Place D’Etoiles. Čia tarp 
įvairių kavinių yra krautuvės; 
kuriose galima nusipirkti 
pasiūtą suknelę už 9,000 dol. ir 
skarelę už 600 dol., ir batus už 
2,000 dol.!

Grįžę į viešbutį išsiruošėm 
kelionės pabaigai: lėktuvas 
išskrenda 6 vai. vak. į 
Lisaboną. Ekskursantai 
laukia autobuso nuo 3:30 vai. 
p.p., o jis nepasirodo ligi 4:30 
Šoferis nenori mus vežti į 
aerodromą be palydovo, o tas 
palydovas ir nepasirodo. Vėl 
patys tvarkome savo bagažą. 
Galų gale išvažiuojame į 
aerodromą ir laiku 
prisištatome prie lėktuvo. 
(Gaila, kad ekskursantams 
ant greitųjų išdalina ne sava 
pavardę išrašytus bilietus, 
ekskursantai lėktuve negauna 
sėdėti prie savo kelionės 
poros). Man tenka sėdėti ne

prie savo vyro, bet prie' 
bendrakeleivės, kuri,- prieš 
įlipdama į • lėktuvą, kritD\ir 
susilaužė alkūnę. Aš greitai 
pažadinau lėktuvo patarnau
tojus, kurie suteikė jai pirmąją 
pagalbą.

Po vlandos su puse lėktuvas 
nusileido Lisabonoje. Jauna 
besišypsanti portugalė nuošir
džiai pasveikina grįžtančius 
ekskursantus ir stengiasi 
visiems padėti: su bagažu, su 
pasais, atsako į įvairius 
klausimus. Ji paskatina visus 
paskubėti, nes viešbutyje 
mūsų laukia šilta vakarienė; 
Koks malonumas grįžti į 
Portugaliją po Prancūzijos! 
Lyg būtų patys namai! Koks 
skirtumas tarp tautų svetin
gumo!

Kitą dieną apleidžiame Eu
ropą, tikrai skrendame namo. 
Kažkodėl vėl. pasitaiko, kad 
ekskursantams išdalinami 
bilietai, išrašyti svetimomis 
pavardėmis. Daugumas kelei
vių negauna sėdėti prie savo 
kelionės draugų per šią šešių 
valandų kelionę. Kiti ekskur
santai net visiškai atskirti nuo 
lietuvių.

Su laimingu lėktuvo 
nutūpimu Amerikos krantuo
se pasibaigė ilga, įdomi ir 
tikrai nuotykių pilna eks
kursija. Išlipus iš lėktuvo nety
čia pastūmiau praeinantį 
vaikiną ir išsiblaškymo 
sekundėje nebežinojau, kokia 
kalba naudojama šiame 
krašte atsiprašyti. Pagaliau 
prisiminiau: čia jau Amerika, 
jau namie! Europoje gražu, 
įdomu, daug kultūros, daug 
meno, daug istorijos, daug 
nuotykių, vis dėlto čia geriau 
gyventi!

kų tomas, kuriame 
atspausdinti 50-59 numeriai.

.Sutiktuvių metu bus ir paro
da, apimanti Kronikos 
orįginaluę bei iš įvairių 
pas’ulio . kraštų gautus 
ątsiliepimus apie šiuos pogrin
džio  ̂leidinius.

Su LKB Kronikų leidimui 
supažindins Lietuvos Kroni
kos * Sąjungos pirm. 
Kazimieras 
Chicagos. 
apibūdins 
tautinės ir 
apraišką.

Balys Gaidžiūnaš su poeto 
jautrumu padės sutiktuvių

kun.
Kuzminskas iš 

Pranas Razgaitis 
kronikas, kaip 

religinės gyvybėfe
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BOB EGĄN PLUMBING 
5138 S. KEELER AVENUE

TEL. — 581-8091

Ali types of plumbing repairs. Sewer 
& drain lines rodded. Water heaters 
installed. Discounts for Senior Citi-

10%-— — 30*X> pigiau mokėsit
už apdmudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus.

FRAitK ZAPOLIS
3208’Ą West 95th Street

, Tel. — GA 4-8654

zens. No extra charge for vveekends 
or holidays.

Licensed and Bonded
oooooooooooooooooooooooooc
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BYLAITIS i 
BRJZGYS 

So. Kedzie Avenue

HILLS
NAIVIAS

f

t

puikios sta-

CLARENDON
LIUKSUS 4 BUTŲ

Savininkas parduoda
tybos namą. Pėščia nueinama į trau
kinio stotį. $178,000.

Tel. 863-5551

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

BUDRAIČIO
Nuosavybių pardavimo įstaiga

6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600

BUTŲ NUOMAVIMAS

Draudimas —- Valdymas

Namų pirkimas — Pardavimas

OO-^OOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOO •

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

NOTARY PUBLIC .
Į 4259 S. Maplewood 254-74501 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
škvietimai, pildomi Pilietybės prašy- Į 
mai ir kitokie blankai.
>^0^00000000000000 OOCrOOOOC !

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6229 S. Kedzie — 778-2233

iim

r

ADVOKATŲ DRAUGUA 

V .

v.
6606

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

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.
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PACHALLA BHAT, MD, FACP
Praneša kabineto ,atidarymą

SPECIALYBĖ ŠIRDIES LIGOS

2454 W. 71st St., Chicago, III. 60629 
Tel. — 737-6972

... VVITH REPAYMENT 
TO FIT .YOUR INGOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to utariyl

see us for 

,inancin® 

M OUR LOW RATB

šaaiciOR

INSURED

CompounM

Mutual Federal 
Savings and loan

2212 VVEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 

Pbter Kazanauskas, Pres. 847-7747
HOUKSI iiin.Tūe.rr 1.9-4 Tbur.9-« tat. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905

A VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkrausimas 
Įvairiu atstumų

Tel. 376-1882 arba 376-5996
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MASTER PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvė 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte 
lės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele 
foną — lietuviškai.

SERAPINAS — Tel. 636-2960
‘OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame 
visu rūšių grindis

BUBNYS
Telef. — RE 7-5168

Under the Sword of
Damocles
A novel by

ANATOLE KAIRYS
Translated from Lithuanian by 

NIJOLE GRAŽULIS

This book is dedicated to all 
those who have suffered and 
died because of communism 
and Nazism.

Kaina su persiuntimu tik 
$5.50. (Buvo $10.95)

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,

Chicago, IL 60629
iiiiiliiiliilillllllilIliilIlllllllliilliiililiiKH
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No. 193. 67-ta ir Kolin.
5 kamb. mūrinis su dviem karališko 
dydžio miegamais. 1 % vonios,-pui
kiai įrengta virtuvė mamai. įrengtas 
rūsys su nauja virtuve pobūviams. 2 
maš. garažas. -Alumin. papuošimai 
Centr oro vėsinimas. Reikmenys ir 
daug priedų. Nelaukite. Skambinkite 
dabar.

No. 192. 4 miegamų. 71-ma ir Kedzie. 
30 m. senumo. 4 karališko dydžio 
miegamieji. 1 vonios. Pristatytas 
didelis šeimos kamb. su židiniu. Pil
nas rūsys. Centr. oro vėsinimas. Ga
ražas tėveliui. Puikiam stovy. Ne
laukite, skubėkite paskambint. 1

No. 161. $125.60 i mėn. išsimokėjimui, 
3-jų butų namas su penkiais karatš- 
ko dydžio kambariais savininkūL 4 ir 
3-jų kamb. butas išnuomavimui. Me
tų senumo stogas. 2 maš. garažas. 
Tik 125 dol. pridėsite prie surinktų 
nuomų mėnesiniams paskolos mokė
jimams. Skambinkit dabar.

No. 186, 7 kamb. — 54-ta ir Pulaski. 
4 karališko dydžio miegamieji. 2 mo
dernios vonios. Namas 23 m. sotu
mo. Modern. med. spintelės. Įreng
tas rūsys. Naujas stogas, centr. pa
čius, ir alumin papuošimai. Arti au
tobuso ir Jewel krautuvės ir' šv, TU- 
ribius bažnyčios. Skambinkit dabar.

2-JŲ BUTŲ — 2-JŲ BUTŲ
No. 139 5 butų mūr. Tik $79,900. 
No 127 Po 5 kambarius.'Tik $34,900., 
No. 922 Po 3 miegamus. Tik $24,900. 

No. 105, Archer ir Damen
3 butai. $59,900.

No. 910
No. 876
No. 814
No. 972

59- ta ir Kolin. 8 m. senumo* 
61-ma ir Kolin. 6 m senumo*
Archer ir Kenneth. Naujas.

60- ta ir Kedzie. Tik $64,900.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik p*’ 

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

O’BRIEN FAMILY REALTf

Tel. — 434-7100
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PIANISTO MANIGIRDO MOTEKAlClO KONCERTAS
1985 m. sausio 20 d., sekmadienį 3 vai., p.p.

Jaunimo Centro Didžiojoj Salėj, 5620 S. Claremont Avė., Chicago.

Programoje pasaulinių ir lietuvių kompozitorių kūriniai Bilietai $5,
KVIEČIAMI VISI! studentams ir pensininkams $3

PHILADELPHIA
ŽENKLAI, RODANTYS 
KOLONIJOS GAJUMĄ

Įžengus į Naujus metus, yra 
įprasta daryti praėjusių metų 
įvairių įvykių apžvalgą. Viską 
sutraukus krūvon, gaunasi 
įdomus vaizdas. Todėl kilo 
mintis padaryti ir mūsų kolo
nijos 1984 m. veiklos apys
kaitą.

Išeivijos lietuvių gyveni
mas, kokiomis formomis jis 
besireikštų, gal tik su 
mažomis išimtimis, sukasi 
apie tautinius reikalus. Pana
šiai vyksta ir mūsų koloni
joj. Praėjusiais metais, kaip ir 
anksčiau, stengėmės, kad tas 
lietuviškas medelis augtų ir 
duotų galimai daugiau gerų 
vaisių. Mes jį laistėme gana 
koncentruotu tėvynės meilės, 
tautinės savigarbos, didžia
dvasių pavergtos Lietuvos 
žmonių aukos vandeniu. Kokie 
gi buvo rezultatai?

To medelio kamienu galime 
laikyti mūsų Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę, o jo 
Šakelėmis įvairias organizaci
jas bei sambūrius. LB valdy
bą, vadovaujamą Teresės 
Gečienės, sudarė jos amžiaus 
ir jaunesni žmonės. Prie šios 
organizacijos vairo atsidūrus 
dviejų generacijų, jau šiame 
krašte augusių ir mokslus 
ėjusių, asmenims, gūstelėjo 
nauji vėjeliai. T. Gečienės 
iniciatyva Jau anksčiau buvo 
pradėti lopyti sukiurę tiltai 
tarp Lietuvos vyčių ir kitų 
organizacijų, atkreiptas išskir
tinis dėmesys į įvairaus 
amžiaus jaunimą.

Pavasarį buvo suruoštas 
tradicinis linksmavakaris, 
kurio metu iškilmingai į LB- 
nės gretas buvo įvesti keturi 
gimnazijos bebaigiantys 
jaunuoliai. Vėliau jų atlikti 
darbai bei užmojai buvo 
paminėti spaudoje. Ta pačia 
proga ką tik susiorganizavęs 
LB-nės dramos mėgėjų būrelis 
suvaidino Julijos Dantienės 
parašytą ir surežisuotą 
komediją „Prie dangaus 
vartų”. Vokalinis dainos 
vienetas, neseniai suorgani
zuotas ir vadovaujamas Vyto 
Maciūno, pasirodė su pirmai
siais, kad ir nedrąsiais, bandy
mais. Vėliau dramos mėgėjų 
būrelis su spektakliais buvo 
pakviestas į Rochesterį ir 
Brooklyną. Jam gastroliuo
jant Brooklyne, programos 
dalį atliko ir vokalinis dainos 
vienetas. Keturiems šauniems 
jaunuoliams baigus kolegijas, 
Gečienės iniciatyva ir jie buvo 
gana plačiai aprašyti spau
doje. Kreipimas reikiamo 
dėmesio į jaunus žmones, juos, 
kad ir ne visus, vėliau paska
tina šlietis prie lietuviško 
kamieno.

Švenčiant Vasario 16 
šventę, įdomią kalbą pasakė 
plačiai žinomas žurnalistas 
Warren J. Rogers. Jis stipriai 
kritikavo to meto OSI įstaigos 
vadovo Allen A. Ryan 
kolaboravimą su KGB. Rogers 
buvo pirmasis, kuris 1983 m. 
„Philadelphia Inųuirer” stojo 
ginti nekaltai OSI apkaltintų. 
Lietuviškai žodį tarė Ingrida 
Bublienė, JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė. Sol. 
Guoda Puzinauskaitė, garsio
jo Philadelphijoj Curtis Insti
tute of Music stipendininkė, 
klausytojus džiugino dai
nomis. Šventės dalyviai jautė
si pagerbti neseniai išrinkto 
Philadelphijos miesto bur
mistro Wilson Goode atsilan
kymu.

Pavasarėjant į Phila-

IR APYLINKES
delphiją LB buvo pasikvietusi 
Daivą Kezienę, Americans for 
Due Procesą atstovę, nuodug
niai susipažinusią su OSI 
apkaltintų bylų vedimu. Jos 
išsamus pranešimas sukosi 
apie tris svarbius dalykus: 
OSI sandėrį su KGB, JAV 
konstitucijos principų pažei
dimą ir apkaltintųjų bylų 
perkėlimą iš civilinių teismų į 
kriminalinius.

Metams einant į galą, taip 
pat LB pakviestas pas mus 
lankėsi Raimundas M. Lapas, 
neseniai pasirodžiusios 
knygos „Ten, ekrane sužibus: 
Amerikos lietuvių kinomato- 
grafija 1909 — 1979” autorius. 
Ta proga mūsiškius su naują
ja knyga supažindino aktorė 
J. Dantienė.

O kaipgi atrodė to lietu
viško medelio šakelės? LMKF 
Philadelphijos klubas, vado
vaujamas Snieguolės Jursky- 
tės, suruošė gražų Romo 
Kalantos minėjimą. Jame 
įspūdingą kalbą pasakė 
Vytautas Volertas, o meninę 
programą atliko iš Baltimorės 
atvykęs „Aido” kvartetas. 
Kiek vėliau ta pati organizaci
ja pasikvietė iš Bostono 
humoristinės poezijos rašyto
ją Antaną Gustaitį, kuris jam 
būdidngu stiliumi plačiai 
apžvelgė kan. Tumo Vaiž
ganto veiklą ir kūrybą iš 60 m. 
perspektyvos.Dar tenka 
pridėti, kad Jurskytė jau 
daugelį metų vadovauja 
Vasario 16 rėmėjų būreliui ir 
yra sutelkusi gana dideles 
sumas pinigų minėtos insti
tucijos reikalams.

Gilias šaknis Philadel
phijos gyvenime yra įleidęs 
Balfo skyrius. Praėjusių metų 
rudenį jis gražiai paminėjo tos 
organizacijos 40 m. veiklos 
sukaktį. Ta proga skyrių 
aplankė centro valdybos pirm. 
Maria Rudienė ir pasakė 
pagrindinę kalbą. Trumpą i 
žodį tarė dr. Bronius Kasias, o ; 
koncertinę programos dalį su' 
arfa atliko Karolina Alcom- 
Celedinaitė. Piniginio vajaus 
metu šalpos reikalams buvo 
surinkta per 3000 dol. Skyriui 
energingai jau kelinti metai 
vadovauja Feliksas Andriū- 
nas. Mes didžiuojamės turė
dami net du Balfo direktorius: 
Reginą Raubertaitę ir F. An- 
driūną.

Lietuvių tautodailės ins
titute Philadelphijos sk. turėjo 
didžiulę keramikos, tapybos, 
tautodailės ir rankdarbių 
parodą, kurioje su savo kūry
ba dalyvavo 6 viešnios ir 11 
sk. narių. Šios organizacijos 
pirmininkė yra Genovaitė Ma
čiūnienė.

Kultūros centras, kuriam 
vadovauja Jonas Stelmokas ir 
kuriame labai gyvai reiškiasi 
G. Mačiūnienė, suruošė mūsiš
kės dailininkės Marijos B. 
Raugaitės darbų parodą. Jos 
kūrybą teigiamai įvertino 
grafikas Romas Viesulas ir 
skulptorius Petras Vaškys. 
Kiek vėliau buvo knygos 
„Telesforas Valius” sutik
tuvės. Apie dail. Telesforo 
Valiaus kūrybą kalbėjo kny
gos autorius R. Viesulas.

Ateitininkai ir skautai kovo 
4 suruošė šv. Kazimiero minė
jimą su pietumis. Gautą pelną 
paskyrė vėliau įvykusių mūsų 
tautos dangiškojo globėjo 
iškilmių reikalams. Prieš Kalė
das skautai turėjo tradicines 
Kūčias. Ateitininkams vado
vauja Bronius Krokys, o skau
tams — Danutė Surdėnienė.

Atskirai šv. Kazimierą 
prisiminė vyčiai. Ta proga

buvo inscenizuotas Marytės 
Leperos, kuopos pirm., apie 
Lietuvą parašytas vaizdelis. 
Būdinga, kad ir vyčiai pirmą 
kartą suruošė Kūčias, kurios 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Įvairioms institucijoms jie 
parašė nemažai laiškų ir 
prašė, kad padėtų išlaisvinti 
įkalintus kunigus Svarinską ir 
Tamkevičių.

Lietuvių namai, kurių valdy
bos pirmininkas yra Vytautas 
Matonis, suruošė tradicinę 
gegužinę, mugę ir Naujų metų 
sutikimą, kuris praėjo nuosta
biai gerai. Jaunimo suvažiavo 
iš Chicagos, Toronto ir kitų 
tolimų miestų. Tai nuopelnas 
mūsiškių jaunų žmonių, kurie 
gyvai yra įsijungę į Lietuvių 
namų veiklą

Vinco Krėvės lituanistinė 
mokykla, vadovaujama 
Gabrieliaus Mirono, mokslo 
metus pradėjo su 22 moki
niais. Mokykloje gražiai' 
paminėjo Vasario 16, suruošė 
kalėdinę eglutę, kurioje vaikai 
suvaidino trijų veiksmų veika- 
liuką „Kalėdų burtus”. Be to,; 
buvo pasikvietę Paulių 
Rajauską, veido išraiška bei 
kūno judesiais meistriškai 
interpretuojantį vidinius 
pergyvenimus.

Mes turime net tris tautinių 
šokių grupes: „Aušrinę” 
(vadovas Eimutis Radžius), 
„Vakarinę” (vad. Kazys 
Razgaitis) ir „Aušrinėlę” (vad. 
Aušra Bagdonavičiūtė). Visos 
trys grupės dalyvavo 
Clevelande įvykusioje tauti
nių šokių šventėje. Atskirai 
pasirodė lietuvių ir ameri-; 
kiečių rengimuose.

Didžiausias praėjusių metui 
įvykis buvo iškilmingas šv. 
Kazimiero jubiliejaus paminė-; 
jimas, kuriam vadovavo! 
Bronius Krokys. Minėjimas 
Šv. Petro ir Povilo katedroje 
buvo pradėtas vargonų virtu-l 
ozo Jono Žuko koncertu. Po to 
buvo kardinolo John Krol su 
didele asista Mišios ir pamoks-l 
las. Pamaldų metu giedojo sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir 
seselių kazimieriečių choras. Į

VENANCIJAUS ALIŠO

religines apeigas atsilankė per 
1000 žmonių. Šis įvykis rado 
gana platų atgarsį ameri
kiečių spaudoje ir televizijoj.

Norisi manyti, kad prie veik
los gyvastingumo nemažai 
prisidėjo 2 __ „__
aprašymai spaudoje ir jų 
garsinimai

įvairių renginių

per LB radijo

valandėlės programas, ku
rioms vadovauja Henrikas 
Savickas. Tikimės, kad ir šiais 
metais atsiras to lietuviško 
medelio puoselėtojų bei laisty
tojų. Tada jis vėl gražiai suža
liuos, pražys ir duos branžius 
vaisius.

Bronius Vaikaitis

Aš esu mirštamai pa
vargęs, tačiau aš stovėsiu, kol 
tik mano kūnas bus kam nors 
geras — kad duočiau pa
vyzdį.

Paul von Hindenburg

teisingajamTikėjimas 
suteikia dvi neįkainojamas 
pirmenybes: 
ramybę gyvenime ir palai
mingą viltį mirties valandoje.

Platonas

n esu trukdomą

A.fA. 
BRONIUS PAPŠIS

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė 1985 m. sausio 17, 1:50 vai. ryto, sulaukęs 89 m.
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje. Tverečiaus 

parapijoje, Pečurkų kaime. Amerikoje išgyveno 7(? m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bruno, marti 

Katherine, 2 dukterys Seselė Cecilia, S.S.C., ir seselė Theresa, 
S.S.C., anūkas Anthony, Lietuvoje sesuo Juzefą Petrauskienė 
su šeima, pusseserė Uršulė Skrabutienė, pusbrolis Julius Ku
daba su žmona Bemice, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo draugijai ir Šv. Kazimiero Seselių 
Rėmėjų draugijai.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 
Street. Lankymo valandos šeštadienį nuo 5 iki 9 vai. vak., 
sekmadienį nuo 2 iki 9 vai. vak.

■ Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 21 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. •,, . ,

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti ir anūkas.

T .airi direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Mielam draugui, diplomuotam ekonomistui

AfA
PRANUI POLTERAIČIUI

mirus,
liūdesy likusiai žmonai Marijai, sūnui Vytau
tui su šeima, dukteriai Danutei ir Algiui Liau
gaudams su šeima ir kitiems giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

išeiviškosios ir egzotiškosios 
poezijos rinktinė

ANAPUS MARIŲ
Išleido Ateities Literatūros 

Fondas, pasitinkant 10 metų su
kaktį nuo poeto mirties Braz 
lijoje.

Rinktinę redagavo Kazys Bra- 
dūnas. Biografinę kūrybos ap- 
žvalgą parašė Antanas Vaičių* 
laitis.

Puošnaus, iliustruoto 192 psl. 
leidinio kaina — 7 dol., su per
siuntimu 8 dol. Knyga gauna
ma ir „Drauge“-

uiiiimiiiuiminmiiiiiiiiiiimmiimimii  
ALGIRDAS LEONAS

GIEDRĖ
Ši istorinė apysaka yra iš 

13-jo amžiaus gyvenimo Lietu* 
voje, vaizduojantį tų laikų gy
venimą, papročius, karo žygius, 
jaunatvišką meilę ir prisirišimą 
prie senosios tikybos.

Knyga 166 psl..kieti viršeliai/ 
gražiai išleista. Spaudė M. Mor- 
kūno spaustuvė 1984. Kaina su 
persiuntimu 7.25 doL

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS

Jf5Jf5 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629

Dr. Renė ir Onutė Damaitė-Fielding 
su šeima

Jurgis ir Ona Damai
Marija Damijonaitytė

Naperville, IL

A. f A. STASIUI MIKAŠAUSKUI 
mirus, 

jo žmoną Oną ir sūnų Raimundą nuošir
džiausiai užjaučiame.

MORTA IR BRONIUS N ORKAI
Toronto, Kanada

A. f A.
PRANUI POLTERAIČIUI mirus, 

širdingiausią užuojautą reiškiame jo žmonai MARI
JAI, dukrai DANUTEI, sūnui VYTAUTUI ir jų šei
moms bei kitiems giminėms.

ELENA IR VYTAUTAS ČIŽAUSKAI 
VIOLETA IR JURGIS BALČIŪNAI

A. f A. VINCUI GRIGALIŪNUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui Vet. Gyd. 
Anicetui Grigaliūnui reiškiame giliau
sią užuojautą,

P. R. BALZARAI
JE. JANKAUSKAI

K. MARCINKUS 
P. ŠIMOLIŪNAS

Miami, Florida

A. f A.

ALEKSANDRAI PIEVAITIENEI
Lietuvoje mirus, 

dideliame skausme likusią seserį mielą Li
diją Karpavičienę nuoširdžiai užjaučiame.

JULIJA ANTANAITIENĖ 
BRONĖ BALTRUŠAITIENĖ 
JUOZAS GRUZDĄS 
ANTANAS JUKNEVIČIUS 
ONA JUODIKIENĖ 
DOMĄ ir JOANA KAUNAITĖS 
JULIJA ir JONAS KAY 
TERESĖ KAVALIAUSKIENĖ 
EUGENIJA KEREŠEVIČIENĖ 
KUNIGUNDA ir KEISTUTIS KODAČIAI 
VALERIJA NORVAIŠIENĖ 
SALOMĖJA ir PRANAS PARGAUSKAI 
STEFANIJA ir KASPARAS RADVILOS 
SALOMĖJA ir BALYS SAKALAI 
ONA ir BRONIUS SERGAUČIAI 
ONA SKĖRIENĖ 
AGOTA ŠATIENĖ 
ONA ir PETRAS ŠILAI 
VALĖ ŠUKIENĖ

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS J 
LACKAWICZ 1

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

Tel. — 974-4410 (

V ASAITIS-BUTKUS
Laidotuvių direktoriai 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003



DRAUGAS, penktadienis, 1985 m. sausio mėn. 18 d.

x „Draugo” romano jury gianskaš parodys filmą „Žy-
komisijos posėdis bus Šį sek- 
madienį, sausio 20 d., 3 vai. po ri pietūs, 
pietų „Draugo” regakcijoje. 
Komisijoje yra Danutė Bindo-
kienė, Dalia Kučėnienė, Auš
ra Liulevičienė, Adolfas Mar
kelis ir kun. Andrius 
Naudžiūnas. Ši jury komisija 
išrinks tinkamą premijai ro
maną arba jokio neišrinks, jei 
komisijos nuomone nebus tin
kamo. Mecenatas yra Juozas 
Kaributas iš Los Angeles, Ca- 
lif.

x Prof. dr. Irena Lange 
(Langytė), Califomijos Statė 
universiteto profesorė, šiuo 
metu keliauja su savo studen
tais Šveicarijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, Prancū
zijoje. Jie lanko tarptautines 
prekybos organizacijas ir įs
taigas. Naujuosius Metus visi 
sutiko Paryžiuje. Prof. I. Lan
ge sveikina „Draugo” redakci
ją, iŠ Europos ir džiaugiasi, 
kad galės vėl greitai sugrįžti į 
savo nuolatines pareigas.

x Penktojo Mokslo ir kū
rybos simpoziumo griežtųjų 
mokslų sekcijų vadovai yra ži
nomi specialistai. Jūrų moks
lo vadovas bus dr. Vytautas 
Klemas iš Newark, N. J., che
mijos dr. Vytautas Narutis iš 
Naperville, III., elektroninės 
inžinerijos — Viktoras Jauto- 
kas iŠ Chicagos, matematikos 
prof. dr. Arūnas Liulevičius iš 
Chicagos, transportacijos — 
dr. ^Stasys Bačkaitis iš Great 
Falls.Vi.irmikrokompiuterių— 
dr. Jonas Ulėnas iš Dixhill, N. 
Y. Simpoziumas bus Chicago
je lapkričio 27 — 30 dienomis.

x Clevelando LB apylin
kes valdyba per iždininką 
Vincą Čečį atsiuntė „Drau
gui” 25 dol. auką. Labai ačiū 
visai valdybai ir nariams.

x Linas Rimkus, Colum- 
bia, Md., Amerikos Balso tar
nautojas, mūsų jaunosios kar
tos skaitytojas, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė ir 22 
dol. auką. L. Rimkų įrašome į 
garbės skaitytojų sąrašą, o už 
auką labai ačiū. Malonu prisi
minti, kad L. Rimkus yra dir
bęs „Draugo” redakcijoje.

x- Dr. Konstancija Štuo- 
pienė, Chicago, III., atsiuntė 

.22 dol. dienraščio stiprinimui 
ir kartu pratęsė prenumeratą. 
Dr. K. Štuopienę skelbiame 
garbės prenumęratore, o už rė
mimą lietuviško žodžio labai 
ačiū.

X Pranas Mickus, Lon- 
geuil, P. Q., Kanada, pratęsė 
„Draugo” prenumeratą ir kar
tu pridėjo 22 dol. auką. P. Mic
kų įrašome į garbės skaitytojų 
sąrašą, o už paramą nuošir
dus ačiū.

X Adolfas Lingis, Great 
Neek, N. Y., atsiuntė 22 dol. 
auką dienraščiui ir prenume
ratos mokestį už 1985 metus. 
A. Lingį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos nuoširdus ačiū.

x Freiburgo — Ecole dės 
Arts et Metiers paroda sau
sio 18 — 27 dienomis, Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre 
sausio 18 d., 7:30 v. v. Galeri
jos valandos penkt. 7 — 9 v. v., 
šešt., sekm. 11 v. r. — 7 v. v. 
Visi kviečiami.

(pr-)

x Ieškoma lietuviškai 
kalbanti moteris, gyvenan
ti netoli Berwyn, prižiūrėti ma
žą vaiką pilną laiką. Prašoma 
skambinti tel. 795-6496.

(sk.)

x Išnuomojamas mažiau
siai 3 mėnesiams St. Pete 
Beach, Floridoje, 2-jų miega
mųjų Condo. Teirautis telef. 
1-312—778-5374.

(sk.)

x Beverly Shores Lietu* 
vių klubo rengiamas Vasario 
16 d. minėjimas bus vasario 10 
d. Sv. Onos bažnyčioje 12 vai. 
šv. Mišias atnašaus kun. My- 
kolas Kirkilas, 1 vai. Red Lan- 
tem salėje minėjimas. Kalbės 
Karolis Milkovaitis, Ed. Ven- 

giai į Vilnių”. Po to bus bend- 

x Zuzana Galinienė, iš
rinkta Beverly Shores Lietu
vių klubo pirmininkė, perėmė 
naujas pareigas ir rūpinasi 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimu. Kiti valdybos nariai 
pasiskirstė pareigomis: I vice
pirmininkas inž. Leonas Ne- 
kus, II vicepirmininkė Marija 
Vilutienė, sekretorė Irena Jo- 
nynienė, iždininkė Meilutė Ru- 
lienė.

x ALRK Moterų sąjun
gos 20-tos kuopos susirinki
mas bus sausio 20 d., sekma
dienį, tuoj po 10 vai. šv. Mišių 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos kambaryje. Na
res prašo valdyba susirinki
me dalyvauti.

x „Elta, Information Bulle- 
tin”, gruodžio mėnesio 12 nr., 
informacijos anglų kalba iš
ėjo iš spaudos ir pasiekė re
dakciją. Šiame numeryje iš
spausdinti atsišaukimai į 
lietuvių tautą, į lietuvius išei
vijoje. Jie buvo priimti Vliko 
seime. Taip pat yra inform- 
cijų apie įvairius lietuvių san
tykius su okupantu — Sovietų 
Rusija. Informacijų biuletenį 
finansuoja Tautos fondas.

x S. P. Tauras, Valpa- 
raiso, Ind., atsiuntė 25 dol. 
dienraščio stiprinimui ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą. S. P. 
Taurą įrašome. į garbės skai
tytojų sąrašą, o už auką labai 
ačiū.

x Pranutė Domanskie- 
nė, Andrius Pabedinskas, Al
gis Ankus, R. Pūkštys, V. Les- 
niauskas, Kazys Jakštas, S.' 
Jurjonas, Leonidas Jaras, Ju
lius Balutis, Irena Bliudžius, 
Petras Kudukis, visi įvairio
mis progomis „Drauge” pasi
rinko naujausių leidinių.

x Kun. Antanas Kardas, 
Sunny Hills, Fla., mūsų nuo
širdus rėmėjas, garbės prenu
meratorius, pratęsė prenume
ratą su 22 dol. auka 
dienraščiui. Kun. A. Kardą ir 
toliau laikome garbės sąraše, 
o už nuolatinį rėmimą nuošir
dus ačiū.

x Juozas Rudzinskas, Un- 
ion Pier, Mich., suprasdamas 
nelengvą spaudos kelią, at
siuntė su prenumeratos mo
kesčiu ir 22 dol. dienraščio pa
ramai. J. Rudzinską, mūsų 
bendradarbį, įrašome į garbės 
sąrašą, o už auką labai ačiū.

x Vincas Klova, Bell Gar- 
.dens, Cal., remdamas lietuviš
ką spaudą, atsiuntė 22 dol. au
ką ir pratęsė „Draugo” 
prenumeratą 1985 metams. V. 
Klovą skelbiame garbės pre
numeratorium, o už mielą au
ką labai ačiū.

x Šiandien kavinėje bus 
vakaronė — filisterio Vy
tenio Rasučio filmo pri
statymas. Filmas grynai hu
moristinio pobūdžio, tai 
galėsite linksmai draugų tar
pe praleisti vakarą. Paremki
te savo dalyvavimu jauno re- 
žisoriaus ir jaunųjų artistų 
pastangas. Rengia F. S. S. 
Chicagos skyrius.

(pr.)
x “Draugo” administra

cijos organizuojama ekskur
sija išvyksta gegužės 18 d. ir 
grįš birželio 7 d. Pirmas susto
jimas bus Graikijoje, o iš ten 
laivu plauks į Italiją, kur ap
lankys Romą, Pompėją, Flo
renciją, Veneciją, Milaną, So- 
rento ir kitas gražias vietoves. 
Ekskursijos technikinius dar
bus tvarko American TraveI 
Service Bureau, 9727 S. Wes- 
tem Avė., Chicago, III. 60643, 
tel. 312-238-9787. Smulkesnės 
informacijos bus skelbiamos 
vėliau.

(pr.)

x Zigmas Brazis, La 
Grange, III., atsiuntė 25 dol. 
auką dėkodamas už gražias 
kalėdines korteles ir ilgai lau
kiamą kalendorių. Labai ačiū.

x Zenonas Krasauskas, 
Chicago, III., atsiuntė 22 dol. 
dienraščio palaikymui ir kar
tu pratęsė prenumeratą. Z. 
Krasauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai ačiū.

x Jonas Dekeris, Cicero, 
III., mūsų garbės prenumera
torius, vėl atsiuntė 22 dol. au
ką ir pratęsė „Draugo” prenu
meratą 1985 metams. J. 
Dekerį ir toliau laikome gar
bės sąraše, o už paramą labai 
dėkojame.

x Filomena Černius, Chi
cago, III., suprasdama neleng
vą lietuviškos spaudos kelią, 
atsiuntė 22 dol auką ir kartu 
pratęsė „Draugo” prenumera- 
tą.F. Černių skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkoja
me.

x Kun. Raymondas R. 
Klumbis, Wenden, Arz., mū
sų garbės prenumeratorius, 
vėl pridėjo 22 dol. auką ir ją 
atsiuntė su prenumeratos ura- 
tęsimu. Kun. R. Klumbį ir to
liau laikome garbės prenume
ratorium, o už paramą labai 
dėkojame.

x Zenonas Gobis, Kirk- 
land, Ohio, remdamas lietu
višką spaudą, atsiuntė jos pa- 

i ramai 22 dol. ir kartu pratęsė 
jo prenumeratą. Z. Gobį įrašo
me į garbės skaitytojų sąrašą, 
o už auką tariame nuoširdų 
ačiū.

x Ignas Beleckis, iH.ot 
Springs, Ark., remdamas,sa
vąją spaudą,. atsiuntė 22 dol. 
jos stiprinimui ir kartu pratę
sė prenumeratą 1985 metams. 
Ign. Beleckį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už para
mą labai dėkojame.

x Regina ir Bronius La- 
tožaį, Cicero, III., pratęsdami 
prenumeratą ir žinodami lie
tuviško žodžio reikšmę išeivi
joje, atsiuntė 76 dol. R. ir B. 
Latožus skelbiame garbės pre
numeratoriais, o už auką la
bai ačiū.

x Prof. Jack J. Stukas, 
Watchūng' N. J., visuomeni
ninkas, musų, garbės prenu
meratorius; pratęsdamas pre
numeratą vėl pridėjo 22 dėl. 
auką. Prof. dr. J. Stuką ir to
liau laikome garbės sąraše,' o 
už paramą nuoširdus ačiū.

x Danys Mikeliūnas, Mi- 
chigan City, Ind., vertinda
mas lietuviško žodžio reikšmę 
mūsų gyvenime ir veikime, at
siuntė 22 dol. dienraščio para
mai. D. Mikeliūną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką nuoširdus ačiū.

x Juozas Duoba, Norwood,j 
Mass., atsiuntė 22 dol. „Drau
go” palaikymui ir pratęsė pre
numeratą 1985 metams ir kar
tu palinkėjo gerų 1985 metų 
lietuviškame darbe. J. Duobą 
įrašome į garbės prenumerato
rių sąrašą, o už auką labai 
ačiū.

x Gasparas Kazlauskas, 
Santa Barbara, Cal., mūsų 
garbės prenumeratorius, pra- 

; tęsdamas prenumeratą 1985: 
metams, atsiuntė 22 dol. auką 
G. Kazlauską ir toliau laiko
me garbės sąraše, o už rėmi
mą lietuviško žodžio labai 
ačiū.

x Vincas Akelaitis, Cleve- ■ 
land, Ohio, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 22 dol. 
dienraščio stiprinimui. V. Ake
laitį įrašome į garbės skaity
tojų šeimą, o už auką labai dė
kojame.

x Dr. Jonas Skirgaudas, 
La Jolla, Cal., V. ir K. Nakas, 
Falls Church, Va., Vaclovas 
Mažeika, Park Ridge, III., Ro
mas Butkūnas, Crystal Lake, 
III. Pijus A. Bielskus, Roches- 
ter, Mich., Antanas Bertulis, 
Hot Springs National Park, A. 
Galdikas, Los Angeles, Cal., 
įvairiomis progomis atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai ačiū.

IŠ ARTI IR TOLI
( k A. VALSTYHsi

— A.a. Teodoras Slapšys, 
78 metų amžiaus, mirė gruo
džio 13 d. Nėw Yorke. Ten ir 
palaidotas.

— A. a. Elena Micke- 
liūnienė po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Brooklyne, N.Y., 
gruodžio 7 d. Velionė buvo 
gimusi 1905 m. vasario 15 d. 
Šiauliuose. Buvo ištekėjusi už 
Vinco Mickeliūno, kuris jau 
prieš kelerius metus yra miręs. 
Išaugino dukterį * Živilę 
Jurienę, kuri su vyru.išaugino 
dvi dukras ir sūnų. Liko taip 
pat ir velionės vienas anūkas. 
Velionė pasižymėjo gera šir- 

! dimi, labdara ir gero darymu 
visiems, kurie jos pagalbos 
prašė. Ji yra dideles sumas 
paaukojusi Kultūros Židiniui, 
Apreiškimo parapijai, Liet. 
Kat. Mokslo akademijai, šau
liams ir kt. Jos, laidotuvėse 

I dalyvavo daug žmonių ir 
įkalbas atsisveikinime pasakė 
daugelio orga^žacijų 
atstovai. Pagrindines laidotu
vių šv. Mišias laikė vysk. 
Paulius Baltakis, konce- 
lebruojant kitiems kunigams. 
Paskutiniu- metu buvo pas 
dukterį Živilę Jurienę, nes 
buvo reikalinga .nuolatinės 
priežiūros.

— Phoenixo lietuviai tu
rėjo kūčias, Jean Pike suruoš
tas Lietuvių klube daugiausia 
lietuviams, kalbantiems ang
liškai,. ir kun. Antano Valiuš- 
kos būstinėje Kūčių dieną vi
siems, daugiausiai lietuviškai 
kalbantiems. Abiejose kūčiose

x Kun. L. Dieninis, Har- 
risville, Mich, mūsų garbės 
prenumeratorius, kartu su 
prenumeratos pratęsimu at
siuntė ir vėl 25 dol. auką. Kun. 
L. Dieninį ir toliau laikome 
garbės prenumeratorių sąra
še, o už nuolatinę paramą la
bai ačiū.

x Antanas Gudonis, St. 
Petersbur, Fla., mūsų rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 25 dol. 
dienraščio palaikymui. Ant. 
Gudonį skelbiame 2. garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
auką tariame nuoširdų ačiū.

x C. A. Kucenas, Readon- 
do Beach, Cal., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 25 dol. 
dienraščio stiprinimui. C. A. 
Kuceną skelbiame w garbės 
prenumeratorium, o už lietu
viškos spaudos palaikymą 
nuoširdus ačiū. . K

x Juozas Grabys, Win- 
nipeg, Man., Kanada, mūsų 
rėmėjas, pratęsdamaš prenu
meratą už 1985 metus, atsiun
tė 25 dol. auką. J. Grabį įrašo
me į garbės skaitytoj^ sąrašą, 
o už palaikymą savos spau
dos labai ačiū.

x Juozas Mikonis, Rich- 
mond Hts., Ohio, mūsų gar
bės prenumeratorius, "mecena
tas, pratęsė prenumeratą su 27 
dol. auka dienraščiui. J. 
Mikonį ir toliau laikome gar
bės prenumeratorių sąraše, o« 
už nuolatinę paramą tariame) 
nuoširdų ačiū. 

buvo laikomasi lietuviškų tra
dicijų, laužiama plotkelė, val
goma su pasninku. Buvo ir 
svečių iš kitur, kaip Jean Pike, 
jos dvi dukterys ir močiutė, 
Birutės Dirsienės sesuo Erika 
ir jos duktė Rita iš Montrea- 
lio, aviacijos pulk. Įeit. Algis 
Ruseckas, atvykęs aplankyti 
tėvelių, Marta ir Albinas Ra
džiūnai iš Toronto, Lionė Skei- 
valienė iš Chicagos, Birutė Bo- 
kienė su sūnum Raymundu iš 
Sun City, Ann Bain, Cathie 
Peters ir Vardauskų šeima.

— Kufį, Algiųiantas Bart
kus, Sv. ^Kazimiero kolegijos 
Romoje prprektorius, Kalė
doms buvo atvykęs pas savo 
gimines į Brooklyną. Čia 
aplankė sesers Nijolės šeimą, 
buvo atvykusi;, iš Wąshing- 
tono ir kita .sesuo, — dr. Danu
tė su yypų. . '

— Sol. Benedickto Povi- 
lavičiaus koncertą rengia St. 
Petersburgo, Fla., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba vasario 6 d. Lietuvių klu
be. Bilietai bus gaunami pas 
platintojus ir prie įėjimo. Po 
koncerto bus kavutė ir pa
bendravimas.

— A. ą..-Kazimieras-Gir- 
dauskas, .84 , metų amžiaus, 
gruodžio 2^d. mirę Phoenix, 
Ariz. Prieš trejus metus mirė 
jo žmona.. Velionis.. Arizonoje, 
išgyveno apie 30 metų, buvo 
atvykęs iš Rockfordo, III. 
Palaidotas iš^j§t; Louis pa
rapijos. Iš giminių liko tik 
seserėčia Frances Bachilu- 
nas.

— Phoenixo, Ariz., lie- į 
tuviai gavo liūdną žinią, kad 
Lauderdale, Fla., mirė a.a. 
Petras Šlapikas, 79 mėtų 
amžiaus. Anksčiau jis yra gy
venęs Phoenixe ir bendravęs 
su lietuviais. Su jais net susi
rašinėjo iš Floridos. Liko žmo
na Marija.

— St. Petersburgo, Fla., 
Lietuvių klubo senoji ir nau
joji valdybos sutarė metinį 
susirinkimą sušaukti sausio 
19 d. 2 vai. p.p. klubo salėje. 
Po susirinkimo svečias iš Los 
Angeles, Calif., Antanas Ma
žeika, Baltų Laisvės lygos vi
cepirmininkas, padarys pra
nešimą apie OSI pragaištingą 
veiklą ir kitus su lietuvių veik
lą susijusius reikalus.

— Balfo St. Petersburgo, 
Fla., skyrius savo veiklos 
dešimtmetį paminės balan

Linksmai nusiteikusios Shawna Epich, Jonathan Cagle ir 
Kacie Petrauskaitė Vaikų namelių popietinėje klasėje.

Nuotr. L. Volodkos

džio 17 d. Lietuvių klube. Me
ninę dalį attiks solistė Nelė ir 
muz. Arvydas Paltinai iš V ak. 
Vokietijos.

— Pietų Afrikos sostinė
je Pretorijoje gyvenąs Vin
centas Kuisis savo parapijos 
bažnyčioje įtaisė puikų vitra
žą, vaizduojantį šventąjį Kazi
mierą ant žirgo kovoje prieš 
rusus. Vitražas padarytas 
Vincento tėvų prisiminimui. 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Kuisių šeima Pretorijos- 
Johannisburgo srityje buvo 
lietuviškos veiklos centras. 
Kuisienė, Vincento motina, už 
nuopelnus lietuvybei prez. A. 
Smetonos buvo apdovanota 
Gedimino ordinu, kurį 
asmeniškai atvežė ir įteikė 
gen. VI. Nagevičius. Vincento 
žmona Jess, folandų kilmės 
afrikietė, Šiek tiek moka lie
tuviškai, verda lietuviškus val
gius ir turi didelę meilę Lie
tuvai, priklauso Baltų Laisvės 

skaito .■ Lituanus, Brid- 
ges, Baltic Bulletin.

ARGENTINOJE
— Jurgis Gilvydis, minė

damas savo lietuviško kino 
teatro 50 metų sukaktį, Lanus 
kapinėse pastatė įnirusiems 
panteoną ir pavadino jį 
„Vytis”. Jame buvo paguldyti 
artimųjų kūnai, kurie buvo 
kitur palaidoti: Danutė Gilvy- 
dienė, Pranutė Gilvydytė, Na
talija Paršelienė ir Antanas 
Paršelis.

— A. a. Domininkas Tra
čioms, 84 metų amžiaus, mi
rė Avellanedoje rugsėjo 20 d. 
Velionis turėjo nemažą gele
žies apdirbimo fabriką. Kilęs 
iš Panevėžio apylinkės. Liko 
du sūnūs ir duktė su šeimo
mis. Palaidotas Avellanedos 
kapinėse.

— A. a. Povilas Vaiš
vila, 82 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 25 d. Velionis buvo 
kilęs iš Subačiaus, Panevėžio 
apskr. Argentinoje gyveno 
nuo 1930 m. Nuliūdime liko 
dvi dukros — Aida Adomai
tienė su dviem dukrom, duktė 
Jane, sesuo Emilija Eiduko- 
nienė su Šeima ir kiti giminės. 
Palaidotas Lomas de Zamora 
kapinėse.

— A. a. Emilija Skeresy- 
tė Eidmuntienė mirė spalio 8 
d. Liko sūnus su šeima. Palai
dota Lanus kapinėse.

CHICAGOS ŽINIOS
RYŽTINGA 

POLICININKĖ
Iš kalėjimo paleistas Re- 

nard Britton, 29 m., vidurnak
tį sutikęs policininkę Ruth M. 
Joyner, 40 m., paleido tris šū-" 
vius į ją, kol jo ginklas už
springo. Policininkė atsišaudė 
ir užpuolėją nušovė. Policijos 
vadas pagyrė ją už ryžtingu
mą.

PAŽANGI STATYBA
United Airlines paskelbė 

planą O’Hare aerodrome pa
statyti tarptautinę stotį, pa
žangaus stiliaus, skirtingo 
nuo kitų aerodromo pastatų. 
Tai bus plieno ir stiklo pasta
tas, kainuosiąs 300 mil dole
rių.
MOKYKLŲ BIUDŽETAS
Chicagos miesto mokyklų 

naujas biudžetas sieks 1;5 bi
lijono dol rių. Numatytas al
gų pakėlimas 4.5 proc.

MOKESČIŲ NEKELS
Illinois gubernatorius 

Thompson pareiškė, kad ne
bus keliami valstijos mokės* 
čiai šiemet, nors buvo norėta 
juos padidinti mokyklų labui.

PRIEŠ NUSIKALTIMUS
Illinois valstijoje įsigaliojo 

naujas įstatymas, vadinamas 
Victims Bill of Rights — Nu
kentėjusių teisėmis. Pagal 
šiuos nuostatus nusikalti
muose nukentėjusieji ir jų šei
mos nariai turės teisę teisme 
liudyti, ką nusikaltimas jiems 
yra padaręs. Numatoma, kad 
tai paveiks, jog kaltininkai bus 
griežčiau baudžiami.

FILMAS APIE
GYVYBIŲ SAUGOJIMĄ
Pro-Life sąjūdis, kovojąs 

prieš negimusių žudymą, sau
sio 20 d. 7 v.v. Krikščionių 
Laisvės bažnyčioje, 203 E. 
Camp McDonald Rd., Pro- 
spect Heights rodys specialiai 
paruoštą filmą. r

AUTOMOBILIŲ DIRŽAI
Gubernatorius J. Thomson 

pasirašė įstatymą, kuriuo rei
kalaujama, kad Illinois vals
tijoje automobilio vairuotojai 
ir prie jų pirmame suole sėdį 
keleiviai būtinai prisirištų dir- 
žais. Įstatymas įsigalios liepos 
14 d. Kas po to diržo neužsi- 
dės, bus baudžiamas 25 dol. 
pabaudos.

GRĮŽO IŠ INDIJOS
Chicagos priemiesčių dak

tarai R. Gorsich ir K. Batchu 
grįžo iš Bhopal, Indijos, kur jie 
buvo nuvykę padėti nuken- 
tėjusiems nuo prasiveržusių 
dujų. Ten jie buvo išvykę trims 
savaitėms, veždamiesi daug 
dovanotų vaistų. Jie giria vie
tines Indijos ligonines, me
dicinos studentus ir katalikų 
vienuoles, kurios tuoj po įvy
kusios nelaimės atskubėjo pa
dėti ypač neturtėlių rajo
nuose.

Į FLORIDA
Iš Midway aerodromo Chi

cagoje nuo sausio 12 d. pra
dėjo skristi lėktuvai į' Ft. 
Lauderdale, Floridoje. 
Skridimas į vieną pusę kai
nuoja 149 dol., o nuolaidos 
bilietas — tik 99 dol.

SOCIALINIO 
DRAUDIMO MOKESČIAI

Chicagos apylinkių gyvena . 
tojams siuntinėjamos formos, 
kurios padės nustatyti, ar jie 
turės mokėti mokesčius nuo 
pusės gaunamos socialinės ap- 
draudos sumos. Turės mokėti 
tik tie, kurių mėtinės pajamos 
drauge su puse socialinės ap* 
draudos bus didesnės kaip 
25,000 dol., jei tas asmuo vien* 
gungis.

TŪKSTANČIAI 
SIŪLĖSI DIRBTI

Chicagos pašte atsirado 170 
naujų tarnybų. Nors nebuvo • 
garsinama, bet susirinko pen
ki tūkstančiai žmonių, jų 
ieškodami.


