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P r a ė j u s i ų metų
s v a r b e s n i įvykiai

Mano kryžiaus
ir kančių keliai

(Tęsinys)

Adelė Kilčiauskienė,
Balio Gajausko motina
— Iš ten klausau pamaldas.
(Tęsinys)
Ir
iš čia žinių pasiklausau ir
— Kodėl rašėt prisimi
nimus? Ką ten juose prirašėt. laikraščius skaitau.
— Jums valdžia negera,
Reiškia, banditus Jūs vadino
nepatinka,
tai galit čia negy
te partizanais, o tuos, kurie
venti.
Jums
tik „anie" geri.
juos naikino — banditais?
Prirašėt
visko.
Jeigu ne Jūsų
— Prisiminimus
pradėjau
rašyti dar prieš sūnaus sugrį 77-neri metai, žinotume, ką su
žimą. Rašiau dešimt metų. Jumis padaryti.
— Aš rašiau tik tiesą.
C. aivoj au, kad aš sūnaus
— J u m s reikėjo dar sūnų
nebesulauksiu. Tai jis nors iš
sudrausti,
o J ū s padėjot jam
mano prisiminimų tesužino
nusikalsti.
apie mano kančias. Parašiau
— Reikėjo
neišregistruoti
ne kokį romaną, o visą tiesą,
ką aš iškentėjau prie vokiečių sūnaus. Būtų apsivedęs ir
ir dabar, prie rusų, kaip aš gyvenęs ramiai. Jūs patys
ieškojau sūnaus ir kokius nedavėt jam gyventi, o dabar
kaltinat mus.
patyriau vargus.
— J a m niekas netrukdė,
— Ar žinot, kad pas Stavski
galėjo gyventi.
buvo krat; ir ką paėmė?
— Kaip netrukdė? O baudos,
— Žinojau.
kurias
a š mokėjau?
— Kas pasakė: sūnus ar
—
Tai
neteisybė.
Stavskis?
—
Aš
gi
turiu kvitus.
— Neprisimenu.
—
P
a
s
mus
apie tai neįrašy
— Ar žinot tokį Petkų? Jis
ta. Tegu Irena atneša pas mus
dabar suimtas.
— 2inau, per radiją girdė kvitus, įrašysim.
(Vėliau jie viską iš tų kvitų
jau.
įsirašė
į savo knygą.) Tardy
— Ar žinot tokį Solženitojas
tęsė
toliau: — Balys turi
ciną?
ryšį
su
užsieniu.
Pas jį buvo
— Žinau, irgi per radiją gir
atvažiavęs
žmogus
nuo Simo
dėjau.
— Šapokos „Lietuvos Isto Kudirkos. Jam Balys perdavė
juostas. Žinom ir kas prašė
rija" pas jus buvo?
perduoti nuotraukas, ir kad
— Neprisimenu.
— Balys sakė, kad mamos. prašė jūsų pasirašyti pareiški
— Gali būti. Kai vyras dar mą dėl Petkaus V. Mes viską
buvo gyvas, jis turėjo daug žinom, .jums reikia tik savo
visokių knygų. Gal ir tokia sveikatos žiūrėti, o ne padėti
visokiems. Nelaukit, neišgel
buvo.
bės n e i Sacharovas, nei
— Kada vyras mirė?
Solženicinas, nei Karteris.
— 1964 m.
Nelaukit. Jūs gi protinga
— O „Gulago salynas", o moteris. Balys irgi geras,
„Kronika", o „Aušra", o „Die sąžiningas žmogus, ir iš
vas ir tėvynė"?
darbovietės geri atsiliepimai
Aš tylėjau.
apie jį. Tik negerai, kad
— Matot, mes viską žinom. tokiais reikalais užsiiminėBalys buvo po kratos j jate. Kiek turit išsilavinimo.
Šiaulius nuvažiavęs?
— Savamokslė.
— Nežinau.
— Tai, matot, kaip dabar
— Tai negi ir Jums nesakė?
gerai,
mokytis visi gali. Žiūrė
— Turbūt nenorėjo, kad aš
kit,
kad
daugiau nieko nepasijaudinčiausi.
rašinėtumėt.
— Jūs tik iš ten žinių
Tuo tardymas ir pasibaigė.
klausot. Jums tik užsienis
rūpi.
(Bus daugiau)
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Rugsėjis

Libijoje vyksta piktos demonstracijos prieš Ameriką ir „sionistus". Transparantai išreiškia
„revoliucijos vadui" pulk. Muammarui Khaddafiui paramą ir pasitikėjimą.

Europa šaltai
žiūri į sankcijas

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Erdvėlaivio „Columbia"
L o n d o n a s . — Prezidento į Vakarų Vokietija paskelbė, kelionė į erdves trečiadienį ir
Reagano
planas nubausti i kad ekonominių sankcijų Libi vėl buvo atidėta, jau šeštąsyk.
— FBI direktorius W. WebsLibiją ekonominėmis sankci jai paskelbimas prieštarautų
ter
paskelbė, kad pernai buvo
jomis Europoje buvo gan šal Bonos opozicijai šitokioms
tai priimtas. Britų užsienio sankcijoms
Pietų
Afrikos pasaulyje 695 terorizmo inci
reikalų ministerijos sekre atžvilgiu. Vokietija iš principo dentai. Iš jų apie 200 nukreip
torius Antony Acland, kuris nusistačiusi prieš tokias sank ti prieš JAV. Žuvo apie 2,000
paskirtas nauju Britanijos cijas. Italija pareikalavo, kad žmonių, jų tarpe 17 amerikie
ambasadorium Washingtone, šis klausimas būtų svarsto čių. Dar 122 amerikiečiai
pasakė trumpai: „Sankcijos m a s Europos Bendrosios sužeisti.
— New Yorko akcijų biržoje
neveikia. Jos neveikė Zimbab Rinkos užsienio ri/ualų minisItalija trečiadienį smarkiai nukrito
vėje, kai ji dar buvo baltųjų terių konferencijoje.
valdoma Rodezija. Sankcijos nėra įsitikinusi, kad Libijos akcijų kainos po kelių mėne
neveikia Pietų Afrikoje, jos vadas Khaddafi y r a pats įsi sių kilimo. Daugiausia prisi
vėlęs į teroro veiksmų organi dėjo žinia, kad gruodžio mėn.
neveiks ir Libijoje".
Kanada paskelbė, kad ji zavimą. Du naujieji Europos Amerikoje vėl sumažėjo bedar
jokių
sankcijų
L i b i j a i Rinkos nariai: Portugalija ir bių skaičius ir siekė 6.9 nuoš.
— Irano sostinėj Teherane
neskelbs. Vakarų Vokietija Ispanija greit paskelbė, kad
pareiškė, kad ji rezervuotai jos nieko bendro nenori turėti viena gatvė pavadinta Egipto
žiūri į ekonomines sankcijas. su sankcijomis Libijai. Per pamišusio policininko vardu.
Prancūzija pareiškė, k a d metus tų dviejų šalių prekyba Jis Sinajuje nušovė 7 Izraelio
reikia panaudoti prieš Libiją su Libija siekia 12 bil. dol. turistus, buvo nuteistas kalėti
„tarptautinės teisės taisyk Ispanija nepripažįsta ekono iki gyvos galvos ir kalėjime
les". Graikijos
pareiškime minių sankcijų politiniais tiks pasikorė.
— Maskvoje
Tarptautinės
nurodoma, kad kariniai veiks lais, pasakė ispanų užsienio
Žmogaus teisių dienos proga
mai pakenktų
Viduriniųjų ministerija.
paminklo
Rytų taikos viltims, o ekono
Britanija paskelbė, kad ji prie P u š k i n o
minis s p a u d i m a s n a u d o s netrukdys Amerikos sank demonstravo ir 17 metų
Irina
neduos. Italijoje tik viena val cijoms ir nebandys iš jų Maskvos studentė
Pankratova. Antradienį ji
dančios
koalicijos
partija
pasinaudoti.
buvo suimta ir patalpinta į
pritaria
sankcijoms,
kitos
Amerikos
a
m
b
a
s
a
d
o
r
i
a
i
ligoninę.
keturios
—
nepritaria.
Belgija
Pikti amerikiečiai kurie pareiškė, kad jie atvyko į pasakė, kad ekonominis Vakarų Europos sostinėse psichiatrinę
—
Viduržemio
jūroje dingo
Libiją, nes negalėjo gauti dar
labai
daug
dirba,
bandydami
spaudimas
neproduktingas
ir
JAV
karo
lėktuvas,
pakilęs iš
grįžta iš Libijos
bo Amerikoje.
niekad neturi efekto kovojant įtikinti vyriausybes, kad Libi lėktuvnešio „Coral S e a " .
Tripolis. — Daugiausia kri
prieš terorizmą.
Norvegija ja nusipelno tokios bausmės. Nelaimė įvyko prie Prancūtikos prezidentas Reaganas Ponomariovas mokč pareiškė, kad ji palauks ir Spauda rašo, kad Libijos repu I zijos krantų, lakūnas dingo.
dėl savo paskelbtų Libijai
pažiūrės, ką nutars kitos Eu tacija pasaulyje pakilo. Ara
— Šeši J A V Kongreso
Vilniaus
vadus
ekonominių
sankcijų susi
ropos šalys. Austrija, kurios bai ir kitos islamo tautos nariai kalbėjosi su Pietų Afri
laukė iš amerikiečių, kurie dir
Užsienio spaudos dėmesį teritorijoje vyko paskutiniai niekad nebuvo tokios vienin kos prezidentu ir įteikė jam
ba Libijos naftos pramonėje. neseniai atkreipė naujas teroristų veiksmai, pripažino, gos. Khaddafis jaučiasi lyg rekomendacijas, kaip refor
Islamo
valstybių muoti P. Afrikos aparteido
Korespondentai praneša, kad Maskvos raginimas Lietuvos kad ji pasvarstys, ar jungtis į herojus.
M a r o k e sistemą.
amerikiečiai bijo pasilikti Libi komunistų partijai veiksmin sankcijas, tačiau gali būti ir k o n f e r e n c i j o j e
paskelbtame pareiškime sako
joje, nes jie gali būti nubausti, giau vykdyti Lietuvoje anti kitų, geresnių priemonių.
— Amerikos naftos bendro
ma, kad Libijai
grasina vės, kurių sekcijos dirba Libi
kai grįš į Ameriką. Tačiau ir religinę propagandą. Reuterio
Feze, Maroke, posėdžiavę 45 „imperializmas ir sionizmas".
grįžtantieji pikti, nes Ameri žinių agentūra, remdamasi
joje, paskelbė, kad jos laikysis
islamo
valstybių ministeriai
koje jie nesitiki tokių gerų m a s k v i š k ė s
„ P r a v d o s " paskelbė paramą Libijai, jei ją Visos 45 islamo valstybės, net vyriausybės įstatymų ir dar
tokie Amerikos sąjunginin bus Libijoje sustabdys. Dau
darbų ir atlyginimų, kuriuos pranešimu, informuoja, kad
kas
užpultų.
Net
ir
Vakarams
kai, kaip Pakistanas ir Turki giausia įveltos Libijoje: Maragaudavo Libijoje. Kai kurie antireliginės propagandos
pareiškė, jog, bausdamas Iibi- stiprinimo Lietuvoje klausimą palankus Saudi Arabijos kara ja, išreiškė solidarumą Libi thon Oil, Conoco ir Occidental
ją, Reaganas nieko nenu Vilniuje posėdžiavusiai Lietu lius Fahdas išreiškė Libijai jai ir pažadėjo jai paramą — Petroleum Corp.
savo paramą. Libija islamo
baudė, tik amerikiečius.
vos komunistų partijos vado konferencijoje ragino visus ginant Libijos suverenumą,
— Sovietų Sąjunga pripa
teritorinį neliečiamumą ir jos
Vienas naftos šaltinių dar vybei iškėlė sovietų komunis n u t r a u k t i
žino, kad buvo apie 10 susir
diplomatinius
bininkas nurodė, kad jis jau tų partijos ideologas Borisas santykius su tomis Afrikos vandenų saugumą. Kuwaito gimų Aids liga. Prieš du mėne
„pusės amžiaus" ir jam susi Ponomariovas. Jis pabrėžė, valstybėmis, kurios užmegztų parlamentas antradienį priė sius
oficialus
pranešimas
mė rezoliuciją, kur pasmer
rasti darbą Amerikoje bus jog turi būti imamasi veiks ryšius su Izraeliu.
tvirtino, kad Aids Sovietų
kiama grėsmė Libijos tautai,
labai sunku. Jis bijo pasilikti mingesnių priemonių darbo
Sąjungoje nėra, o tą ligą
Trečiadienį prezidentas Rea arabams musulmonams Libi pasaulyje sukėlė Pentagono
Iibijoje, kur jis „saugus ir žmonių tarpe formuojant
l a i m i n g a s " , nes jį gali komunistinę pasaulėžiūrą, sie ganas pasirašė dekretą, kuris joje. Bet kurie karo veiksmai inspiruoti bandymai.
'>ombarduoti Reagano atsiųs kiant apsaugoti Lietuvos įšaldo Amerikos bankuose prieš Libiją pažeistų Ameri
— Pasaulyje laukiama pipi
ti JAV lėktuvai. J i s nurodė, visuomenę nuo komunizmui visus Libijos pinigus. Įsaky kos interesus, sakoma Kuwai- rų kainos pakilimo. Didžiausi
kad
Britanija
nutraukė priešiškos ideologijos įtakos. mas liečia ir Amerikos bankų to parlamento pareiškime. Net pipirų gamintojai: Indonezija
įspėjo, jog skyrius užsieniuose. Nežino PLO pirmininkas Arafatas
diplomatinius ryšius su Libija Ponomariovas
ir Brazilija paskelbė, jog
jau 1984 m., tačiau Libijoje ateistinė veikla Lietuvoje nėra ma, kiek tų Libijos lėšų yra, pabrėžė, kad jis stovi kartu su
derlius buvo labai prastas.
Libija
prieš
bet
kurią
Ameri
dirba apie 5,500 anglų ir pakankama, ji turi būti tačiau manoma, kad labai
niekas nereikalauja, kad jie sustiprinta. Užsienio spauda, nedaug, nes abiejų valstybių kos ar Izraelio agresiją, nežiū
pateikdama šią informaciją, santykiai jau seniai nėra geri. rint buvusių nesutarimų su pakėlė Khaddafio populia
grįžtų namo.
Ijbijos vyriausybe, pasakė
Užsienio diplomatai Libi atkreipia dėmesį, kad Lietuva Spėjama, kad lėšos siekia kelis Arafatas Saudi
Arabijos rumą ir visai nepakenks Libi
jai, pasakė dr. M. Mahdi,
joje pareiškė koresponden yra katalikiškas kraštas ir šimtus milijonų. Didesnė Libi laikraštyje.
Amerikos Arabų ryšių komi
tams, kad libiečiai ypač malo kad smarkų lietuvių reli jos nuosavybė yra 23 aukštų
niai elgiasi su amerikiečiais. gingumą bei tautinį sąmonin pastatas New Yorke, baigtas
Amerikos arabų organizaci teto pirmininkas. Reaganas
Kai kurie čia uždirba daugiau, gumą stiprina kaimynystė su statyti 1984 m. Tuomet jis jos irgi nepritaria prezidento pasikarščiavo ir tas sukėlė
buvo vertas 20 mil. dol.
negu pats prezidentas. Kai Lenkija.
Reagano veiksmams. Jie tik rūpesčių Amerikos arabams.

Pietinėse valstijose Darbo
dienos savaitgalį sugadino
stiprus uraganas
„Elena".
Nigerijoje karininkai įvykdė
dar vieną perversmą. Prezi
dentas Reaganas paskelbė
naujas ekonomines sankcijas
Pietų Afrikos režimui. Salva
dore k o m u n i s t a i pagrobė
prezidento Duarte's dukterį.
Tarptautinis Hagos teismas
svarstė Nikaragvos skundą
prieš JAV. Jungtinės Tautos
pradėjo savo įsteigimo 40
metų
sukakties
minėjimą.
Meksiką sukrėtė stiprus žemės
drebėjimas. Britanija ištrėmė
sovietų diplomatus, Maskva
atsakė tuo pačiu. Kinijoje
komunistų partijos kongresas
patvirtino vyriausybės pradė
tas
ekonomines
reformas.
Amerikoje
buvo
tardomas
aukšto rango KGB žvalgy
bininkas
Vitaly Jurčenko.
JAV sėkmingai išbandė erdvė-

Libija nebijo
Reagano sankcijų
T r i p o l i s . — Libijos už
sienio reikalų ministeris Ali
Tureiki pasmerkė Amerikos
prezidento paskelbtas sank
cijas, kaip tarptautinių įstaty
mų laužymą. Tos sankcijos,
pasakė jis, nesustabdys Libi
jos KOVOS prieš imperializmą ir
sionizmą. Ekonominės sank
cijos mums nieko nereiškia,
nes ekonominių ryšių, apie
kuriuos vertėtų kalbėti, beveik
nėra, pasakė ministeris, pridė
jęs, kad Libijoje esą amerikie
čiai gali toliau taikingai Libi
joje gyventi ir dirbti. Jei jie
norės išvažiuoti, jiems niekas
netrukdys.
Libijos
žinių
agentūra
pareiškė, kad Amerikos prezi
dentas tik vieną įrodė su savo
kaltinimais Libijai, kad jis
visiškai nieko neišmano apie
tarptautinę politiką. Jis dar
įrodė, kad jis karštai nekenčia
revoliucijos vado Khaddafio ir
Libijos žmonių.
Sovietų „Tass" agentūra
paskelbė, kad Amerikos prezi
dento paskelbtos sankcijos
Libijai y r a toks pats valsty
binis terorizmas, kurį Ameri
ka plačiai praktikuoja Centri
nėje Amerikoje. Tokios
sankcijos
laužo
Jungtinių
Tautų chartą. rašo „Tass".

je naują
ginklą.

laserio

spindulių

Spalis
VVashingtone lankėsi Jor
dano karalius
Husseinas.
Beirute teroristai nužudė
vieną sovietų diplomatą.
Naujasis sovietų vadas Gorba
čiovas lankėsi Paryžiuje.
Gydytojų tarptautinė organi
zacija prieš branduolinius
ginklus laimėjo 1985 m. Nobe
lio Taikos premiją. Vidurže
mio jūroje arabų teroristai
pagrobė keleivinį laivą, nušo
vė vieną Amerikos žydą. Prezi
dentas R e a g a n a s pasakė
kalbą Jungtinių Tautų Gene
ralinėje Asamblėjoje.
Lapkritis
Kremlius paskelbė naują
komunistų partijos programą.
Olandija nutarė įsileisti į savo
teritoriją branduolines NATO
raketas. Sovietų agentas Jur
čenko nutarė sugrįžti atgal į
Maskvą, apkaltinęs amerikie
čius jo pagrobimu ir apsvaiginimu narkotikais bei tardy
mu. Spalio mėn. pabaigoje iš
sovietų prekinio laivo pabėgęs
jūreivis, ukrainietis Medved
buvo jėga sugrąžintas į „Mar
šai Koniev". Ženevoje vyko
prezidento Reagano ir sovietų
komunistų
partijos gen.
sekretoriaus Gorbačiovo
konferencija. Vatikane prasi
dėjo V y s k u p ų
Sinodas.
VVashingtone
išaiškintas
Izraelio šnipas. Pagrobtas
Egipto keleivinis lėktuvas
išvaduotas Maltoje, žuvo 59
žmonės. Kilo įtempimas Egip
to santykiuose su Libija.
Gruodis
Sovietų disidento A. Sacha
rovo žmona, išleista gydytis,
atvyko į Italiją. Lenkijos
vadas Jaruzelskis
lankėsi
Paryžiuje. Vatikane uždary
t a s Vyskupų Sinodas patvir
tino Vatikano susirinkimo
reformas. Argentinoje baigėsi
karinių
vyriausybių narių
teismas. Gydytojai dr. Bernard Lown, Lietuvoje gimęs
amerikietis, ir sovietų dr.
Yevgeny Chazov Norvegijoje
atsiėmė Nobelio Taikos premiją. Filipinuose
prasidėjo
prezidento rinkimų kampa
nija. Sirija gavo naujų sovietų
ginklų, ypač sustiprinta
priešlėktuvinė gynyba. Kana
doje sudužo lėktuvas su iš
Sinajaus grįžtančiais Ameri
kos kariais, žuvo 251 karys ir
8 įgulos nariai civiliai. Indi
joje tarėsi Pakistano prezi
dentas ir Indijos premjeras.
Vakarų Vokietija sutiko prisi
dėti prie JAV erdvės ginklų
tyrinėjimų
programos.
Sekretorius Shultz lankėsi
Vakarų Berlyne. Rumunijoj,
Vengrijoj
ir Jugoslavijoj.
Maskvoje šiltai priimtas Irako
prezidentas Husseinas. Krem
liaus vadovybė pašalino

— Šeši J A V senatoriai
kalbėjosi apie prekybos išplėti
mą su Pietų Korėjos užsienio
reikalų ministeriu.
— Naujųjų
Metų proga
I^enkijos televizijos žiūrovai
, , m a t ė " gen. Jaruzelskio
kalbą, bet jos negirdėjo dėl
techninių
gedimų. Valsty
binės radijo ir televizijos
stoties direktorius A. Perczynski televizijoje atsiprašė,
prisiėmė visą kaltę ir pasi Maskvos partijos vadą Gri
traukė iš pareigų. Vyriausybė si n ą.
jo atsistatydinimą atmetė.
(Pabaiga)
— Valstybės
sekretoriaus
padėjėjas Afrikos reikalams
Ch. Crocker lankėsi Angoloje,
tarėsi su marksistine valdžia
KALENDORIUS
dėl Namibijos nepriklausomy
bės. Jis pareiškė, kad Nami
Sausio 10 d.: Vilhelmas. Ju
bija bus laisva, kai iš Angolos ta, Gražulis. Regailė.
išeis Kubos kariuomenė.
Sausio 11 d.: Higinas, Hono— Japonų spauda paskelbė, rata. Audris, Ginta.
kad neseniai Sovietų Sąjun
ORAS
goje didžiulis
sprogimas
sunaikino raketų kuro įmonę
Saulė teka 7:17, leidžiasi
netoli
Novosibirsko.
2uvo
d a u g žmonių,
s u n a i k i n t i 4:38.
pastatai, sustabdyta sovietų
Saulėta, šilčiau, temperatū
jūrų laivyno raketų gamyba.
ra dieną 40 L. naktį 25 1.

DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. sausio mėn. 10 d.
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APŽVALGA

ATGIMĖ ŠALFASS
Šiomis dienomis „Sporto
apžvalgą" pasiekė neseniai iš
spaudos išėjęs ŠALFASS-gos
biuletenis „Žodis" Nr. 3, lei
džiamas Šiaurės Amerikos
Lietuvių Fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos, 32 Rivercrest
Rd., Toronto, Ont., Canada
M6S 4H3. Nr. 3-čią redagavo
St. Dargis. „Žodis" nemo
kamai siunčiamas
visiems
registruotiems Sporto sąjun
gos nariams. Prenumerata
kitiems 2 dol. metams.
Dvylikos puslapių mašinėle
rašytas ir padauginimo prie
monėmis spausdintas leidi
nėlis daro malonų įspūdį ir jį į
rankas paėmusį kviečia domė
tis turiniu.
„Žodžio" Nr. 3 įžanginiame
užsimenamas
jo
gimimas
prieš 9-nerius metus, svarsto
mas jo reikalingumas, visi
lietuvių s p o r t i n ė s šeimos
nariai kviečiami rašyti—bend
radarbiauti.
Žodis" žada
skaitytojus lankyti du kartus
metuose — pavasarį ir rudenį.
Šioje „Žodžio" laidoje, tarp
pirmo ir paskutinio puslapio,
tarp įžanginio ir redaktoriaus
„Žodžio talkininkams", telpa
Pr. Mickevičiaus straipsnis
„Žodis, tyla ir realybė", Br.
Keturakio „Sporto žinios iš ok.
Lietuvos", „Lietuvių išeivijos
sportas" redakcijos trumpas
pranešimas apie ruošiamą
Lietuvių išeivijos sporto isto
riją. R. Miečius straipsnyje
„Krepšinis, tinklinis Detroi
te", suglaustai pasakoja apie
šių šakų varžybas praėjusių
metų balandžio 13-14 die
nomis Detroite vykusiose 35-se
ŠALFASS metinėse žaidy
nėse. Naudojantis
„Sporto
apžvalga", pateikiamos trum
pos žinios apie įvykusias
ŠALFASS
ledo
ritulio,

„ŽODIS

jy

šachmatų, rankinio, lauko
teniso, slidinėjimo varžybas ir
kiek platesnis aprašymas gol
fo pirmenybių, vykusių darbo
dienos savaitgalyje Wyndwicke, St. Jospeh, Mich. Apie
šaudymo varžybas rašo B.
Savickas. Trumpai paminėtos
lengvosios atletikos pirmeny
bės Miltone, o taip pat pabaltiečių ir lietuvių plaukimo
pirmenybės. Pr.
Bernecko
straipsnis „Opiu reikalu" ir
ištrauka „Sporto apžvalgoje"
spausdinto Pr. Mickevičiaus
pasikalbėjimo su Pr. Bernecku. „Iš CV posėdžių" — lei
džia žvilgterėti į ŠALFASSgos centro valdybos veiklą,
rūpesčius ir nutarimus. Net
keturi puslapiai skiriami labai
reikalingai informacijai —
ŠALFASS-gos centro valdy
bos ir kitų jos organų narių,
sporto klubų vadovų ir kitų
darbuotojų
p a v a r d ė s ir
adresai. Supažindinama ir su
lietuviškais laikraščiais turin
čiais nuolatinius sporto sky
rius bei jų redaktoriais, o taip
pat ir laikraščiais, rašančiais
apie sportą.
Baigminiame
straipsnyje „Žodis talkinin
kams" suminimi apie sportą
rašantieji asmenys ir foto
reporteriai — jiems dėkojama.
Taigi, nors nedidelis apim
timi, bet turtingas ir įdomus
turiniu.

„Lituanicos" futbolininkai prieš rungtynes Marąuette Parko aikš
tėje.

1986 M. ŠALFASS-GOS
VAR2YBINIS KLANEDORIUS
Pateikiame
1986 m .
ŠALFASS-gos varžybinį
kalendorių, pagal 1985 m.
gruodžio 26 d. stovį. Daugelio
varžybų datos dar nėra paaiškėjusios, vienok šis kalen
dorius duos bendrą varžybinio plano vaizdą.
1986 m. Š. A. Lietuvių
Biathlono pirmenybes —
7.5 km perbėgimas slidėmis su
3 šaudymo stažais .22 kai.
šautuvais — numatoma
išvesti iš Ohio pirmenybių,
kurios įvyks 1986 m. sausio 12
d., ORCO Sportsmen's Assn.
Range,
Geneva,
Ohio
(maždaug 50 mylių į rytus nuo
Clevelando). Atsarginė data —
sausio 19 d.

Antros

Biathlono

1986 m. Š. A. Lietuvių
smulkaus kalibro šautuvų
ir pistoletų pirmenybės bus
išvestos iš pabaltiečių pirmenybių, kurios įvyks 1986 m.
rugsėjo 13 ir 20 d., Kanadoje,
Vykdo — latviai.
1986 m. Š. A. Lietuvių
l e n g v o s i o s a t l e t i k o s ir
plaukimo pirmenybės bus
i š v e s t o s iš p a b a l t i e č i ų
pirmenybių, kurių datos ir vie
tos dar nenustatytos.
P i r m o s i o s lietuvių softbolo varžybos numatomos
surengti 1986 m. vasarą.

Pabaltiečių

sporto

federacijos varžybinis kalen
dorius, išskyrus slidinėjimo ir
šaudymo pirmenybes, dar
nepaskelbtas. Jis numatomas
sudaryti 1986 m. sausio 11 d.
Toronte įvykstančiame PSFjos vykd. komiteto posėdyje.
Šis kalendorius apima tik
metines pirmenybes. Apygardinės bei lokalinės varžybos
nėra įtrauktos. Kalendoriaus
papildymai bei pakeitimai bus
skelbiami. Paskiroms varžy
boms bus skelbiami platesni
pranešimai spaudoje ir smul
kios informacijos išsiunti
nėjamos
visiems
sporto
klubams.
ŠALFASS-gos centro
valdyba

rovas raštą pasirr.šė, tačiau
dabar jis priešinasi tokiam
revanšui, įžiūrėdamas jame
FIDE, o ypač jos prezidento F.
Compomanes šališkumą ir
simpatijas Karpovui. Kaspa
rovas pareiškė, kad jei jis ano
rašto nebūtų pasirašęs, tai
jam nebūtų leista žaisti prieš
Karpovą. Jis teigia, kad nepa
sirašęs atskiro
sutikimo
dėl r e v a n š o . J a m v i s a i
neaišku, kodėl jis turėtų daly
vauti revanšinėse rungtynėse,
numatytose ateinantį vasario
mėnesį, kai šio čempionato
terminas (3-jų metų) baigiasi
ateinantį rudenį. Kodėl jam
taikomos
tokios
išimtinai
nepalankios sąlygos? Gal dėl
to, kad jis viešai nepalankiai
pasisako prieš FIDE preziden
tą F. Compomanes ir rei
kalauja jo pašalinimo iš eina
mų pareigų. Compomanes I
kadencija baigiasi taip pat
šiais metais ir Kasparovas
atvirai remia jo oponentų did
meistrių anglo Raymond
Keene ir brazilo Lincoln Luceros kandidatūrą. Ginče dėl
revanšo,
atrodo,
lemiamą
sprendimą turės Sov. Sąjun
gos šachmatų federacija, kuri
jau anksčiau keliais atvejais
y r a užprotestavusi FIDE
reikalavimus ar siūlymus.
Šiuo metu jaunasis G. Kaspa
rovas yra populiarus pasaulio
šachmatininkų tarpe, o ypač
jo populiarumas kyla Sov.
S ą j u n g o j e . P a g a l FIDE
nuostatus, revanšo atsisakęs
čempionas praranda titulą
savo oponentui. Tokiu tai
būdu 1975 m. pasaulio čempio
nu tapo Anatolijus Karpovas,
kai į numatytą turnyrą neat
vyko amerikietis
Bobby
Fischer. įdomu, kaip išsispręs
šis ginčas.
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Pasaulinių
pirmenybių
žaidimų
eiga
Meksikoje
komplikavosi tik dėl to, kad
baigminiuose ratuose šį kartą
Meksikoje žais 24 kraštai, o ne
16, kaip būdavo ankstyves
niais metais.
V. Krikščiūnas

pirmenybės, kuriose perbė
DR. VIJAY BAJAJ
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
gimas slidėmis bus 10 km,
SPECIALYBĖ
VIDAUS LIGOS
įvyks ten pat, 1986 m. vasario
IR O D O S CHIRURGIJA
9 d. Atsarginė data — vasario
(Augliai nuimami ofise)
16 d.
2434 VV. 71 Street, Chicago
Dėl informacijų kreiptis į
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai/>
Vai.: pirm , antr., ketv , penkt
ŠALFASS Biathlono vadovą
nuo 12 iki 6 v v.
Algirdą Garlauską, 20550
B a l i A v e . , Euclid, OH
DR. K. G. BALUKAS
4 4 1 2 3 . Telef. (216) - 486Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6987.
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Futbolas svetur
1986 m. Š. A. Pabaltie
Medical Building). Tel. LU 5-6446
čių ir Lietuvių alpinistinės
lei neatsiliepia, skambinti 374-8004
PASAULINIŲ
FUTBOLO
slidinėjimo pirmenybės
Priima ligonius pagal susitarimą
PIRMENYBIŲ
EIGA
įvyks 1986 m. vasario 1 d.,
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
MEKSIKOJE
Sveikiname atgimusį „Žo Devil's Elbow Ski Resort.
DR. EDMUND L CIARA
Pasaulinių futbolo pirmeny
dį", jo leidėją ŠALFASS-gos Bethany, Ontario. RengiaOPTOMETRISTAS
slidinėjimo
bių baigminio rato grupinėms
CV ir redaktorių. Tikimės, kad ŠALFASS-gos
2709 VVest 51st Street
SLIDINĖJIMO
r u n g t y n ė m s , šią
vasarą
jį džiaugsmingai sveikins ir komitetas.
Tel. — 476-2400
rems visi lietuviai sportinin
Vai pagal susitarimą: prm ir ketv 1vyksiančioms
Meksikoje,
3 6 - s i o s Š. A m e r i k o s
PIRMENYBĖS
antr ir perrkt 10-4; šešt. 10-2 vai.
kai, sporto darbuotojai ir lietu Lietuvių sporto žaidynės
kvalifikavęs! 24
kraštai
1986
metų
Šiaurės
Ameri
viškuoju sportu besidominti įvyks 1986 m. gegužės 2, 3 ir
suskirstyti į šešias grupes:
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581
visuomenė. Linkime redak 4 d., Hamiltone, Ont. Vykdo — kos Pabaltiečių ir Lietuvių sli „A" grupę sudaro Italija,
toriui sėkmės ir ištvermės, o Hamiltono LSK „Kovas". dinėjimo pirmenybes įvyks Bulgarija.Argentina
ir P.
DR. E. DECKYS
„Žodžiui" gausių bendradar Programoje — krepšinio, tink vasario 1 d. Devils Elbow Sky Korėja. „B" grupę — Meksika,
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
bių ir ilgo gyvavimo.
linio, ledo ritulio, stalo teniso, Resort, Bethany, Ontario, Belgija, Paragvajus, ir Irakas.
EMOCINĖS LIGOS
maždaug
60
mylių
į
šiaurės
IR raketbolo, kėgliavimo (bowl„C" grupę — Prancūzija,
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
rytus
nuo
Toronto.
Rengia
ing) ir medžioklinių šautuvų
Kanada, SSSR, ir Vengrija.
6449 So. Pulaski Road
šaudymo 1986 m. pirmenybės. ŠALFASS slidinėjimo komi „D" grupę — Brazilija, Ispani
Valandos pagal susitarimą
V y k d o H a m i l t o n o LSK tetas. Varžybų pradžia 11 vai. ja, Alžyras ir Š. Airija. „E"
prieauglis,
auginamas
mūsų
PRABYLA „ 2 0 D I S "
DR. A. B. 6LEVECKAS
„Kovas" ir Hamiltono LŽMK ryto. Registraciją bus vykdo grupę — V. Vokietija, Urug
veteranų. 1951 m. įvyko pir
CYDYTOIAS IR ( HIRURC \s
ma nuo 9:30 — 10:30 vai. ryto. vajus, Škotija, ir Danija. „F"
Giedraitis.
metinės
žaidynės.
Tel. — 233-8553
Prieš devynerius metus pasi mosios
Pirmenybių
programoje grupę — Lenkija, Marokas,
1986 m. Š. A. Lietuvių
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
Įdomu,
ką
veikia
šiuo
metu
rodė
pirmasis
„Žodžio"
didžiųjų kalibrų šautuvų bus slalomas ir didysis slalo Portugalija ir Anglija. Šios
3921 VV. 103rd Street
numeris. Gaila, jam nebuvo 1951 m. krepšinio meistrai ir ( c e n t r i n i o
mas
šiose
klasėse:
berniukų
Valandos pagal susitarimą
s
p
r
o
g
i
k
l
i
o
)
(dar
tiktai
grupinės)
varžybos
lemta ilgai gyvuoti. Kodėl taip po to sekusios meistrystės? p i r m e n y b ė s įvyks 1986 m. (žemiau 13 m.); jaunių — 13-16 Meksikoje prasidės gegužės 31
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
įvyko, būtų vienas klausimas. Juk jie visi Sąjungos sporto gegužės 17 d., ORCO Sports m. imtinai; vyrų elite — 17-44 d. ir tęsis iki birželio 11 d. Iš
VVA 5-2670 arba 489-4441
istorijos
dalis.
Turėtų
patys
Faktas tačiau, kad „Žodis"
metų
imtinai;
vyrų
senjorų
men's
Assn.
Range.
Geneva,
visų
šių
šešių
grupių,
po
jų
ar
žinantieji
DR. K. A. JUČAS
mums yra reikalingas. Jis yra a t s i l i e p t i
Ohio. Programoje — karinis (virš 44 m.). Moterų virš l&kos tarpusavio varžybų, į aštuntO D O S LIGOS
parašyti.
Atsinaujintų
senos
savas ir atviras. Spauda yra
metų
ir
mergaičių
—
žemiau
šautuvas
(service
rifle)
ir
KOSMETINĖ
CHIRURGIIA
finalines
toliau
žaisti
pateks
iš
komunikacijos ryšys. Kalbė pažintys. Gal ir naujų su , , m a t c h
13-kos
metų.
Amžiaus
klasifi
Valandos pagal susitarimą
r
i
f
l
e
"
.
R
e
n
g
i
a
kiekvienos
grupės
pirma
ir
atsirastų,
kime atvirai. Tik vieną kartą manymų, planų
praeitį
prisiminus.
Tai,
žino ŠALFASS šaudymo komi kacija pagal 1985 m. gruodžio antra vietos bei kai kurios
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
metuose s u s i t i n k a m e per
1 d.
tetas.
(keturios) trečios vietos.
Speoalvbė vidau* ir kraujo ligos
kamuolio žaidynes. Taip pat ma, tinka ir kitoms sporto ša
Lietuvių pirmenybės bus
1986 m. Š. A. Lietuvių
Pasibaigus baigminio rato
Nechirurginis išsiplėtusiu venų
metiniuose Sąjungos suvažia koms.
išvestos iš pabaltiečių varžy grupinėms rungtynėms, po
:r hemoroidu gydvmas
individualinės
lauko
teni
,£odis" Nr.3
vimuose amžinai skubame.
bų pasekmių. Dalyvavimas keturių dienų pertraukos pra
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
s
o
pirmenybės
numatomos
Žodžiu, s k u b a m e ,
spor
Valandos pagal susitarimą:
pravesti vasaros pabaigoje. atviras visiems lietuviams, sidės aštuntfinalinės varžy
tuojame, bet savoms prob
Pirm.,
antr., ketv. ir penkt
ir vieta dar nenustatyta. latviams ir estams slidinėto- bos. Dar nepaaiškėjo tai. kaip
lemoms laiko taip ir neturime. Futbolas
Chicagoje Data
Tel. RE-liance 5-1811
Planuojama
atgaivinti
ir jams.
turistai, nuvykę į Meksiką,
0 reikalų aptarti yra visa eilė.
DR.
VtfALTER
J. KIRSTUK
Dalyvių
registracija
atlie
komandines
pirmenybes,
galės pamatyti nors dalį
Tiesa, „Drauge" ir „Pasau
„LITUANICOS"
Lietuvis
gvdvtoias
kurios vyktų skirtingu laiku. kama iki 1986 m. sausio 25 d. aštuntfinalio rungtynių, nes
lio Lietuvyje" yra nuolatiniai
SUSIRINKIMAS
3925 VVest 59th Street
1986. m. š . A. Lietuvių pas ŠALFASS slidinėjimo jos (aštuonios rungtynės) bus
sporto skyriai. Taip pat laiks
Vai : pirm., antr . ketv ir penkt.
komiteto vadovą Mečį Emn u o 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak
nuo laiko sporto žinios pasi
„Lituanicos" futbolo klubo individualinės ir koman pakerį, 6 Robinhood Rd., žaidžiamos trijų dienų laiko
dinės
golfo
pirmenybės
Treč ir šešt u?darvta
tarpyje
skirtingose,
kartais
ir
rodo „Tėviškės Žiburiuose", narių ir prijaučiančių metinis
Islington, Ont. M9A 2W7. Tel. tolimiausiose, Meksikos vieto
įvyks
1986
m.
rugpjūčio
30
ir
„Darbininke", „Nepriklauso narių s u s i r i n k i m a s įvyks
DR. IRENA KYRAS
(416)231-1487.
Smulkesnė vėse. Po jų, ir vėl po trijų die
moj Lietuvoj" ir kt. „Žodis" sekmadienį, sausio 19 d., 2 vai. 31 d., Toronte, Ont. Vykdo —
DR.
LAURA KYRAS
informacija
pranešta
visiems
nų pertraukos, birželio 21 d.
yra biuletenis, teikia spor po pietų „Lituanicos" klubo Toronto Lietuvių golfo klu
DANTŲ GYDYTOJOS
sporto
klubams
ir
kai
kuriems
bas.
prasidės ketvirčio finalinės,
tinės veiklos kroniką, tačiau patalpose 2614 West 69 str.
2659 VV. 5 9 St. Chicago
sli din etoj ams.
1986.
m.
Individualinės
Tel. 476-2112
kuriuose
Žais
visi
aštuoni
nesibaido paliesti visus mums
Nuo šio susirinkimo gali
Valandos pagal susitarimą
pirmenybes
aštuntfinalinių
laimėtojai,
aktualius ir svarbius klausi priklausyti tolimesnė futbo š a c h m a t ų
Šachmatai
keturios ketvirčio finalinių
mus. Ir tai galime atlikti nesi lininkų egzistencija.
Tel. ofiso ir buto: OLyropic 2-4159
JJ praves Toronto Lietuvių
šachmatų klubas
1986 m.
poros. Jų varžybos baigsis bir
varžydami. Sekantis „Žodžio"
DR. P. KISIELIUS
rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d., KASPAROVAS NENORI
želio 22 d. Ir vėl, po trijų dienų
numeris pasirodys 1986 m.
GYDYTO!AS IR CHIRURGAS
Toronte, Ont.
„LITUANICOS"
REVANŠO
pertraukos, įvyks dvejos pus
pavasarį. Todėl kviečiame į
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
finalinės rungtynės tarp ketu
talką pasisakyti, kas dary
SUKAKTUVINIS
išskvrus
treč Sešt 12 iki4 vai popiet
Petras
Noreika,
Pijus
Stontina, taisytina ar keistina
Nuvainikuotas buvęs pa rių ketvirčio finalinių laimė-'
LEIDINYS
čiu8, Bruno Trapikas.
mūsų veikloje. Aišku, yra kal
saulio šachmatų čempionas tojų. Vėliau, ir vėl po trijų
. DR. IRENA KURAS
Viršelis
—
Emilijos
Bosikiūbos problema, tačiau galima
Anatolijus Karpovas, būda dienų
pertraukos,
įvyks
„Lituanicos" futbolo klubas
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
rašyti ir angliškai. Žodžiu, savo veiklos 35 metų sukak tės.
mas nelaimingas dėl pralai rungtynės dėl trečios vietos
SPECIALISTĖ
Nuotraukos: Walter Hess, mėjimo, reikalauja revanšo. tarp pusfinalinių rungtynių
MEDICAL BUILDING
viena ar kita kalba bandy ties minėjimo proga paruošė
3200 VV. 81st Street
kime palaikyti ryšį. Tik savo gražų leidinį, kurio kai kuriuos Leonas Jokubauskas, Arnold Jis jaučiasi turįs tam teisę abiejų pralaimėtojų. (1986 m.)
Ofiso tel. RE 7-1168;
Kiaupa,
Rita
Kuras,
Feliksas
tarpe kalbėdami, spręsime straipsnius ir nuotraukas savo
nes prieš čempionato rung Pasaulio pirmenybių futbolo
Rezid. 385-4811
problemas, o taip pat gal ir skiltyse atspausdino ir „Spor Lukauskas, Bruno Trapikas. tynes abu oponentai pasirašė meistras paaiškės birželio 29
Dr. Tumasonio ofisą perėmė
Spausdino Morkūno spaus raštą, kuriame FIDE (Pasau d. Aztekų meksikiečių stadio
naujų idėjų, sumanymų rasi to apžvalga".
DR. S. LAL
me.
lio šachmatų federacija) teikė ne. Bus vengiama rungtynių
Leidinį paruošė: Robert F. tuvė.
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
Leidinėlis gerai paruoštas, teisę revanšui galimu Karpo tarp tų pačių dalyvių pasikar
2454 VV. 71st Street
Šiemet atšventėme Detroite Balčiūnas, Emilija Bosikiūtė, patrauklus išvaizda, o turiniu vo pralaimėjimo atveju, jei jis tojimo. Grupinis suskirs
434-2123
L.
Brandonisio,
Alberto
35 metų sportinių žaidynių
įdomus
lietuvišku
sportu
Pirm
2-7. Antr ir
to
reikalautų
Šešių
mėn.
laiko
tymas
Meksikoje
(žinovų
I^eonas Jokujubiliejų.
Jau
n e b e s a m e Glavinskas,
ketv 9-12 Penkt 11-2
besidominčiai
visuomenei.
,
ff
tarpyje.
Nors
Garis
Kaspa
nuomone)
yra
objektyvus.
jauniai. Tačiau auga gražus bauskas, Vida Jokubauskas,

anksto
3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turini neatsako. Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą.

DR. KENNETH J. YERKES
D A N T Ų GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida
2436 VV. Lithuanian Plaza C o u r t
Chicago, Illinois 6 0 6 2 9
Tel. 9 2 5 - 8 2 8 8
Vaiandos pagal susitarimą

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MA2EIKA
G Y D Y T O J A S IR CHIRLT.GAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-0; antr. 12-6; penkt. 10-12, 1-6
Tel. 436-7700

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
F.A.C.C.
KARDIOLOGAS
širdies ligos
6 1 3 2 S. Kedzie Ave., C h i c a g o
Valandos pagal susitarimą
Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURCIJA
6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 D u n d e e Ave.. Elgin, III. 6O120
T e l . 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURG11A
Chicago Eve Institute
4200 N . Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mvlia i vakarus n u o Harlem A v e
Tel. 563-0700
Vaiandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždarvta treč
Dr T u m a s o n i o ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialvbė - Chirurgija
2454 VVest 71st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 - 0 8 8 9
Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialvbė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 VV. 71st St., Chicago, III.
Tel.: 43*-0100
10522 S. Cicero St., Oak L a w n , III.
Tel.: 636-2992
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGIIA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p p.
Sešt. pagal susitarimą
O f i s o tel. 776-2880, rez. 4 4 8 - 5 5 4 5
776-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
G Y D Y T O I A IR C H I R U R G Ė
6 6 4 8 S o . Albany Ave., C h i c a g o
Vai antr ir penkt. 3-5
Kitos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C.
Specialvbė — Vidaus ligų gvdvtoias
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-77S5
O f s . tel. 586-3166; namu 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
6 7 4 5 VVest 63rd Street
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt.3-6.
šeštadieniais pagal susitarimą
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O KAIP BUS

KITĄSYK?

KAD BŪTŲ MINIMAS
VARDAS LIETUVOS

ŽALIŲJŲ MINISTERIS
K. BARONAS

Kodėl netraukiami teismo neprarasit (ar prarado juos
Mūsų korespondentas Europoje
atsakomybėn tie JAV val Spiro Agnew? Richard Nixon?
AUREL1JA
Visi seniai žinome, kad
tys dažnai lemia simpatijų ar
Prieš keletą metų dabartinis rų reikalams žaliųjų atstovė.
džios pareigūnai, kurie Miros Gordon Liddy?); baigus gin
BALASAITIENĖ
Lietuvos
ir
kitų
Pabaltijo
nesimpatijų
pareiškimą.
Hesseno krašto min. pirm. H.
Statyti šį pavojingą žingsnį
lavo Medvido atžvilgiu atliko tis, kiekvienam iš jūsų bus likę
oficialiai
Pradedant naujus 1986 Biorneris „žaliųjų" partijos H. Biornerį privertė social
tą patį, ką žydų atžvilgiu atlik daugiau pinigų (ir kontaktų, valstybių vardai
tą vasarą su vienu iš mūsų metus, vertėtų mūsų veiks
narius pavadino 196h m. užau demokratų partija, neturėda
davo nacių okupuotų šalių kur dar jų užsidirbti), negu Amerikoje nėra minimi. Šykš didžiųjų
kolonijų lietuviu, niams pastudijuoti šį reikalą,
čios
žinutės
spaudoje,
nukiš
gusiais briedžiais. Mat, tuo ma daugumos parlamente. Tik
vietiniai gyventojai: kolabo turi visi OSI apkaltintieji
kuris kandidatavo j savo mies kad. gyvendami
tos
paskutiniuose
puslapiuose,
laisvame
laiku Vokietijoje vyko didžiau
ravo su žudikiškos galybės lietuviai kartu sudėjus; o jeigu
to tarybą. Ar jis buvo išrink krašte, nenutrūkę nuo savo sios komunistų inspiruotos susijungę su „žaliaisiais",
kelis
kartus
per
keliolika
metų
socialdemokratai galėjo toliau
atstovais, persekiojant nekal tektų net ir „cypėj" pasėdėti —
aiškiai įrodo „tyios sąmoks tas, nežiūrint didelės lietuvių tėvų žemės siekių ir kovos, studentų riaušės.
valdyti Hesseną (sostinė Wiestus žmones?
tai vis dėlto geriau už depor lą", kurį diktuoja politiniai masės koncentrato jo apy
Vieną tokį „briedį" H. badenas), patvirtinti krašto
Ir kodėl netraukiami jie ton taciją į „Gulago tėvynę", kur motyvai, Pabaltijo valstybių linkėje? Jei turime didelį skai parodytume savo balsą ir,
to krašto teisėti piliečiai, Biorneris šiandieną pasikvie
atsakomybėn, atsižvelgiant j jūs norit p a s i ų s t i tik už aneksijos faktą ne tik „pamir čių stiprių individų, pajėgian- kaip
į ^ a u d o tume savo pilie tė į savo kabinetą, atiduo biudžetą, išspręsti eilę klausi
mų, tačiau sumokėdami labai
tai, kad jų nusikaltimas pagal save silpnesnius...
s u o r g a n i z u o t i tinėmis teisėmis ir privilegi damas jam energijos ir gam brangią kainą.
šus" po keturių dešimtmečių, čių
aplinkybes net žymiai sunkes
renginius, jomis. Net ir praktiškai kal tos apsaugos ministerio kėdę.
bet ir tam tikrai, puikiai grandiozinius
Joškė Fischeris, gimęs 1948
nis: nacių talkininkai Hitlerio
užmaskuotai, prokumunistinei surinkti milžiniškas sumas, bant, turėtume didelės naudos, Ši garbė atiteko buv. riaušių
m.
katalikiškoje
šiemoje
nusiaubtoje Rytų Europoje
Kongresinė Medvido aferos įtakai giliai prasiskverbus tai vis dar neturime asmenų, nes bet kokios politinės pozi dalyviui, kiekvienos prieš- Vengrijoje, 1950 m. persikėlė
savo piktus darbus atlikdavo
į politinius sluoksnius bei kurie nukreiptų mūsų labai cijos asmuo nelieka finansine amerikietiškos demonstra
su tėvais į Vokietiją, kur tėvas
dažnai prievartos ir visada investigacija — ne sapnas. J a i komunikacijos
tinklus. Iš kaprizingą visuomenę į vieną
karo bei okupacijos sąly ruošiamasi jau nuo lapkričio dalies esu įsitikinusi, kad svarbų veiklos punktą: visiš našta savo atstovaujamai gru cijos aktyviam nariui, „žaliū- ilgą laiką dirbo mėsinėje.
pradžios. Dar
pei, neieško aukų, nereikalau jų" partijos atstovui Joškei Nebaigęs gimnazijos Joškė
gomis, o amerikiečiai sovietų m ė n e s i o
„Maršalui
Konjevui" neiš didžiąja dalimi yra mūsų kos vienybės ir koncentruotų ja padengti išlaidų. Kai būsi Fischeriui. Apie jį esu anks pabėgo iš namų, pasiekdamas
talkininkai jį atliko laisvu
pačių kaltė, jei, tiek daug metų pastangų nutiesti kelią mūsų m e
aktyvesni
s a v o čiau kiek rašęs, tačiau šį kartą
noru, klestint taikai ir būdami plaukus iš Amerikos vandenų, gyvendami
demokratinėje žmonėms, kurie yra kvali gyvenamojo krašto demo dar sustosiu, nes gruodžio 12 iš Bavarijos Hamburgą. Poli
Atstovų
Rmuose
(lapkr.
7
d.)
cija surado ir atvežė sūnų
savoj
valstybėj
laisvi
vyko apklausinėjimai, kuriuo šalyje, d a r nesugebėjome fikuoti ir galėtų kandidatuoti į kratinės sistemos aparate, tai d. jis oficialiai su priesaika palaidūną į namus pas našlę,
šeimininkai?
postus. Turime
se, be kitų, liudijo ir Simas Ku pasinaudoti mums visiems politinius
Gal kas nors atsakys: sovie dirka, tačiau iš vyriausybės prieinamu, kaip piliečiams, tokius asmenis, kaip Valdą ir Lietuvos vardas bus mini buvo įvestas į ministerių kabi 10-ties vaikų motiną. Ilgai
mas, neklabinant jokių durų. netą.
Fischeris negyveno pas rūpes
tai vis dėlto ne naciai. Sutin atstovų tada nepavyko gauti d e m o k r a t i n ė s
s i s t e m o s Adamkų ar Liną Kojelj, savo
Kaip
spaudos
atstovė,
Daug
įvairių
spėliojimų
ir
tingą
motiną, pasiekdamas
kam!
pozicijų pasiekusius asmeniš daugelį metų iš arti sekiau
aiškių atsakymų. Pavienių aparatu.
net
lažybų
buvo
prieš
Joškės
Kuvaitą.
Suvedus abiejų
bestijų senatorių bei kongresmenų
Perskaičiusi įdomų, turinin kų pastangų dėka. Dabar mes priešrinkimines kampanijas ir statomą žingsnį: ar jis ateis su
Vokietijos ilgesys paskatino
pralieto svetimo kraujo balan reikalavimai sulaikyti laivą
jais didžiuojamės ir juos
tvarkingai jį sugrįžti, sukurti šeimą (jis 19
są, sovietai nacius prašoka buvo Valstybės ir Teisingumo gą Juozo Vitėno straipsnį remiame. Bet tai ne politinę pasidariau išvadą, kad, nepa kaklaraiščiu,
(pagal visas rimtų tyrinėtojų departamentų neišklausyti, o „Draugo" 1985 m. gruodžio 31 reikšmę turinčios pozicijos, įsi vykus išrinkti lietuvio į kurį apsirengęs? O gal net su smo m., žmona 18 m.), pasibagusią
Vedė
antrą
apyskaitas)
bent keliomis privačių asmenų bei draugijų laidoje, aprašantį žmogaus tei gytos paskyrimo, ne rinkimų nors svarbesnį politinį postą, kingu?.. O ar priims prisaiką, persiskyrimu.
sių
dienas
atstovų
rūmuose,
politiniai
kandidatai
turi
užbaigdamas
ją
„Dieve
man
kartą
—
vėl
skyrybos.
Sako
dešimtimis milijonų gyvybių. bandymai tai pasiekti per
keliu. Tai pripažinti specialis
ma, kad šeimos gyvenimo
Be to, nacių galybė jau seniai federalinį teismą taipogi jų pabrėžiant tai, kad nė vienas tai, kurių žinojimas ir suge mūsų visuomenei būti pri padėk" ir t.t.
kongreso
atstovas
nepami
statyti
ne
mūsų
minėjimų
Visą
iškilmę
ir
tos
dienos
kaltininku yra Fischerio poli
sužlugus, o komufašistai dar ir užblokuoti.
bėjimai buvo reikalingi ir metu, jiems sudarant progą
nėjo
Lietuvos,
to
straipsnio
Hesseno
krašto
parlamento
tinis gyvenimas.
šiandien tebesiaučia, plės
Tuomet, laivui jau palikus išvadoje matau mūsų pačių tinkamai įvertinti.
veltui ir dar pavaišinus pro dalį sesijos atidžiai stebėjau
dami savo imperines valdas,
Hesseno parlamento kaden
Amerikoje balsuotojų jėga
kandidatūrą, televizijoje. Deja, Joškė H. cija baigiasi 1987 m. Tačiau
naikindami žmones masiškai Amerikos krantus ir praradus nesugebėjimą kelti Lietuvos yra konkreti ir reikšminga. paguoti savo
Afganistane (gal jau ir čia paskutinę galimybę čia pat vardą ir laisvės klausimą Turime jau čia išsimoksli nesusirišant su jokiais bal Biornerio buvo prisaikdintas du socialdemokratų minispasiekta šeši milijonai, ar taip Medvidą išgelbėti, būrys tokiomis priemonėmis, kurios nusių, subrendusių, talen suotojams p a ž a d a i s . Tai p a p r a s t a i s sportiniais be teriai pareiškė, kad Joškė
marškiniais, greičiausiai po šešių mėnesių
bus tik kitais metais?), savuo senatorių nutarė vis dėlto yra efektingos gyvenamame tingų asmenų, kurie, išrinkti j tūrėtų būti daroma konkrečiai kaklaraiščio
nepasiduoti.
J
i
e
įnešė
rezo
k
r
a
š
t
e
.
Kam
atstovauja
mūsų
politiniuose
klubuose.
nudėvėtu
švarku,
džins
sius piliečius laikydami vos
kongresą, galėtų kalbėti Tada turi būti aiškiai nuro kelnėm, gimnastikos batu paliks ministerio postą, vėl
liuciją
įsteigti
specialią
komi
kongreso
atstovai?
Ar
Pasau
aprūpintų, politiškai beteisių
ieškodamas
„užsiėmimo"
Amerikos piliečių vardu,
sąlygomis kais.
baudžiauninkų vietoje, o kiek siją, kuriai būtų pavesta ištir lio Lietuvių Bendruomenei? Ar reikalaujančių dėmesio savo dyta, kuriomis
demonstracijose ar kt. prieš
Savaime aišku, ateistas J. valstybę nukreiptuose veiks
vienam pasipriešinančiam ti visus su Medvido afera Altai? ar Vlikui? Ne, jie atsto pavergtiems kraštams. Bili lietuviai duos savo balsus,
keršydami psichiatrine ligo susijusius klausimus. Tam vauja savo kongreso distrik- jonai eina net ir terorizmą kaip tą daro visos kitos tau Fischeris (užaugintas katali muose. Tai įrodo jo viešai
tybės,
pasiekusios
puikių
nine, priverčiamojo
darbo pasiūlymui greitai duota tui, kuriame taip pat gyvena gimdančiai
Libijai. nes rezultatų. Turime pabrėžti, kiškoje šeimoje) iškilmingą pasakyti tokie sakiniai, pvz.,
eiga...
bet,
deja,
čia
susilaukta
dalis
lietuvių.
Nuolatinis
pasi
pasižadėjimą davė be žodžio apie Bundestagą
stovykla ar tiesiai „kulka į
Bonnoje:
dar vieno smūgio: gruodžio 19 gyrimas apie mūsų veiksnių kongresas tą paramą ar preky kad tam tikro dėmesio Lietu Dievas, paremdamas savo ,.Alkoholikų eilinis susirinki
pakausi*?
sutartis
ratifikuoja. vos reikalams reikalaujame ne
d. Senato plenumas rezoliu atstovų klabenimą į politinės bines
mas, kuris kvėpia paprasčiau
Bet gal jie Miroslavui ciją atmetė (47 balsais prieš hierarchijos duris neturi jokios Lietuvos reikalus ginti nėra kaip į etninę organizaciją įsi pasižadėjimą gryna sąžine.
Po
priesaikos
pirmąjį
„žaliūsia degtine". Vėl vidaus reika
Medvidui padarys išimtį? Gal 46). Priežastis? Administra reikšmės, nes nei teisiškai, nei suinteresuoti nei italų, nei rašę asmenys, bet kaip savo
jų"
ministerį
jo
darbo
kabine
lų m i n . skirti ž o d ž i a i :
jie iš tikrųjų pasiųs jį tik cijos stiprus pasipriešinimas, politiškai tos organizacijos lenkų, nei žydų kilmės teises ir reikalavimus žinan
te
už
puikaus
rašomojo
stalo
„Zimmermanas šoko kaip liū
namo, pas šeimą (kaip sakė jų perduotas jai ištikimiems neturi balso, kurį teikia išim asmenys. Mūsų veiksniai tys Amerikos piliečiai. Gali
apsupo
būrys
fotografų,
tele
tas, bet krito kaip mažas
atstovas) ir šiaip jau garan- respublikonų
senatoriams. t i n a i Amerikos
piliečiai turėtų pradėti propaguoti lietu prireikti paaukoti ir mūsų vi vizijos ir spaudos atstovų, patiesalas prie lovos".
, tuos jam ,,visas tarybinio, Kitaip sakant, kažkas kažkur balsuotojai. Jei einame į poli vio - -kongreso. atstovo būti suomenėje įsigytas ambicijas
piliečio teises" (koks džiaugs aukštose sferose trokšta ir dar tinius sluoksnius, ieškodami numą, kas nėra neįmanoma, didesniam reikalui, nes tai duodami jam eilę klausimų.
Ar šie
užgaunamieji
mas! — nuo šitų „teisių" buojasi, kad t a s reikalas būtų paramos mūsų kovai už Lietu atsižvelgiant į tai. kad yra užtikrintų Lietuvos vardo kėli Gana gudriai ir dažnai su įvai- Zimmermaną žodžiai paska
riais
išsisukinėjimais
jis kaip tik ir bėgo...)
palaidotas (kaip ir dera vą, tai negalime eiti, lyg būtu vietovių, kuriose lietuviai mą oficialioje demokratinio atsakinėjo jis į jam statomus tino dar kartą atkreipti dėme
Gal... Tačiau kol Valstybės „pribaigtam" daiktui...).
sį į žaliųjų partijos narius ir
me „valstybė valstybėje", kaip sudaro didelį balsuotojų skai krašto politinio gyvenimo plot klausimus, kartu
pažymė net jų parlamento atstovus —
departamentas nepaskelbs —
atskira grupė, paremta vien čių. Čia priskaityčiau Cook mėje.
damas, kad gruodžio 14 d. ne sunku pasakyti. Tačiau slapto
ir paskelbęs įtikimai neįrodys
Tad ar atėjo laikas ir mums etninės kilmės pagrindais, be County, kurio centre yra
kaip ministeris, bet kaip priva- ji policija atkreipė dėmesį ne
— kad Miroslavas Medvida* palaidoti viltį? Atrodo, kad oficialaus mandato, priklau Chicaga. Ohio ir Floridos
t
us
asmuo
d a l y v a u s tik į Bundenstago atstovus,
sv 'kas. Hnksmp" ir laisva
dar ne. Pirmiausia, rezoliucija sančio balsuojantiems pilie valstijos turi dideles lietuvių
O KAS, J E I G U
demonstracijoje
Bavarijoje, bet taip pat ir į buv. kandi
(tii! k'-jK tarybinėje sai iv.
visuomenės mases. Jei užmo
|H iliiiiMfjn pačiu mažiausiu čiams.
ĮSTATYMAS
kur
iškertamas
140
ha miškas datus į Vokietijos kraštų
k(j« įmanoma „laisvu' būti>, įmanomu — vieno balso —
jis dar per didelis, kad lietuvis
N
E
T
E
I
S
I
N
G
A
S
?
1
;
jėgainės
statybai.
Esame aktyvūs ir energin patektų į kongresą, tai yra
tol ir mes savo kaltin' "'">
skirtumu. Antra, jos autoriai
parlamentus, surasdama, kad
gi,
remdami savo spaudą, būtina, kad didžiųjų miestų
Į vyriausybės narių tarpą daugumas jų palaikė stiprius
davė suprasti, jog, Kongresui
LV valdžiai at^ u
Įstatymas nėra kokia nelie
sausio 21 d. sugrįžus iš žiemos sutelkdami milžiniškas sumas tarybose turėtume net po kelis čiama dogma: kinta laikas, taip pat buvo pakviesta mote- ryšius su Vokietijos komunis
negalim
operoms, katedrai, festiva atstovus, kurie gintų lietuvių
tų partija, leido komunistinio
0 gal iš tikrųjų čia niekas atostogų, jie bandys klausimą
liams, bet dar nepajėgėme gyventojų reikalus, kaip tą kinta jame žmonės ir jų rei
iš
naujo
judinti.
Tačiau,
įspė
turinio žiniaraščius ar net
nėra kaltas? Gal iš tikrųjų,
kalai. Jei taip, tai ir skirtingų
išrinkti
nė
vieno
lietuvio,
kuris
efektingai
atlieka
juodosios
periodinius leidinius. Žalieji ir
kaip insinuavo vienas valdi ja senatoriai, jiems reikia
atstovautų mūsų interesams rasės atstovai. Žinoma, to pažiūrų visai teisingai gali privalomas ir tiems, kuriems socialdemokratai prieš tokius
nis pranešėjas, Medvidas ne visuomenės paramos — postū
jis
rodosi
nepatogus.
Šiąja
kongrese ar net mažesnės įta kiais atvejais pas mus sunku rastis ir randasi, vertinant
policijos
žingsnius
pakėlė
politinio prieglobsčio norėjo, o mio „iš apačios", stipresnio
kos didžiųjų miestų postuose, rasti vienybę, nes vistik esame įstatymo reikšmę. Bet tas prasme įstatymo vertė, vadi didžiausią triukšmą, reikalau
tik kažkokių nuotykių (mer ženklo, kad balsuotojams šis
nasi,
yra
lygtina:
jis
tol
vei
kurie paprastai padeda kerti individų visuomenė, kurios vertinimas turi būti valsty
dami Zimmermano pasitrau
gų?) ieškojo. Deja, turimi klausimas vis dar rūpi. Kitaip
nį akmenį tolimesnei karjerai. intymumas, tiesioginės pažin binio masto. Tačiau kol įsta kia, kol naujas jo nepakeičia. kimo.
duomenys šneka kitaip. Jie administracija rezoliuciją ir
Antanas Smetona
tymas nepakeistas, tol jis
Prisimenu vieną pokalbį pereiverčia manyti, kad jaunasis vėl suplieks.
bėglys buvo iš karto gal ir
Mūsų uždavinys jiems tą
sąžiningai, bet paskui jau
postūmį
suteikti. JAV LB,
svajonių ir polėkių, nemanė esanti tinkama ištekėti, s a k a i , n o r S buvai su savais?
visai tyčia „nesuprastas", ko
ALTas,
Baltų
laisvės
lyga
ir
Mes, vaikai, irgi prisiklausę suaugusių pošnabždų.
_ Svarbiausia svarbiausia — pavasarį buvo
gero ir chemikalais „nuramin
kiti
mūsų
politinės
akcijos
supratome,
kad
su
mūsų
mokytoja
pavasariop
į
mano tėvelis... Mieliausias, geriausias.
m res
tas" ar net kitu žmogum
vienetai
prašo,
kad
lietuviai,
kažkas
kitaip.
Ji
tuomet
jau
gyveno
pas
kitus
kaimyvienintelis...
pakeistas — ir visa tai bendru
nus, bet tokia užsimąsčius, kitokia, nei buvome pratę
_ y ^ t a į savaime suprantam! Nesakei piratsakingų JAV-Sovietų parei dirbdami išvien su ukrainie
čiais
ir
kitomis
suinteresuoto
ją
matyti.
Ir
tai
ne
nuo
mūsų
mokslo.
Net
diktante
ji
į
m au
gūnų susiklausymu, „Ženevos
mis
grupėmis,
kontaktuotų
ne
duodavo
mums
rašyti
Viktoro
tarme
tariamus
_ j ^ į r suc Įiev Marcinkonys su senele Jecinta.
dvasios", „taikos" ir „įtampos
A U D R O N Ė O. B.
tik
abudu
savo
valstijos
sena
žodžius,
kas
atrodė
mums
juokinga,
nes
taip
niekas
Q
Monikos mamytė buvo kitos mano senelės
tetos
mažinimo" vardu...
torius, bet ir vietinį kongresnerašo, jau žinojome tiek.
sesers dukra, tos, kuri buvo ištekėjusi savo kaime.
Neteisybė? Prasimanymas? meną. Algis Šilas, Washingto— Kokia Viktoro tarme, sakai? Ar dar jūsų g e t s u Monika dar ne viskas, ne.
Šmeižtas? Tvarkoj — bet kodėl ne dirbąs Jungtinio Amerikos
—
Tai
kaip
j
a
u
taip
ir
atsitiko,
kad
ir
tėvai,
ir
Dzūkijoje
yra skirtingos tarmės?
T a s gražuolis Viktoras netrukus vedė — nuėtuo atveju bijoti nors kongresi pabaltiečių komiteto reikalų
— Ir dar kaip skirtingos! Susikalbame, aišku, tai j Q į j e n t u s Purpliuose. Gyveno, kaip ir visi gyvena,
nės investigacijos reikalui vedėjas, mums pareiškė savo vaikai buvo ne namie, sakai. Tokios nemažos
šeimos?
—
pasiteirauja
numanomai
Birutėlė.
—
0
ne
tarp
žemaičių ir mūsų skirtumas, bet kai kuriuos s u s i i a u k ė gausios šeimos. Pamerkio gyvenimas buvo
nušviesti,
„ m i s t e r i j a i " nuomonę, jog užtenka kuriuo
kas
atsitiko?
žodžius
jau Varėnoje taria kitaip, nei mes, o n e į g e r a S i n e i blogas, o Viktoras buvo geras ūkininišsklaidyti? Juk kas nors iš nors klausiniu tik apie 20
—
Atsitiko,
manau,
kažkas
nereikalingo,
kiek
Marcinkonyse
vėl kitaip. Tik kai kuriuos žodžius. k a 9 į. g e r a g^mos galva.
JAV biurokratų nuo pirmo laiškų, telegramų ar paskamsupratau
iŠ
manųjų
puskuždų.
Monikutei
taip
vienai
Gal
jie
gudų
veikiami,
o gal jotvingiškos šaknys kur
T e t a Monika (jau nebe mokytoja - giminė tik)
sios žinios apie jūreivio iššoki- binimų, k a d a t i t i n k a m a s
mą į Mississippi upę iki jo Kongreso narys pajustų tuo besvajojant su savo darbais, neva parėjo Viktoras, atsišaukia, kur čia besugaudysi. O iš kur aš žinau atvažiuodavo pas mus vasaros metu, man esant
laivo išlydėjimo iš JAV terito klausimu spaudimą ir pradėtų Jis tik vienas ir niekas daugiau iš namiškių. Kiek tuos skirtumus, paklausi? Nagi, štai — Marcinkony- atostogose. Aš ją vis labai mėgau, nes buvo tokia
mano vaikiški girdalai mena anuos kalbėjimus, tas se gyveno mano senelės sesuo. Labai simpatinga draugiška, norėdavo vis ko naujo išgirsti, arba pati
rinių vandenų tą „Medvido juo
rimčiau
susidomėti. gražuolis Viktoras, radęs Monikutę vieną, norėją ją seneliukė. Ją temačiau tik mažose dienose. Jos dukra pasakodavo. Kai atsikalbėdavo su mamyte ir senele.
problemą" tvarkė, spren
dimus darė — tegul šie parei
Kontaktuojant Kongreso na kaip reikia „pamylėti". Aš to nesupratau, tik buvo išvykusi į Ameriką, vyras senokai miręs, tai ji,i t u o m e t būdavo mano eilė. Kartą ji man, neva atskigūnai ar jų viršininkai ir rius, žinoma, raginti, kad iš skambėjo kažkuo tai nejaukiu net vaikui tas moterų kaip toje Evangelijoje, gyveno Marcinkonių bažny- r a i pasipasakojo, kaip ji mačiusi savo sielelę, išėju
pasiaiškina, o nesislapsto už naujo būtų svarstomas „Sena puskuždis, patraukymas pečiais, net nejuokas, tik čios artumoje ir užsiiminėjo gerais darbais, anot s ią iš kūno, jai sunkiai sergant, pasislėpusią kampe.
tylėjimo dangos, tegul jie atsa te Resolution 267" reikalavi nuostaba. Sako, Monikutė neužsimiršo, nepuolė patarimų. Netgi negavome žinios, kuomet ji mirė — p a buvusią, o paskui vėl sugrįžusią į tą patį jos kūną.
_ 7 ^ j a u įdomu su t a tavo teta mokytoja Moni
ko į ligšiol neatsakytus klausi mas steigti nuolatinę komi griekan, o nuo jo gynėsi, o gal tas ir nieko, gal jis, Lenkijos siena buvo sandariai uždaryta. Dar buvomus, išnarplioja oficialaus siją
(„permanent
panel") sako, norėjo ją tik apkabinti, paglostyti ilgas, kone me pas senelę Jecintą prieš tai nuvažiavę (ir mane k a _ jj n e t s a v o sielą matė... — prošaipiai užmeta
iki žemės, kasas. Gal jis tik taip sau arčiau priėjo, o būtinai nusivežė). Nieko gero — aš sirgau važiuo- B i r u t ė
V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t o Medvido bylai ištirti.
_ Taip ji pasakojo. Aš irgi nusijuokiau iš jos to
pareiškimo
prieštaravimus,
Kitą savaitę smulkiau pako- Monikutė, kitaip supratusi, kažin ką galvojo. Gal pati dama. Bežiūrėdama į besisukančius vežimo ratus
savęs
išsigando.
Laimei,
atsirado
kiti
šeimos
nariai
ėmiau
sirgti
ir
tiek
—
galvelė
apsisuko.
O
nuvažiapasakojimo,
bet ji prašė nesijuokti, nes ji kitiems iiir
papildo praneširrrų trūkumus, mentuosim kai kuriuos šių
ir
viskas
liko
tik
pasakojimu,
nors
manosios
stebėvusi
tenai
tik
bėda
buvau
—
verkiau
ir
verkiau,
ir
nepasakojanti,
tik man pasipasakojusi, kadangi
užkiša spragas...
pastangų užkulisius. Tuo tar
galiu daugiau išminties knygose paskaidavosi, kaip jau taip nieko daugiau namie nebuvo, verkiau... Ir mamytė atrodė svetima tarp svetimų
jos, jau
Nejaugi George Shultz, Ed- pu drauge su visais veiksniais Gal tas Viktoras tikrai norėjo pasipiršti Monikai, žmonių, svetimoje aplinkoje. Prisimenu labai rūkš- anot
įį
rjgr
sakė,
ji buvo tapusi lyg abejonių pilna apie
t
y
win Meese ar kurie nors kiti šaukiamės į savo skaitytojus, rasti vietą savo žentavimui nemažam ūkyje, nors ir čią bruknių uogienę pas senelę Jecintą, prisimenu ji vįgką^ fco nepalytėjome. o tik tikėti mokomi buvome,
ministerijų (ar net preziden kad jie šiam dalykui būtų jaut su nevedusiu broliu. Gal jis tik pakalbino, ar atidavinėjo mamytei visus savo Amerikon išėjusios ^ ^ § j j
0 o s s u n k i a i sergančios reginio — tapusi
tūros) ponai iš tikro bijotųsi rūs, nes nuo jo gali priklau Monikutė tekėtų už jo.
dukros
drabužius,
o
mamytė
atsikalbinėjo,
bet
ture^
j
—
i r n e a bej 0 jančiai tikinti.
atsidurti Kazio Palčiausko. syti ne tik būsimų politinių
T
a
i
kaip
ji,
ar
ji
nesutiko
už
jo
tekėti?
jo
paimti:
parsivežėme
viską,
su
uogienės
indais
:
(Bus daugiau)
Liudo Kairio ar Jurgio Juo pabėgėlių likimas, bet su juo
— Matyt, kad ne... kad ji nežadėjo tekėti, būda- priedui,
džio batuose? Nusiraminkit, susijusi ir mūsų kova prieš ma tokia
kuprota, maža, nors ir pilna tų pačių jaunų
- Tad kodėl tave toks verksmingumas apsėdo,
Af Dr.
„gerbiamieji": savo turtų jūs OSI hipokrizę.

PIRMOJI
EGLUTĖ

•
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ŽEMIŠKAJAM SAULĖLYDŽIUI SU
AMŽINYBĖS AUŠRA SUSITIKUS
Atsisveikinom su a.a. dr. Vladu Bublių
Vladas
Bublys,
agrono
mijos d a k t a r a s , visuomeni
ninkas, mirė 1985 m. gruodžio
28 d. vidudienį. Nors bene
aštuonerius metus, po stipro
ko priepuolio, n e g a l a v o šir
dimi, iki paskutinės dienos
buvo judrus,
veiksmingas,
viskuo
besidomįs.
Pasku
tinius devynerius m e t u s ir dvi
savaites buvo m a n o gretimo
n a m o k a i m y n a s , (į Birmingh a m ą iš Detroito su žmona
atsikėlęs
1976.XII.14),
tad
kone kasdien susitikdavome.
Paskutinį
kartą
matėmės
gruodžio 23 d., o gruodžio 26
d., grįžęs iš Chicagos, keliais
šventinių linkėjimų žodžiais
pasveikinau
jį
telefonu.
Gruodžio 28-sios ryte apie
dešimtą v a l a n d ą m a č i a u jį už
automobilio vairo iš savo
garažo sukantį į g a t v ę ir nuva
žiuojantį miestelio centro link.
Kai aš p a t s , k i t a kryptimi su
reikalais
išvažiavęs,
vidu
dienį grįžau n a m o , ugnia
gesių vežimai, a m b u l a n s a s ,
policija, sirenomis k a u k d a m i ,
susirinko ties jo ir m a n o
n a m a i s . Kam čia t a penkių
dienų
chronologija?
Kad
paliudyčiau, jog velionis mirė
nesirgęs nė dviejų v a l a n d ų , o
našlės pasakojimu — n ė kelio
likos
minučių.
Nepaisant
daugeliui žinomo metų skai
čiaus, toks s t a i g u s velionio
išėjimas visus apstulbino. Su
mintim, kad jo nebėra, negalė
jome susigyventi.
Apie velionį š i a m e dien
rašty plačiau r a š i a u prieš porą
metų, kai jis š v e n t ė 80-ties
metų amžiaus s u k a k t į (žiūr.
1 9 8 3 X 6 . laidą). 2 i n a u , k a d tą
rašinį persispausdino krikš
čionių demokratų
žurnalas
„Tėvynės s a r g a s " , tik nežinau
jo datos ir numerio. T r u m p a
velionio biografija y r a LE
XXXVI (paildymų) t o m e ir šio
dienraščio 1985. XI1.31 laidoj
mirties pranešime. Todėl čia
pakartosiu tik kelias velionio
biografines s t a m b m e n a s , nes
pagrindinis šio r a š i n i o tikslas
— a p r a š y t i laidotuves.
Vladas Bublys gimė 1903 m.
spalio 12 d. N a r b u č i ų km..
Svėdasų vis., Rokiškio apskri
ty. Rokiškio g-ją baigė 1927
m., o Dotnuvos Žemės ūkio
akademijos a g r o n o m o
dip
lomą įsigijo
1933. Rajono
a g r o n o m a s Radvilišky 1933-34
m. ir Tauragėje 1935-41 m., ten
pat b ū d a m a s ir žemės ūkio
mokyklos vedėju, o dalį 1941jų metų ir apskrities agro
nomu. Pieno centro direk
torius 1941-44 m. T a i vis
tiesioginės pareigos. Šalia jų,
dalyvavo kooperatinėj veik
loj: 1937-44 m. T a u r a g ė s ž.ū.
kooperatyvo
v-bos
narys,
vėliau p i r m i n i n k a s , 1938-44 m.
Lietūkio
tarybos
narys.
Ūkines problemas gvildeno
tos rūšies spaudoje,
pvz.
„Žemės ūkyje", „Ūkininke".
I Vokietiją 1944 m. pasi
traukęs, laimingai k a r o pabai
gos sulaukęs, stojo į Bonnos
universitetą ir ten
įsigijo
agronomijos doktoratą, apgy
nęs disertaciją „Die Genossenschaftliche
Organisationen der E r z e u g u n g und
des
Absatzes
milchwirthschaftlicher P r o d u k t e in Litauen"
(t.y.
„Kooperatyvinės
pieno produktų g a m y b o s ir
paklausos organizacijos Lietu
voje").
I Ameriką su šeima emigra
vo 1949 m.
Apsigyvenęs
Detroite, apie 20 metų dirbo
Fordo automobilių b-vėj, iš kur
1969 m. liepos gale išėjo į
pensiją.
Ideologiškai visą gyvenimą
ateitininkas, politinėj veikloj
— krikščionis
demokratas.
Detroite daugelį metų atei
tininkų sendraugių aktyvus
narys, valdybų n a r y s , pirmi
n i n k a s . Pirmosios LB Detroi
to apyl. v-bos n a r y s , vėliau

švietimo vadovas. Vienas iš
„Žiburio" lit. m-los steigėjų
Detroite-Southfielde.
LRKF
Detroito skyr. narys ir v-bos
narys. LRKSA buvęs sekre
torius ir iždininkas. LKD
partijos n a r y s . Buvęs Leono
XIII fondo vadovas. LF ir
Balfo 76-to skyr. n a r y s .
Vienas iš pagrindinių Dai
n a v o s j a u n i m o stovyklos
darbuotojų nuo pat jos įkū
rimo, ten nevengęs nei kabi
netinių, nei pačių juodžiausių
darbų, o per 20 metų vedęs ir
jos sąskaitybą. Vėliau sąskai
tybą vedė ir Detroito lietuvių
Dievo apvaizdos parapijoj.
Lietuvių
s p a u d o s ir L E
bendradarbis.
Lietuvoje šeimą sukūręs su
h u m a n i t a r i n i ų mokslų absol
vente, literatūros mokytoja
Stase Užupyte, su ja išaugino
sūnus
Romualdą
ir Algi
mantą, kurių pirmasis tapo
mech. inžinierium, įtakingu
J A V pramonės vadovu, o
a n t r a s i s — žymiu architektu.
Abu irgi sukūrė lietuviškas
šeimas: Romualdas — su
Ingrida Stasaite, Algimantas
— su Birute Baltrušaityte. Abi
šeimos a u g i n a gražų lietu
višką atžalyną.
Tiek t r u m p a i apie velionį ir
jo šeimą. Savo vaikaičiams,
kuriuos nepaprastai mylėjo,
velionis yra palikęs platesnę
autobiografiją, kuri veikiau
siai k a d a n o r s bus viešai pa
skelbta.
Velionio k ū n a s buvo pašar
votas Vašu, Rodgers & Connell laidojimo namuose, Royal
Oak'e, MI. Laidotuves tvarkė
J o l a n d a Zaparackienė. Gruo
džio 29 ir 30 d. daug Detroito
apylinkių lietuvių ir svetim
taučių atėjo velioniui išreikšti
p a g a r b ą . - * - «_*•
Gruodžio
30-sios
vakare
vieną rožančiaus dalį sukal
bėjo susirinkę ateitininkai,
kun. Alfonsui Babonui vado
vaujant. Kiek vėliau tą patį
v a k a r ą rožančių kalbėjo kun.
Viktoras Kriščiūnevičius su
dideliu
būriu
visuomenės.
Maldoms
pasibaigus, sekė
atsisveikinimas, kurį pradėjo
Romualdo—Ingridos
vaikai
Vija, Aida. Gaja ir Tauras bei
Algimanto—Birutės
dukrelė
Milda.Atsisveikinime (ir laido
tuvėse) nedalyvavo pirmųjų
duktė
Rama.
negalėjusi

A. a. dr. agr. VI. Bublys

kartą
nuskambėjo
kanklių
g a r s a i . T a i Vija skambino
lietuviškų giesmių pynę. J .
Zaparackienei su gedėtojais
sukalbėjus maldas, velionio
kūną
nulydėjom
į Dievo
Apvaizdos bažnyčią. Čia gedu
l i n g a s p a m a l d a s laikė para
pijos klebonas kun. V. Kriš
čiūnevičius,
konceleb uojant
k u n i g a m s Alfonsui Babonui,
Kazimierui Simaičiui ir Juo
zui Vaišniui, S.J. J a u t r i a m e
pamoksle k u n . V. Kriščiūnevi
čius d a r k a r t ą išryškino geruo
sius velionio darbus. Vargo
n a i s grojo Vidas Neverauskas.
Solo giedojo P r a n a s Zaranka.
Solo smuiku grojo Marius
Gražulis, o solo trompete —
R i m a s Kasputis. Ilga, beveik
mylios automobilių vilkstinė
velionio k a r s t ą nulydėjo į
Holy Sepulchre kapines. Po
k u n . V.
Kirščiūnevičiaus
maldų ir visų dalyvių „Mari
ja, Marija" giesmės k a r s t a s
tyliai leidosi į duobę. Ramų,
maloniai
šaltą
paskutinės
1985-jų dienos vidudienį iš
d a n g a u s biro didelės, retos
snaigės...
Priešpiečiams
laidotuvių
dalyviai buvo pakviesti į j
Southfield ' Charley's resto
raną.
Gerasis Kaimyne Vladai,
tesidžiaugia Tavo siela amži
n y b ė s a u š r o s spindėjimu!...
Alfonsas
Nakas

atskristi iš Vokietijos, kur ji
lanko Vasario 16-sios g-ją, o
antrųjų — Lina, dar tik viene
rių metų kūdikis.
Pirmąja
kalbėjusi
Vija
mirusiam tėvukui išreiškė visų
vaikaičių meilę ir pažadėjo
niekada jo nepamiršti maldo
se bei gyvenime. J i perskaitė
kaip tik mirties dieną (sic!) su
pavėluotu Antano Maceinos
kalėdiniu sveikinimu gautą ir
jo (Antano J a s m a n t o ) t a r t u m
pranašišką eilėraštį, „Nekrapolis", kurį čia ištisai cituoju:
„ ,Sum Deliae'. Neliesk žvaki
PROSPEROUS 1986
dės! ' Vėjelis netyčiom, pro
From t h e Office of
šalį skridęs, / Jos žvakę
Samuel J. Libman,
užpūtė. Atšalęs dagtis / Ir
D.D.S.
tokios juodos čia jos naktys.
F a m i l y Dentistry
/ / Čia nėr sargų, kad lempas
New P a t i e n t s Welcome
uždegiotų / Ant kauburėliais
Hours b y appointment
nusagstytų plotų./ Čia nieko
Call: 9 2 5 - 2 6 7 0
neregėt tuščioj padangėj, / O
6 1 3 2 S. K e d z i e
kauburėliai tie — visi belanGruodžio 31-šios ryte koply
Chicago 60629
giai. / / ,Aš Delijos!' Neliesk
čioje prie atdaro k a r s t o d a r
žvakidės! / Mažutis vėjas
netyčiom atklydęs / Jos žvakę
užpūtė. Įžiebti dagtį / Ne tau!
Ne tau nušviest šią juodą
naktį." (Eilėraščio paraštėj —
A. J a s m a n t o paaiškinimas:
„Įrašas a n t romėnės kapo —
Nuo sausio mėn. 18-oa flrt,Sum Deliae! = Aš priklausau
Delijai, esu jos nuosavybė").
26-o» d. Tėvų Marijonų koply
Po šio eilėraščio Aida skaitė
čioje Romoje, prisimenant ar
giesmių posmus, įpindama
„tėvuką".
Vija
kanklėmis
kivyskupo Jurgio Matulaičio
paskambino Alfonso Mikuls
mirti, bus laikoma sv. Mišių
kio „Šiluvos Mariją". Maža
metės Gaja ir Milda padek
novena, praaant i i Dievo sveilamavo po „Pulkim ant kelių"
posmelį. T a u r a s prie karsto
katos ir kitų malonių per Jo
atėjo su Bernardo Brazdžio
užtarimą.
nio eilėraščiu. Vaikaičių atsis
veikinimą Vija užsklendė su
„Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o
Viešpatie..." posmais ir pasku
tiniais žodžiais: „Brangusis
DRAUGO skaitytojai yra kviečiami prisidėti prie Hų
Milių,

$mm

Prašomi kreiptis ihio a d r e s u :

JANUARY
CLEARANCESALE
SAVINGS TO 6 0 %
2 0 % TO 5 0 % OFF!
DRAPERY FABRICS \XD SLIP COVTRS REDLCf D.
• THF. FI>EST stlks uonlens poKostor prints ąab.udinrs
fcool suitinqs and vvonderlul desiqner fabrirs
• BESTQLALITY • LARGEST SELECTICN
C hoost from anv onc of a Kind hard to find fabncv
• THE FI^EST dress\ and part\ fabrics from sequincd and
A
(įlitter to noveltv velvets.

20% OFF

A special collection of
bridal white and ivory laces.

PRINTED
CHALLIS
30%-60%

Tėvukai, ilsėkis ramybėje, o
žemėje mes Tavęs neapvilsime!..." Ne viskas t a i p sklan
džiai susijaudinusiems paaug
l i a m s sekėsi, kaip iš a p r a š y m o
gal atrodo. Buvo a š a r ų . Buvo
per ilgų, beveik kritiškų pau
zių. Bet tai — ne suaugusiųjų
retorika! Kai jie, tie p a a u g l i a i
ir mažyliai, a š a r a s liejo, j a s
šluostėmės ir visi gedėtojai...
J o l a n d a Zaparackienė per
s k a i t ė kruopščiai
paruoštą
velionio biografiją. J o s įkan
din kalbėjo: Algis Rugienius,
J A V LB tarybos ir k r a š t o
valdybos vardu, dr. J o n a s
Mikulionis — ateitininkų var
du, Vytautas Č i ž a u s k a s —
agronomų, J o n a s U r b o n a s —
LZS Detroito skyriaus, LB
Detroito apylinkės ir Daina
vos stovyklos. V y t a u t a s Kutkus — LB Michigano apygar
dos ir LF ir V y t a u t a s Petrulis
— Dievo Apvaizdos parapijos
vardu. J. Zaparackienė d a r
išreiškė velionio artimiesiems
KD, Dloco, LRKSA, Balfo,
A L B Radijo klubo bei Lietu
viškų melodijų radijo valan
dos
vadovybės
užuojautą.
Atsisveikinimas
užbaigtas
„Lietuva b r a n g i " giesme. Grįž
t a n t prie kalbėtojų, V. Čižaus
k a s velionį vadino krikščioniu-džentelmenu. V. Kutkus
ryškino jo p a k a n t u m ą kitaip
galvoj antiems, kitų
supra
timą, p a s t a n g a s t a i k i a i ben
d r a i dirbti. Dr. J. Mikulionis,
pasakojęs apie susitikimus ir
išsiskyrimus su velioniu ateit i n i n k i š k a m kely n u o studijų
Bonnoj laikų iki p a s k u t i n i ų
dienų, filosofiškai
priminė,
kad „Mirtis — žmogiškojo
gyvenimo dramos paskutinio
jo veiksmo u ž d a n g a . Tai saulė
lydžio susitikimas su amžiny
bės aušra..."

Jūsų •ardas ir a d r e s a s

»„

Fishmans Fabrics, Inc.
SEW WITH THE BEST

1101 S DESPUHESST. CMIC1GO (312)922 7250
AMPL£
(Mi Blk. east of the Dan Ryan Expy. at RooseveU M.)
PĄRKJMJ
nOfl.FKI. 9:30am-6pm SAT. 9am-5:30pm
AVAli ARI F
SUK. 9 - . J O — - S f VISA te nasterCjinl
Veša—

HELP

K E A L

W A NT E D

Medical Opportunity
CERT1F1ED NURSES AIDĖS
Skilled care nursing facility has full
& part time positions available on
all shifts. Competitive sai. & benefits. Apply in person only.
Bridficvievv Convalesccnt Ctr.
8100 S. Harlem Avc.
HridKCvicvv, IL 00-155

Išnuomojamas 3 k a m b . bu
tas Marąuette Parko apylinkė
je.
Tel. 7 7 8 - 6 8 4 9

^ • " p a u i i u s jasinevicius

M 1 S O E L L A N EO U S
•ooooooooooooooooooooooooo<

BELL-BACE R.E.

MASTER PLUMBING

J. BACEVIČIUS
Namų pardavimai —

Ucensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai. Flood
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai.

valdymai— nuomavimai
Income Tax — draudimai
6529 S. Kedzie 778-2233

SERAPINAS — Tel. €36-2960
>ooooooooooooooooooooooooo-

A

KX>OOO000OO0000O0000O000:v

M. A.

VILIMAS
M O V I N G

4259 S. Maplewood

Apdraustas perkraustymas
Jvairių atstumų
Tel. 376-1882 ar 376-5996

00000000000040000A00000004

ŠIMAITIS REALT*
Income T a x — N o t a r y Public

TELEVIZIJOS

2951 W.63St.

Spalvotos ir paprastos, Radijai,

tktbtstvvsyto

Stereo ir Oro Vėsintuvai
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

N O R I N T PARDUOTI A R
PIRKTI,

TV

2346 W. 89 S t , tel. 7761486

apdrausti ar išnuomoti saro
vybes, prašau kreiptis į
tarnaujam Čikagoj Ir priemiesčiuos*.

<«9fc — 20% — 30% pigiau mokėsit
•ž apdraudą nuo ugnies ir automo<>iiio pas mus.

FRANK

ZAPOLIS

32081/2 West 95th Street
TeL.— G A 4-8654
ADVOKATV D1AUGUA

V. B Y L A I T I S ir
V. B R I Z G Y S
6606 So. Kedzie Avenų*
Chicago, I L 60629. TeL 77&4000
Darbo valandos:
Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro
Šeštadieniais pagal susitarimą

niiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiifiitiiimmnmiiiii
NAMŲ APSITVARKYMIi
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, ptnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos vai. vakaro:

RE C I P E S

see us for
AT OUt 10W RATO

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA
AŠTUNTOJI LAIDA
Suredagavo
Juozapina Daužvardienė

VA/ITM R Į P 4 V M I M
T O FIT V O U B I N C O M I

Šiom dienom Draugo spaustuve
išleido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dauiv»rAWne vėl patikslino ir pagrasino ftią
'aidi, naujais pamosimais

Q u • r t c rl y

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
ruimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organu*

Mutual Federal
Savings and Loan

rijOSS.

I žsakvmus siųsti:

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60601
Pstsr Kazsnsuskas, Prss.

Tel.: 647-7747

B u d i man.Tu«.Tt 1.»-4 Thur.»-• M t ,

t-l

-SERVING CHICACOLAND SINCE IMS

,

436-787S
*

Popular Lithuanian
tyjOtft financing.

254-7450

Taip pat daromi Vertimai. Giminių
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai.

sassssssasss

PASSBOOK
SAVINGS' • • •

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

T e k i — 476-3950
Intencija

E S T A T E

FOR SALE
Well k'.-pt. 3 bedroom brick
hoirc. Full finished
basement, 1 f* baths, fenced
yard, patio. S44.900.00.
4439 South Kesting
352-7850

iiiuiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

INSUREO

OFF

In florai and paislev prints

^ y 'Dambrauskas <M.1.C.
1575 So. TenthSt.
'Milivaukįe, Ttl 53204

CLASSIFIED GUIDE

1

DRAUGAS, Knygų Skyrina
4545 W. 63rd Strct*
ChieatA I L 66829
Kaina su persiuntimu $5.75

TIHncis gyventojai pridėkite dar

BUDRAIČIO
Nuosavybių pardavimo įstaiga

6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600

Grtcgjs

21,

KMKCK REALTOftS*
7922 S PMuto M

R I M A S L. S T A N K U S
REALTOR ASSOCIATE

284-19O0
Norintieji
pirkti
ar
parduoti
n a m u s per šią ištaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti
R i m o S t a n k a u s klijentais. Nuosavy
bės įkainavimas n e m o k a m a i .
Atsilankykite apžiūrėti namą
p a r d a v i m u i 5 7 2 2 W. 6 4 t h S t r e e t ,
s e k m a d i e n į , s a u s i o 12 d., 1-4 v a i .
p.p.
Naujas trijų miegamųjų mūrinis na
mas, moderni virtuvė su ąžuolo me
džio spintelėmis, ! 3 / 4 vonios, rūsys
per v i s ą namą, specialiai žemas nuo
šimčių mokestis, ir daugybė kitų gėry
bių. Prašom paskubėti.
N o . 3 6 4 — N a u j a s mflr. n a m a s .
Tiktai $43,900. 3 mieg., rūsys per visą
namą, su „aluminum trim", kilimais,
dideliu kiemu, {mokėjimas tik $2,000.00. Skambinkit dabar.
No. 384 — Brighton Parke. 2
butų namas. 5 kamb. pirmam aukšte
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb.
antram aukšte. Rūsys per visą namą.
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59.000. Archer ir
St. Louis. Skubėkite — skambinkite
dabar.
N o . 351 — 5 9 - t a ir L a w n d a l e . 3
mieg. mūrinis namas. 26 metų. 1 3 / 4
vonios, gražiai įrengtas rūsys, (didelis
sklypas) 2 maš. gar., baseinas vasaros
malonumams. Yra ir įvairių kitų
priedų. Skambinkit dabar.
N o . 3 7 6 — 5 2 - n t r a ir H o m a n —
$ 5 1 , 9 0 0 . 7 kamb. namas, 4 didž.
mieg. 1 1/2 vonios, moderni virtuvė,
pusryčiams valg. šalutinis kamb;
centrinis šaldymas; šeimos kamb.
rūsyje. 2 m a š . gar. nebrangūs mokes
čiai. Idealus didelei šeimai. Arti St.
GaU's parapijos. Skambinkit dabar.
A R NORITE PARDUOTI?
S a v o namą galite parduoto, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar.

O ' B R I E N FAMILY REALTY
Tel. - 434-7ĮOO

DARBŠClAJAI BITELEI
SPARNUS SUGLAUDUS
A.a. Kazį Barzduką amžinybėn išlydėjus
JURGIS JANLSAITIS

A. a. Kazys Barzdukas
1985 m. gruodžio 22 d.
vakare staiga ir netikėtai
amžiams suglaudė sparnus
darbščioji bitelė, didelis dai
nos ir giesmės meno mylė
tojas, daugelio organizacijų
nepavargstąs darbininkas a.a.
Kazys Barzdukas.
Į amžinuosius tėviškės
namus jis išėjo nelauktai. Tai
liudija šių eilučių autoriui jo
paskutinysis laiškas, rašytas
gruodžio 20 d. ir išsiųstas
gruodžio 22 d. tada, kai mie
lasis Kazimieras artėjo prie
amžinybės slenksčio. Šiame
laiške, kaip ir visuomet, jis
duoda „raportą" apie savo
veiklą ir darbus, apie mūsų
organizacinį
gyvenimą
Cbicagoje. Ir šiame laiške jis
džiaugiasi Dainavos ansamb
lio gražiu pastatymu Lietu
viškų vestuvių Cicero ameri
kiečių publikai. „Paskutinį
mėnesį teko tris kartus savai
tėje mokytis, o paskutinę
savaitę repetavome veikalą
kasdien. Kasdien tebevykstu į
Lietuvių fondą pasirašinėti
čekių bei dalyvauju posė
džiuose. Lietuvių fondas auga
stebėtinai gražiai. Giedu
parapijos chore. Ruošiame
Stabat Mater. Daug techniško
darbo atlieku LDMI steigia
mame muziejuje. Krutu ir LB
Marąuette Parko apylinkės
valdyboje...." Laiško skyrelį
baigia pastaba" Tai visko per
daug. Teks atsisakyti kai
kurių darbų LB ir mene.
Užteks trijų pareigų..." Cia
a.a. Kazimieras turėjo galvoje
chorus ir LF. Tad lyg nujaus
damas savo lemtį, jis ruošiasi
eiti į siauresnės veiklos plot
mes.
Dar mirties dieną a.a. Kazys
krutėjo namuose, tvarkėsi,
planavo naujus darbus. Ir kai
po dienos darbų sėstelėjo
atsikvėpti, paėmęs skaityti „Į
Laisvę" žurnalą, čia ir užgeso
jo gyvenimo žvakė.
Taigi šis Suvalkijos darbštu
sis sūnus visą savo gražų
gyvenimą buvo paskyręs pras
mingiems
darbams.
Jis
nebuvo iškalbus, nesakė susi
rinkimuose ar posėdžiuose tuš
čios retorikos kalbų, bet tyliai
klausėsi problemų svarstymo
ir visada pabaigoje tardavo
konkrečių siūlymų bei darbų
planą. Jis ne tik siūlė tuos
darbus atlikti kitiems, bet pats
jų ėmėsi.
A.a. Kazį matome pirmose
d a r b o gretose
Lietuvių
Bendruomenės kelyje. Jis LB
Marąuette parko valdybose
pirmininkas, valdybos narys,
susirinkimuose sėdįs ne už
garbės stalo, bet priima solida
rumo mokesčius, aukas.
Dažnai stato stalus, net ir salę
iššluoja. Ir visą laiką skyrė
Lietuvių Bendruomenės idė
jai, jos darbams. Taigi LB
neteko ištikimo ir didelio
darbininko.
Kasdieną vykdavo daugelį
metų į Lietuvių fondą ir jame
sąžiningai
tvarkė
atskai
tomybę, ėjo iždininko parei
gas, nuolat dalyvaudavo posė
d ž i u o s e , p a r u o š d a v o LF
valdybai išsamius atliktų
darbų pranešimus. Jis LF
idėjomis „sirgo", jas puose
lėjo, gynė nuo piktų priešų ir
keliolika našių darbo metų
paaukojo LF darbams.

A.a. Kazimieras turėjo gražų
boso balsą. Jis mylėjo giesmę
ir dainą. Ir dėl to daug gražių
gyvenimo valandų skyrė šiam
menui. Jis ilgametis Švč. M.
Marijos Gimimo lietuvių parapijos choro dalyvis, valdybų
pirminikas ir narys. Dainavos meno ansamblio ištikimas choristas, visų pastatymų dalyvis. Giesmė ir daina
velionį lydėjo išeiviškoj kelionėję daugelį metų.
Ir kitos organizacijos, kai
reikėjo sumanaus, nuoširdaus
darbininko, kreipdavosi į a.a.
Kazį Barzduką. Jis nemokėjo
atsisakyti ir eidavo talkon.
Tad nenuostabu, kad jis, kaip
darbščioji bitelė, kasdieną
skrido į lietuviškojo darbo lau
kus. Skrido su meile ir pasiau
kojimu, net atsisakydamas
poilsio, kurio, atrodo, jam jau
tikrai reikėjo. A.a. Kazys buvo
jautrus pavergtos tėvynės
problemoms ir dažnai su
susijaudinimu kalbėdavo apie
mūsų veiksnių nesutarimus,
apie vieningo darbo stoką. Jis
mylėjo tėvynę Lietuvą ne žo
džiais, bet darbu ir auka.
Velionis nebuvo tvirto fizi
nio sudėjimo. Lėtu žingsniu,
santūriu žodžiu, gerbdamas
kitų įsitikinimus, neprarado
vilties, kad vieną kartą dar
išauš ir pavergtai tėvynei lais
vės rytmetis. Jis mylėjo savo
šeimą, ją jungdavo į lietuviš
kuosius darbus.
„Pasiliksiu su savo šeima

Čia Chicagos priemiestyje, nes
mano gyvenimo prasmė ir
buvo šeima..." Dažnokai
P° k al°iuose apie šeimą jis taip
kalb
ėda v <>. J i s ir užgeso šeim o s židin
* tesaugodamas ir
laisvės
ilgesiu gyvendamas,
mirė
" J Laisvę" žurnalą
skaitydamas,
^lydėję į amžinybę taurų
ketuvį, jautrų patriotą, didelį
sunkiu
J U visuomeninių ir kul
tunmu
- d a r b ų darbininką a.a.
Kaz
* lietuviškos
Barzduką, veiklos
pajusime
didelę
plot
mėse spragą.
Jo kuklumas, darbštumas,
principų tvirtumas telieka
gyviesiems gražiu gyvenimo
pavyzdžiu. Tau, mielas bičiuli
Kazy, amžinieji tėviškės
namai po ilgos kelionės tebū
nie kupini amžinojo džiaugs
mo. Likusiai šeimai — žmonai,
dukroms ir artimiesiems —
lietuviškosios visuomenės gili
užuojauta.
-—.
MŪSU k o l o n i j o s e
ColUnSVŪle,
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L I E T U V I Š K O S SPAUDOS
IR L I A U D I E S MENO
PARODA
Parodoje lankytojų buvo
gana daug. Jų gyvas susido
mėjimas išstatytais ekspona
tais rengėjus nuteikė ypač
maloniai. Pasiteiravimas, ar
leidžiama eksponatus foto

grafuoti, rengėjams suteikė ne saldumynais. Ir kaxp nuosta DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. sausio mėn. 10 d.
tik pasitikėjimo, bet ir pasidi bu, kad parodon savanoriškai
džiavimo jausmą. Tų, kurie di buvo sunešti lietuvių na
džiavosi, buvo ne vienas', nes muose turimi meno kūriniai —
pati paroda buvo surengta ne drožiniai, mezginiai, audiniai,
vieno ar dviejų, bet viso būrio margučiai, gintaro dirbiniai,
lietuvių. Rengėjų tarpe buvo ir lietuviškai aprengtos lėlės.
žilaplaukių
veteranų,
ir Eksponatus atnešusieji patys
jaunųjų, čia gimusių ar Ameri- : juos išdėjo ant gausių stalų,
koje subrendusių. Rengėjų prižiūrėjo, žiūrovams aiškino.
tarpe
buvo
mažlietuvių, Tai bene pirmas toks nefor
tautininkų, bendruomeninin- malus, tokio laisvo pobūdžio
Išsiskyrė iš mūsų tarpo 1985 m. gruodžio mėn. 17 d.
kų; protestantų ir katalikų. tautinio pasididžiavimo išsi
ir gruodžio mėn. 21d. nulydėta amžinam poilsiui į Šv.
Ruošdami Collinsville viešo liejimas. Ir tuo pačiu labai
KAZIMIERO LIETUVIŲ kapines.
sios bibliotekos naudai lietu pasisekęs.
Dėkojame kunigams: prel. D MOZERIUI, kun. F.
viškąją parodėlę, rengėjai nesi
Rengėjai tikėjosi sutelkti
K
I
R
E I L I U I už maldas koplyčioje ir
kun.
rūpino reprezentacija savo kiek lėšų paremti vykdomą
JUVENALIUI
LIAUBAI
O.F.M.
už
maldas
koply
konfesijos, pasaulėžiūros, ar bibliotekos praplėtimą. Nors
čioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias bažnyčioje bei
savo organizacinio priklauso milijonų ir neuždirbome, bet
palydą ir maldas kapinėse.
mumo, bet prisiminė iš pabė porą šimtelių
sustūmėm.
Nuoširdus ačiū S. VANAGŪNUI už atsisvei
gėlių stovyklų išsivežtą įsipa Bibliotekos vedėja, l a b a i
kinimo
pravedimą, jam ir visų organizacijų atstovams
reigojimą būti savo tautos maloni vokiškos kilmės mote
už
pasakytas
prasmingas paguodos kalbas.
ambasadoriais.
ris, patarė mums sunaudoti
Dėkojame solistui J. VAZNELIUI ir A.
Klaipėdiečiai Kikučiai, pasi tuos pinigus nuperkant meniš
GIEDRAIČIUI už giesmes ir muziką šv. Mišių metu.
kvietę žev aite Tiškuvienę ir ką lietuvišką kūrinį ir paka
Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams, aukotojams
jos aukštaitį vyrą, sudargietį binant jį ant naujojo priestato
šv. Mišioms, pareikštas užuojautas asmeniškai, raštu ir
Švarcą ir jo klaipėdietę žmon- sienos su užrašu: „Dovanota
spaudoje.
ną, rokiškėną Tervydį ir jo apylinkės lietuvių"'. Šiam tiks
Esame dėkingi laidotuvių direk. D. GAIDAS ir G.
zanavyke pačią, suvalkietį lui tiktų paveikslas, skulp
DAIMID už malonų patarnavimą ir visiems palydėju
Grybiną ir jo mičiganietę tūra, medžio drožinys, ar kas
siems į amžiną poilsį.
moterį, dzūkus Gavelius, nors kita, svarbu, kad būtų
VYRAS, DUKTERYS, SŪNUS ir ANŪKAI
panemuniškę Vanagienę ir jos lietuviška, tikrai meniška.
Vokietijoje ir Amerikoje
Duota mintimi rengėjai yra
gimusį prieauglį, kalansviliš- ypač susidomėję ir susirūpinę
kius Galinaičius, susitarė su jos įgyvendinimu. Manome,
vietinės viešosios bibliotekos kad šį straipsnelį skaitantieji
vadovybe suruošti lietuviško gali turėti įdomių pasiūlymų,
A.tA.
meno parodą. Lietuviškos kil ar net konkrečios paramos.
m ė s žmonėmis gausiame Tokiu atveju rašykite: Z.
VISVALDUI MASIULIUI mirus,
Collinsville mieste paroda Grybinas, R.R.l, Box 238,
žmonai ALDONAI ir sūnums su šeimomis reiškiame
turėjo pristatyti lietuviškąjį O'Fallon, IL 62269
gilią ir nuoširdžią užuojautą.
liaudies meną, supažindinti su
Z. Grybinas
JAV-ėse ir Kanadoje leidžia
Eugenijus ir Danguolė Bartkai
ma lietuviška periodika ir
Jaunutis
ir Antanina Dagiai
k n y g o m i s , parodyti tame
Stasys
ir
Prudeneija Jokubauskai
mieste gyvenančios lietuvės
Noriu, kad mano duktė būtų
Vytenis
ir
Irena Jonynai
Mėtos Kikutienės tapybą, Romos katalikė, nes šią tikybą
Jonas ir Vincentina Jurkūnai
pasipuikinti baitu nuometu laikau geriausia iš visų kitų; ji
Jonas Lukas
papuošta lietuviška Kalėdų yra seniausia krikščionybės
Gediminas ir Zofija Mickai
eglute, pavaišinti atsilankiu forma.
Leonas Nekus
sius šventiškais lietuviškais
Juozas ir Dana Noreikos
Lord Byron
Petras ir Meilutė Kuliai

PADĖKA
A.tA.
ANELĖ LIAUBA

Beverly Shores, Ind.

„ERDVĖS TILTAS"
TARP SEATTLE
IR LENINGRADO
1985 m. gruodžio 29 d. Seattle įvyko istorinė televizijos
transliacija:
pasinaudojant
satelitais ir microwave bango
mis, buvo
perduodamas
pasikalbėjimas tarp iš anksto
parinktos publikos iš Seattle
su rusų parinktais dalyviais iš
Leningrado. Diskusijų vado
vas Seattle buvo visoje Ameri
koje gerai žinomas televizijos
programos vedėjas Phil Donohue. Leningrade vadovavo
Maskvos televizijos pranešė
jas Vladimir
Pozner.
Užvardinta „Erdvės tiltu",
programa buvo nufilmuota to
sekmadienio ryte, o perduo
dama be sutrumpinimo Seat
tle žiūrovams tą patį vakarą.
Taip pat buvo pranešta, kad
rusai nežinomoje ateityje per
duos programą savo žiū
rovams, bet pirma sutrum
pins dviejų valandų programą
į vieną valandą. Programa
buvo rodoma per visą Ameri
ką sausio 6 d.
Beruošiant šį pasikalbė
jimą, lapkričio mėnesį Seattle
laikraščiuose buvo skelbia
mas „Erdvės tilto" progra
mos tikslas ir tuo pačiu norin
tieji dalyvauti programoje
buvo pakviesti rašyti prašy
mus programos steigėjams. Iš
gautų prašymų buvo parinkti
176 dalyviai. Pabaltiečių bei
kitų sovietų okupuotų tautų
atstovų prašymai dalyvauti
programos diskusijose buvo be
išimties
atmesti,
kadangi
programos koordinatorė mus
nelaikė
„paprastais
pilie
čiais". Ta pati pareigūnė
toliau paaiškino, kad ji pralei
do visą savaitę Rusijoje su Le
ningrado televizijos atstovais,
organizuodama šią programą,
ir kad ji tikrai pasitiki, kad
rusai parinks „paprastą publi
ką" iš savo pusės taip pat.
Tuo reikalu gruodžio 27 d.
Seattle Žydų
federacijos
raštinėje, dalyvaujant kartu
lietuvių, latvių, afganų, lenkų
ir kambodiečių atstovams,
buvo sušaukta žinių konferen
cija. Televizijos radijos ir

laikrašdų
korespondentams
buvo praneštas mūsų protes
tas prieš tokį vienpusišką
programos dalyvių parinkimą
bei naivų pasitikėjimą rusais.
Tą vakarą visos televizijos sto
tys pranešė apie protestą bei
greit įvykstančią programą.
Po žinių konferencijos daly
viai toliau nutarė demonstruo
ti su plakatais gatvėje prie
televizijos studijos programos
filmavimo metu, patraukti
pačių p r o g r a m o s dalyvių
dėmesį į mūsų protestą.
Demonstracijos metu lietu
vių atstovai dalyvavo su vėlia
va ir plakatais, plakatai iškė
lė įvairius klausimus apie
disidentus. Buvo matyti taip
pat estų ir latvių vėliavos bei
kitų tautų paruošti plakatai.
Programos dalyviai turėjo
peržengti per mūsų eiles,
eidami į televizijos studiją, o
demonstrantai
pasinaudojo
proga jiems įteikti paruoštą
lapą su sąrašu klausimų,
kuriuos norėtume iškelti tele
vizijos diskusijų metu. Po kiek
laiko prisistatė KING-televizijos stoties atstovė ir pranešė
demonstrantams, kad stotis
n u t a r ė perduoti mūsų
demonstraciją
televizijos
bangomis
pačių
diskusijų
metu ir parodyti Leningrade
dalyviams, kad Amerikoje
gyvuoja laisvo protesto teisė.
Programa buvo perduota
Seattle žiūrovams 9 vai. vaka
re. Sprendžiant iš klausimų,
kuriuos išgirdome iš amerikie
čių programos dalyvių, protes
tas bei demonstracija ir pati
televizijos programa sukėlė
daug dėmesio disidentų skun
dams. Dalis klausimų nuo
demonstrantų padalinto lape
lio buvo iškelta programos
metu. Užbaigiant programą
vedėjas Phil Donohue pats
davė pastabą
I^eningrado
dalyviams,
kad
amerikie
čiams labai sunku tikėti, kad
per dviejų valandų programą
nė vienas iš 176 dalyvių nepa
sakė nė vieno kokio nors nepa
sitenkinimo savo valdžios
sistema.

A.tA.
BRONIUI MACIANSKIU1
mirus,

GAIDAS-DAIMID

jo šeimai reiškiu gilią užuojautą.
Jūratė

EUDEIKIS

Krikšto duktė
Mackevičiūtė-Lindee

A.tA.
ELENAI GOTCEITIENEI
Kanadoje mirus,
TIENĘ, netekus
šeimą ir kitus
liūdime kartu su

mūsų mielą sesę ELENĄ MATULAI
brangios ir mylimos mamytės, jos
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir
jumis.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

Lietuvos D u k t e r y s
Los Angeles, California

PETKUS
A.tA. Onai Lenkevičienei mirus
jos dukrą ELEANORĄ su vyru JUOZU, anūką PETRĄ
ŠALCIUNĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.
Chicagos Universitetėto bendradarbės:
Aldona Ankienė
Genė Dubauskaitė-Juodikienė
Aldona Rukuižienė
Gražina Traškienė

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

Mylimam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui

A.+A. VLADUI BUBLIUI
mirus, žmoną STASĘ, sūnus ROMĄ ir ALGIMANTĄ,
INGRIDĄ ir BIRUTĘ, vaikaičius ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Antanas
Masionis
Teresė ir Algimantas Gečiai
Danguolė ir Jonas Navickai

Mylimam vyrui, tėvui, LB darbų talkininkui ir rėmėjui

A.tA. CHARLES H. ZERR
mirus, ilgametę JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkę, žmoną AUŠRĄ, sūnų JONĄ, dukrą
LIDIJĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
JAV LB Visuomeninių

reikalų

taryba

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy.. Palos Hills, Illinois
Tel. - 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
I.AIDOTUVIU DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, penktadienis. 1986 m. sausio mėn. 10 d.
x O p e r o s c h o r a s sausio 19
d. koncerte atliks didžią pro
gramos dalį Marijos mokyk
los auditorijoje. Tarp visos
eilės operinių kūrinių girdė
sime dar niekad nedainuotas
tris chorines ištraukas ir iš pa
vasarį
naujai statomos „Vi
x Izabelė ir J u o z a s Laučliaus Tellio" operos.
k a i iš Bethesdos, Md., Kalė
x B i r u t ė S m e t o n i e n ė , Eudoms buvo atvykę p a s savo
dukterį ir žentą dr. Pranute ir clid, Ohio, atsiuntė „Lietuvos
adv.
Aleksandrą
Do- bažnyčių" knygų autoriui laiš
manskius. Ta proga jie galėjo ką, kuriame, be ko kita, rašo:
džiaugtis nauju anūku Jonu „Man neįtikėtina, kad dabar
Juozu ir jo krikštynomis, tinėmis mūsų sąlygomis išei
kurios buvo pereitą sekma vijoje kas nors galėtų parašy
dienį, sausio 5 d., Nekalto Pra ti ir išleisti tokias vertingas
sidėjimo parapijos bažnyčioje knygas. Skaičiau knygą su
Brighton Parke. I. ir J . Lauč- graudžiais atsiminimais apie
kai šį savaitgalį jau išvyksta anuos laikus, nes 1918-1919 m.
atgal į savo nuolatinę gyven gyvenau Vilniuje ir daug ką
apie jį žinau. Ir mano sūnūs
vietę.
varto knygos lapus su dideliu
x D r . Algis P a u l i u s rūpi
susidomėjimu. Dar ilgai gy
nasi, kad gerai praeitų L'žgavensime šios knygos įspū
vėnių karnavalas, kurį jis pa
džiais".
deda ruošti
lituanistinėms
x Z i g m a s Moliejus, buvęs
mokykloms ir jūrų skautams.
uolus
veikėjas East Chicago,
Karnavalas bus vasario 1 d.,
Ind.,
dabar
giedojęs operos ir
šeštadienį. Jaunimo centre.
Švč. M. Marijos Gimimo cho
x Felicija i r Z i g m a s J a u  ruose bei buvęs valdybų pirmi
n i a i , iki šiol gyvenę Mar- ninkas, yra sunkiai su irgęs.
ąuette Parko apylinkėje, išsi Jau du kartus gulėjo ligo
kėlė į Westmont, 111.. ir ninėje, o dabar pamažu sveiks
apsigyveno kondominiume.
ta namie, žmonos Halinos ir
x D a n a ir Z i g m a s Miku- gydytojų prižiūrimas.
ž i a i , Marąuette Parko lietu
viams gerai pažįstama šeima,
gruodžio 12 d. susilaukė duk
ters Taros Marijos, kuria
džiaugiasi jos du vyresni bro
liukai Tadas ir Tomas. Taip
pat naujagime džiaugiasi mo
čiutė Vita Venclauskienė, se
neliai K. ir Z. Mikužiai ir pro
senelė M. Macevičienė.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

Naujųjų Metų sutikime Ateitininkų namuose būrelis jaunimo. Iš kairės: G. Remienė, NN,
adv. D. Kojelytė, R. Veselytė iš Argentinos ir „Draugo" red. M. Drunga.

IŠ A R T I
JAV

IR

— Evelina Petrauskaitė,
buvusi Londone, dabar sėk
— Šv. Kazimiero lietu
mingai reiškiasi modeliavimo
koncertą, kuriame dainavo ir
vių p a r a p i j o s klebonas kun.
profesijoje Toronte. J a domisi
vietos lietuvis solistas An
dr. A. Olšauskas savo parapi
net Amerikos, Japonijos ir tanas Slančiauskas (jis dai
jos biuletenyje pasidžiaugė,
kitos didžiosios drabužių fir- navo ir Š. Amerikoje). Atidarė
kad šiemet per Kalėdas Los
mos. Jos nuotrauka įdėta dau- koncertą ir apie solistus bei jų
Angeles buvo du vyskupai,
gelio madų žurnalų puslapiuo- atliekamus kūrinius paaiš
daug įvairių žymių žmonių iš
se. Ji gerai kalba lietuviškai, o kinimus davė dr. Jonas Simavisų kraštų, dalyvavusių Liet.
kai atvyksta į Londoną, tai nauskas. Pabaigoje žodį tarė
Kat. mokslo akademijos suva
groja vargonais lietuviškose SLA pirm. R. Stalioraitis.
žiavime. Jis kartu primena,
pamaldose, nes yra taip pat Buvo ir svečių iš Urugvajaus
kad šiemet bus iškilmingai
gera muzikė.
— Liet. Kultūros draugijos
minima Vasario 16-toji diena,
— A. a. O n a Matulienė, 90 pirmininkė Lida Petrauskaitė
kad lietuviams rekolekcijas
m. amžiaus, mirė spalio 14 d. de Olivera, tautinių šokiu va
praves kovo 20-23 dienomis
Montrealyje. Palaidota Lake- dovas dr. A. Stanevičius, • -pkun. dr. Antanas Paškus, o su
view Memorial Park kapinėse ka, iš S. Amerikos V. irtx R o l a n d a V e s e l y t ė Iš Ar
tvirtinimo sakramentą su
iš Šv. Edmundo bažnyčios. monas, besilankąs pas savo
gentinos yra atvykusi atosto
teiks balandžio 6 d., sekma AUSTRALIJOJ
Liko sūnus su šeima ir gimi gimines. Koncertu visi daly
gų į Chicagą aplankyti savo
dienį, vysk. Paulius Baltakis.
— Du lietuviai, baigę eko- nės.
viai buvo labai patenkinti.
draugų ir pažįstamų. Apsisto
— Los Angeles Lietuvių nomijos mokslus — T. Adojusi pas Danguolę Valentinai— Berisso lietuvių t a r p e
Bendruomenės apylinkė ren mavičius ir J. Vaitiekūnas — ARGENTINOJE
tę. Ji yra mokytoja, o Argen
seniai
veikianti Gyvojo Ro
gia sausio 18 d., šeštadienį, įsteigė Melbourne Santaupų
tinoje šiuo metu yra vasaros
x Ona Dambrauskaitėžančiaus
draugija turėjo me
tautinį patikėtinių fondą ir su
— Lietuvių C e n t r a s yra
atostogos, tai ji turi progą su S t e p h e n s , aktyvi Beverly Šv. Kazimiero lietuvių parapi darė su kita panašia firma viena iš seniausių Argentinos tines pamaldas, o paskui pirm.
sipažinti su Šiaurės Amerikos Shores Lietuvių klubo narė, jos salėje „Harmonijos" iš New Yorke mainų sutartį.
Mekšrūnienės
na
I lietuvių organizacijų. Ji rūpi- Elenos
lietuvių gyvenimu. R. Vesely buvusi valdybos iždininkė, New Yorko koncertą. Šis dai
n
muose
vaišes
ir
susirinkimą.
Į
— Ekumeninės pamaldos asi savišalpa ir kultūros
nos vienetas jau yra pasižytė kalba gerai lietuviškai.
reiškiasi ir amerikiečių visuo mėjęs įvairiose lietuvių gy- buvo suruoštos Latrobe Valley palaikymu. Šiemet jau pra- naują valdybą išrinko Oną
meniniame gyvenime. Etni venvietėse, turėtų pasisekimą miesto futbolo aikštėje. Daly- d e d a gyvuoti 60 metų jubilie- Aleksaitę-Šeštakauskienę de
x M e l r o s e P a r k o i r apy
niais ir lietuvių reikalais ji
Del Vai pirmininke ir Eldą
linkės
Lietuvių
Bendruo
'
vavo ir lietuvių grupė su savo jumi. Pereitų metų spalio 6 d. Povilonytę de Fabiano vice
rašo į Michigano miesto dien
menės metinis susirinkimas
trispalve. Taip pat jie suruošė netoli Lietuvių Centro esan
raštį. Kalėdų švenčių proga ji
x A. a. Albina Semaitis lietuviškos tautodailės dalykų čioje S. Cristo bažnyčioje pirmininke. Abiems valdy
bus šių metų sausio 19 d., sek
padovanojo trims vaikams (Micka) mirė sausio 8 d. savo
boms buvo sugiedota Ilgiau
madienį, 2 vai. p.p. Eagles
parodėlę, kuria labai domėjosi pamaldas už visus mirusius sių metų.
kun. Algimanto Kezio išleis
namuose. Pašarvota penkta kitataučiai.
Hali, 147 N. Broadway, Mel
narius, prisimenant 59 metų
tas knygas apie ok. Lietuvą.
— A. a. Albina Mak
dienį Lycn-Evans laidojimo
rose Park. Ta proga bus
sukaktį atlaikė kun. A. LubicŠiomis dienomis „News-Dissi maitė-Leymontienė,
81
KANADOJE
pristatyta visuomenei Rai
koplyčioje,
9837
So.
Kedzie,
kas.
Po
pamaldų
L.
Centro
patch" dienraštis rašė apie jos
metų
amžiaus,
mirė
spalio
15
mundo Lapo knyga „Ten, ekra
apačioje
buvo
pietūs,
kurių
tel.
422-2000.
Laidojama
iš
— Juozas Butkevičius
visuomeninę veiklą, atspaus
ne sužibus'". Nors autorius šioj
d.
Buvo
kilusi
nuo
Biržų.
Ar
Queen of Martyrs par. bažny- i ap kričio 1 d. išėjo į pensiją iš pradžioje žodį tarė pirmi
dindamas nuotrauką.
kolonijoj gimęs, augęs ir litu
gentinoje gyveno nuo 1930 m.
čios Evergreen Park, 111., f aDr įko „Firestone", kuriame ninkas J. Pulikas.
anistinę mokyklą baigęs, bet
Nuliūdime liko duktė Nelida ir
x „ G l a u b e in d e r 2 , Welt" šeštadienį, sausio 11 d. Šv. ^ iš( jį r bo dvidešimt metų.
— B e r i s s o p e n s i n i n k a i tu
rė
savo
iki šiol ši knyga visuomenei institutas, veikiąs Zuericho Kazimiero lietuvių kapinėse.
į v 0 S U į a i 0 ta jo viena
i°
metinę šventę spalio Zigmas Laniauskai su vai13 d
nebuvo pristatyta. Taip pat jis mieste. Šveicarijoje, savo biu- Nuliūdime liko sesuo Kon- T e nk u be
- pamaldomis ir pietumis kais ir anūkais. Taip pat kiti
ran a
t a a r g a iį dirbti. Jis
parodys brolių Motuzų susuk letenio pr. metų 21 nr., suteik stancija Skelly ir brolis kun. j toliau pasilieka Hamiltone. „Mindaugo" draugijos pa- giminės. Palaidota šalia savo
r
tą filmą iš Nepriklausomos damas informaciją apie ne Alfonsas
M i c k a , MIC,
— A. a.
K a z i m i e r a s talpose. Pensininkus prieš pie vyro, mirusio 1980 m., Lomas
Lietuvos vaizdų. Tad Bendruo s e n i a i išleistas religinio pusbrolis
kun.
Antanas Vaitkūnas, 83 metų amžiaus tus pasveikino „Mindaugo" de Zamora kapinėse. Reli
m e n ė s v a l d y b a m a l o n i a i turinio knygas, šiltais žo Zakarauskas, sesers vaikai mirė Hamiltone spalio 17 d. draugijos pirmininkė prof. Va gines apeigas atliko kun. A.
kviečia visus apylinkės lietu džiais paminėjo
„Vilniaus Yerkes šeimos ir daug Palaidotas
Holy Sepulcre lentina Bukauskaitė de Per- Lubickas.
vius atsilankyti, susipažinti su arkivyskupijos"
sico, o kun. A. Lubickas palai
— A. a. P e t r ė B r a d a u s giminių.
Taip
pat
liko
.
k a p i n e s e T a i p p a t s p a i i o 19 d
I
knygą,
autorium ir jo knyga, pasigė aprašė jos turinį. Kartu pasi auklėtinės Cannie Ann ir m i r ė H a m i l t o n e a a yiadas mino stalus ir trumpa malda kaitė J u k n i e n ė , 81 metų
rėti primirštais Lietuvos vaiz džiaugė, kad „Lietuvos bažny Sussan Miller (vyras James).
įvedė į bendras vaišes. Po pie amžiaus, mirė spalio 14 d.
Marozas
6 2 m e t ų amžiaus.
dais, ypač jaunimą, kurie čių" knygos sėkmingai leix Gyvenimo varpai, reli- Palaidotas Šv. Jono lietuvių tų jaunimas pensininkams Buvo kilusi iš Blindžių km.,
Lietuvos nėra matę. ją pama
pašoko tautinių šokių.
Raseinių apskr. Su vyru ir ma
atskirais
tomais gį ne radijo programa iš Cle- kapinėse Mississauga, Ont
tyti nors filme. Atsilankiusieji džiamos
— „ M i n d a u g o " draugijos žamečiais vaikais į Argentiną
vyskupijomis nuo 1980 metų. velando, juostelėje atsiųsta
— Delhi, Ont., Šv. Kazibus pavaišinti kavute.
Berisso
mieste tautinių šokių atvyko 1930 m. Nuliūdime liko
x P e t e r T r i b u i s i s , Pro- paminėti su advento progra-' miero parapija lapkričio 10 grupei jau suėjo 14 gyvavimo duktė su vyru Stasiu Kareiva,
x Z u z a n a G a l i n i e n ė iš vidence. R.I., mums rašo: „Esu momis. Pirma pusė prasideda d. turėjo metinius pietus tuoj metų. Tai paminėjo lapkričio sūnus Oskaras Jukna, anūkai
rinkta Beverly Shores Lietu 86 m. amžiaus ir noriu būti su Montrealio lietuvių choru, po pamaldų. Parapiečiai susi- 23 d. įmantria programa.
ir proanūkai. Visi yra lietuviš
vių klubo pirmininke, Marija . Draugo' skaitytoju. Prašau kuris gieda Juliaus Siniaus rinko prie bendro stalo iš
— Susivienijimo
L i e  ko gyvenimo veikėjai ir puo
Vilutienė ir Leonas Nekus — man siųsti ,Draugą* . Pasi „Nakties tyloje". Juozas Delhi ir Tillsonburgo, pasikalselėtojai.
Palaidota
Avelvicepirmininkais. Rūta Ar- lieku laukdamas .Draugo' . Stempužis, programos ve- bėjo ir pabendravo. Šiuos tuvių Argentinoje kultūros lanedos kapinėse.
bienė — sekretore, Meilutė Ru- Kartu siunčiu 35 dol.". Sveiki dejas, skaito Vacio Kavaliū- pietus surengė parapijos komisija surengė gerų solistų
bienė — iždininke. Išrinkti name įstojus j didelę „Drau no mintis apie „ramybę". Katalikių moterų draugija su
Dievo Motinos Nuolatinės Pa- talkininkais,
v a l d y b o s n a r i a i p a r e i g a s go" šeimą.
galbos
parapijos klebonas
— Inž. K. A s t r a v a s iš Calperims sausio 18 d., 7 v.v. susi
kun.
Gediminas
Kijauskas
gario,
Alb., su šeima persikėlė
x
Už
a.a.
buvusį
rinkime,
kuris bus Pines
sako
pamokslą
apie
adventą,
darbo
reikalais
į Afriką. Ten jį
s a v a n o r į , partizaną, ekon. dr.
Stankūnų restorane.
Po
jo
eina
dar
keletas
kalė
išsiuntė
bendrovė,,
kurioje jis
Joną Paukštelį bus atnašau
dinių
giesmių.
Antroje
pusėje
dirba.
x Emilija
P a k š t a i t ė - jamos šv. Mišios Šv. Kryžiaus
S a k a d o l s k i e n ė mes žvilgsnį bažnyčioje sausio 12 dieną, užrekorduotas religinis kon— Netoli Calgario, Alb.,
į dabartinį Iietuvos muzikinį 10:45 min. rytą. Draugai ir pa certas, kuris įvyko Dievo Mo- miesto yra Patentologijos
gyvenimą — asmenybes, kū žįstami kviečiami atsilankyti į tinos parapijoje. Arūnas Čiu- muziejus, kuriame kurį laiką
rinius, darbo sąlygas — visa šias pamaldas.
berkis, j a u n a s aktorius, dirbo ir lietuvis S, Zaldokas.
tai pailiustruodama kūrybos
(pr.) deklamuoja Bernardo Braz- Dabar jis savo darbus baigė ir
pavyzdžiais iš juostelių. Į šią
džionio „Užgimimo gloria", grįžo į Calgarį- Muziejuje yra
x P u i k u s i n v e s t a v i m a s ! Aldona Stempužienė ir Vytau- sutelkti žemėje rasti labai seni
jos paskaitą sekmadienį, sau
sio 12 d., 3 vai. p.p., Jaunimo Nuostabiai gražus ąžuolynas, tas Paulionis toliau tęsia gamtos turtai, taip pat rodo
centro kavinėj kviečia Santa galbūt paskutinis Du Page programą. Aldona Stempužie- gyvybės buvimą šioje srityje,
County, dabar yra parda nė gieda Prano Ambrazo
— A. a. V. Lenausko mirra-Šviesa.
„Garbė
tau
Viešpatie",
o
Vytis
sukrėtė Londono, Ont.,
vimui
—
netoli
Stevenson
exy.
<pr.)
ir Maironio lietuvių mokyk
x A l b i n a s K u r k u l i s , akcijų los. Yra galimybė atvesti van tautas Paulionis „Tėve mūsų". lietuvius. Jis buvo LB
brokeris, dirbąs su R o d m a n & denį ir kanalizaciją. Viso 43 x J . P l a č a s , Chicago, 111., apylinkės pirmininkas ir visų
mėgstamas. Be to, jis, GocenRenshavv, Inc., patarnauja akrai, bet galima parduoti ma „Draugo" Tėvynės žvaigž
tų šeima ir kiti jo giminaičiai
akcijų bonų, fondų bei kitų ver žesniais kiekiais. Tik $10,- dutės skyriaus redaktorius, pebuvo ryšys tarp katalikų ir
tybių pirkime ir pardavime.
500.00 už akrą! Skambinti dagogas,
užprenumeravo evangelikų lietuvių, kurie mo
Susidomėję skambinkite 9 7 7 telef. 852-9817 vakarais arba „Draugą" kaip kalėdinę dokėjo tarp savęs sugyventi ir
7916.
savaitgaliais.
vaną sūnui Gintarui Plačui, kartu rūpintis lietuviškais Paskaitoje ne taip rimtai — Rasa Kasniūnienė ir Rūta Girdauskaitė.
(sk.)
reikalais.
(sk.) Igyv. Chicagoje.
Nuotr. Rūtos Musonytės

I

turėti ir Los Angeles lietuvių
kolonijoje.
— Politinių studijų savaitgalis bus Los Angeles Šv.
Kazimiero salėje vasario 1-2
dienomis. Visi svarstymai bus
žvelgiant į šių dienų problemas.
— A. a. Grasilda Steponavičiūtė, 85 metų amžiaus,
mirė prieš Kalėdas gruodžio 7
d. Portlande, Ore. Ji buvo Mišiomis paminėta Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, nes čia turi pažįs
tamų ir giminių.

TOLI

PERSITVARKĖ
KRIŠTANAVICIAUS
FONDAS
Kun. Vaclovas Gutauskas,
SJ, sausio 1 d. perleido savo
pirmininko pareigas naujai
sukurtai administracijai toliau
tvarkyti Tėvo Broniaus Krištanavičiaus fondą. Kun. Gu
tauskas dėjo ypatingas pa
stangas sustiprinti fondą ir jo
globoje fondas dabar turi be
veik ketvirtį milijono dolerių.
TBK fondo tikslas yra ugdyti
kapitalą ir iš jo gaunamųjų
pajamų remti, stiprinti, ska
tinti religinį bei tautinį
auklėjimą, mokslą, raštiją ir
labdaros veiklą.
Kun. Br. Krištanavičiaus
(1910-1977) pastangomis buvo
pastatytas Jaunimo centras ir
jėzuitų vienuolynas Chicagoje. Nuo 1957 m. centras
priglaudė visus Chicagos lietu
vius bei apsilankančius lietu
vius iš viso pasaulio. Šiuo
metu centras vis auga, kaip
„Kultūros rūmai". Kun. Gu
tauskas vis rūpinosi išlaikyti
Jaunimo centrą ir jėzuitų
vienuolyną lietuvių rankose ir

(

taip pat padaryti centrą nau
dingą dabartinei ir ypač bū
siu. 9. lietuvių kartai. Kun. Gu
tauskas tą darbą pradėjo
įsteigdamas fondą
Krišta
navičiaus vardu 1982 metais.
Fondas šelpia Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrą, kurio
tikslas yra suburti lietuvių
organizacijas į vieną bendrą ir
plačią kultūrinę koaliciją lietu
vių tautos turtams išlaikyti.
Svarbiausia, fondas užtikrina
ateitį, kad lietuvių darbo vai
siai nepražūtų.
Kun. Gutauskas nepasitrau
kia iš darbo fondui, bet tik per
leidžia savo sunkų darbą di
desnei
valdybai.
For.uo
pirmininkas dabar bus Rober
tas Vitas. Tarybą sudaro šie
asmenys: Č. Grincevičius, J.
Kreivėnas, D. Šaulys, J. Dainauskas, dr. J. Račkauskas, J.
Rimkevičius, S. Tarasevičienė
ir kun. V. Gutauskas. Tarybos
sekretorius L. Ramanauskas.
Revizijos
komiteto
pirmi
ninkas yra H. Laucius, nariai
N. Mackevičiūtė ir T. Migli
nas, narys ex oficio yra kun.
V. Gutauskas.
Pirmininko
Vito valdybą
sudaro šie
asmenys:
vyresnysis
vice
pirmininkas C. Grincevičius,
vicepirmininkas ir sekretorius
L. Ramanauskas, vicepirmi
ninkas ir iždininkas J . Kirvelaitis, vicepirmininkas ir teisinis patarėjas
S. P.
Zumbakis, esq. (jo padėjėja R.
Skorubskaitė), vicepirmininkė
visuomeniniam reikalam V.
Sparkytė ir valdybos narys J.
Paronis.
Žmonės dažnai stebisi kun.
V. Gutausko darbais ir pasi
ryžimu. Bet reikia atsiminti,
kad lietuvių jėzuitų tradicija
yra kuo labiau ugdyti švie
timą. Lietuviai jėzuitai įsteigė
Vilniaus universitetą (1579
m.), kuris iki šių dienų yra lai
komas vienu iš seniausių ir
geriausių universitetų Euro
poje. Lietuviai jėzuitai lyg ir
pramato ir tvirtai laiko tai,
kas yra svarbu per amžius.
Už įdėtą darbą Fondui nau
joji taryba įsteigė premiją kun.
Gutausko vardu. Ši nepiniginė premija bus įteikta kas
met jėzuitų geradariui. Kun.
Gutausko geradario premijos
komisiją sudaro Č. Grincevi
čius, D. Šaulys ir A. Kirvelaitis.
Gauti daugiau žinių apie
fondą kreiptis: Father Bro
nius Krištanavičius Founda
tion, Inc., 5620 South Claremont
Avenue,
Chicago,
Illinois 60636, U.S.A., arba
skambinti 312-434-4545.
- VS

CHICAGOS ŽINIOS
BRANGSTA KELIONĖS
Chicagos susisiekimo val
dyba nusprendė, kad nuo va
sario mėnesio už važiavimą
miesto traukiniu reikės mokė
ti vieną dolerį, už autobusą —
kaina ta pati: 90 centų, bet už
bilietą persėdimui reikės pri
mokėti 25 centus. Už greitąjį
autobusą — 1 dol. Už persė
dimą iš paprasto autobuso į
greitąjį, be 25 et., dar reikės
primokėti 10 et. Mėnesinio
bilieto kaina iš 40 dol. pakils
iki 46 dol.
M O K Y T O J U ALGOS
Chicagos miesto kolegijose
dėstytojų atlyginimas pakelia
mas 4%. Nuo 1989 m. moky
tojo pradinė alga bus pakelta
iš 16,962 dol. į 22,475 dol.
Aukščiausias
atlyginimas
galės būti 54,471 dol. Tokį
susitarimą pasirašė mokyklų
vadovybė ir mokytojų unijos
atstovai.
ATVYKSTA TUTU
Iš Pietų Afrikos į JAV at
vyksta Johannesburgo angli
konų vyskupas, Nobelio lau
reatas Desmond Tutu. J a m
Chicagos bažnytinių vadų
konferencija sausio 24 d. ruo
šia pusryčius Conrad Hilton
viešbuty. Pusryčių metu Tutu
kalbės apie Pietų Afriką.

