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Prisiminimai apie
Liudą Dambrauską
(Tęsinys)
„Inkaro" gumos kombinate
1945.IV.7 buvo suimtas ir tų pateikė apie 20 racionalizameti, IX.25-6 nuteistas pagal torinių pasiūlymų, kurie davė
RTFSR BK 58-11 straipsnius gamyklai virš pusę milijono
(1926 m. raiakcijos) sušaudy rublių ekonomijos.
ti, bet XI. 17 ii bausmė pakeis
1973-1984.X (iki suėmimo)
ta 10 m. lagerio su teisių dirbo Vilniuje, sąjunginiam
apribojimu 5 m. (Jo brolis m o k s l i n i a m
tiriamajam
Jonas, vadovavęs miškinių institute
„Termoizoliacija",
būriui, buvo nukautas 1947 m. pradžioj rišiklių laboratorijos
Bebrikių km.) Tame laiko vedėju, o p a s k u t i n i a i s i a i s
tarpy teko keletą mėnesių metais vyresniuoju moksliniu
išbūti mirtininkų kameroje, b e n d r a d a r b i u .
Parašė ir
vėliau nekartą pernešt etapų paskelbė virš 50 mokslinių
sunkumus, būti lageryje kartu darbų, gavo apie 20 išradimų
su nepilnamečiais
krim. autorinių liudijimų davusių
nusikaltėliais
(vienas i š nemažą ekonominį efektą (du
siaubingiausių
laikotarpių), jų - po 1 milijoną rublių).
būti kartu su įvairiausiais Paruošė nemaža pranešimų
„blatniokais", o vėliau spec. respublikinėse ir sąjunginėse
lagery ir su įvairiom tary mokslinės techninės pažan
binės ir užsienio valstybių gos vystymo konferencijose.
įžymybėm.
Vienu
metu, Už gerą darbą yra gavęs kele
paūmėjus tuberkuliozei, labai tą garbės raštų ir „Darbo
sunkiai ir ilgai sirgo.
Veterano" medalių.
Bausmę atliko 1955.IV.23.
Grįžo į Lietuvą (Kauną). Per
T a m e laikotarpyje ė m ė
didelius vargus įsidarbino varginti dažni stenokardiniai
gumos gaminių fabrike „Inka širdies skausmai, dusulys ir
ras'', bet atsivėrus kavernai galvos svaigimai (išreikšta
plaučiuose, darbą keleriems kraujagyslių sklerozė, kaklo
metams teko nutraukti. 1956 s r i t i e s
osteochondrozė,
m. operuotas (torakoplastika). plaučių-širdies nepakankamu
Įstojo ir 1962 m. baigė Mask mas),
pakartotinai persirgo
vos neakivaizdinio politechni širdies infarktu, krūtinėj tarp
kos instituto gumos ir kaučiu plačių sąaugų buvo įtariamas
ko fakultetą,
o 1962 m.pūlinys. Sirgo dvylikapirštės
neatsitraukdamas nuo gamy žarnos opalige ir inkstų
bos,
apsigynė
technikos akmenlige.
mokslų kandidato disertaciją.
(Bus daugiau)
D i r b d a m a s 1960-1973 m .

Gorbačiovas siūlo
sunaikinti ginklus
Ženeva. — Šveicarijoje vėl
tęsiamos Sovietų Sąjungos —
Amerikos derybos dėl
nusiginklavimo,
ginklų
kontrolės klausimų. Išvaka
rėse
sovietų
vadovas
Gorbačiovas paskelbė plačią,
trijų dalių nusiginklavimo
programą, kurios turinį jis
pasiuntė prezidentui Reaganui prieš jį paskelbdamas per
Maskvos televiziją ir „Tass"
agentūrą.
Prezidentas
Reaganas
pareiškė,
k a d Gorbačiovo
planą jis studijuos ir svarstys
su savo patarėjais. Gorbačio
vas pakartoja anksčiau skelb
tus siūlymus. Vienoje vietoje
jis siūlo tai, ką prezidentas
Reaganas pats pasiūlė dar
1981 m. Tai Reagano garsusis
,, nulini s variantas", kuriame
Reaganas žadėjo neatvežti į
Europą
vidutinio nuotolio
raketų, jei sovietai išardytų
savo ten išdėstytas SS-20 rake
tas. Tuo metu Maskva reikala
vo, kad pirma reikėtų išardyti
prancūzų ir britų branduo
linių ginklų arsenalus. Sovie
tai net pasitraukė iš Ženevos
derybų, kada jų siūlymai buvo
atmesti. Dabar Gorbačiovas
savo plane nemini Prancū
zijos ir Britanijos ginklų. Pir
ma jis ragina visai eliminuoti
Europos zonoje sovietų ir
Amerikos vidutinių nuotolių
ginklus, o Prancūzija i r
Britanija turėtų pažadėti nedi
dinti savo turimų atominių
ginklų arsenalų.
Kaip geros valios ženklą,
Gorbačiovas paskelbė, kad jis
pratęsia moratoriumą neban
dyti savo ginklų dar tris mėne
sius. Jeigu ir Amerika įsijung
tų į tą moratoriumą, sovietai
sutiktų su tam tikrom patikri
nimo, kontrolės ir inspekcijos
procedūromis.
Pirma Gorbačiovo plano
dalis siūlo 50 nuoš. sumažinti
abiejų valstybių branduoli
nius ginklus ir visiškai elimi

nuoti
ginklus
Europoje.
Vienintelė sąlyga — Amerika
turėtų atsisakyti savo erdvės
gynybos ginklų. Kaip jis jau
sakęs prezidentui Reaganui
Ženevoje,
d v i didžiosios
valstybės
turėti
parodyti
kitoms branduolinėms galy
bėms pavyzdį. Antroje plano
dalyje kuri prasidėtų 1990 m.,
kitos valstybės įsijungtų į
nusiginklavimo procesą. P e r
trečią šio plano laikotarpį,
kuris baigtųsi 1999 m., visi
branduoliniai ginklai, rake
tos, bombos i r kiti užtaisai
būtų sunaikinti ir žmonija
galėtų sutikti naująjį šimtme
tį b e grėsmės,
sakoma
Gorbačiovo siūlomam plane.

Narsi Libijos
vado kalba
Tripolis. — Libijos diktato
rius Khaddafi pasakė dviejų
valandų kalbą 3,000 jaunų
revoliucijos gynėjų miniai. J i s
toje kalboje dar kartą patvir
tino užsienio stebėtojų nuomo
nę, kad jis labai nepastovus.
Neseniai savo kalbose ir spau
dos konferencijose Khaddafi
neigė, kad Libija remia ir
palaiko teroristus. J i s neigė,
kad Libijoje yra palestiniečių
stovyklų, kuriose ruošiami
teroristai. J i s ragino pales
tiniečius perkelti savo veiks
mus arčiau Izraelio karinių
taikinių. Praėjusį šeštadienį
jis kvietė prezidentą Reaganą
aplankyti Libiją, pagyventi jo
palapinėje ir įsitikinti, kad jis
ne teroristas. bet taikos
šalininkas.
Sausio 15 d. kalboje Khad
dafi paskelbė, kad Libija
treniruos, apginkluos ir gins
visus arabų partizanus ir kitus
savanorius teroro ir savi
žudžių žygiams. Libija b u s
Palestinos išvadavimo bazė.
Mes paskirsime mokytojus,
trenerius jiems ir duosime
visus
jiems
reikalingus
ginklus. Aš jiems siūlau savo
asmeninę apsaugą, nes Libija
yra bazė Palestinos išlaisvini-
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Amerikoje daugiau
rasistinių išpuolių

Sirijos sostinėje Damaske vyko konferencija, dalyvavo 24 arabų ir Afrikos juodųjų valstybių dele
gacijos. Buvo svarstoma Izraelį ir Pietų Afrikos respubliką liečianti politika. Daugumas dalyvių
pritarė boikoto paskelbimui.

Bolševikai vis ieško
„liaudies priešų"

TRUMPAI
IŠ VISUR

W a s h i n g t o n a s . — Antra- rėmėjų. Grupių augimui padedienį Anti-Defamation Lea- da ekonominiai žemės ūkio
gue paskelbė, jog praėjusiais rajonų sunkumai. Agitatoriai
metais Amerikoje sumažėjo perša mintį, kad žydai valdo
antisemitinio vandalizmo inci- Amerikos bankus ir j i e
dentų.
Šios
organizacijos atsakingi dėl ūkininkų sunkupirmininkas Nathan Perlmut- mų ir bankroto sąlygų,
ter paskelbė, k a d įvairių paaiškino JAV Civilinių teisių
užpuolimų, vandalizmo veiks- komisijos
narys
Donald
mų prieš žydų namus ar įstai- Deppe. Jis yra parašęs 1983 m.
gas buvo iš viso 638. Be to raportą
apie
Amerikoje
buvo 306 antisemitiniai išsi- pasireiškiantį rasizmą ir relišokimai, kur žydams buvo ginę netoleranciją.
Ypač
grasinama ar jie įžeidinėjami, pavojinga kad naujos rasisJau penkeri metai, kai tokie tinės grupės vis daugiau
reiškiniai po truputį mažėja.
remiasi ginklais ir tuo jos
Gan optimistiškas ADL patenka į tą pačią lygą, kaip
raportas yra kritikuojamas tarptautinės teroro grupuotės,
kitų specialistų, kurie tyrinėja
Neseniai
Seattle mieste
rasistines Amerikos gyvento- buvo baigtas baltųjų antisejų nuotaikas. Pabrėžiama, kad mitų teismas. Kaltinamieji
iš 78 asmenų, kurie 1985 buvo pripažinti kaltais, tačiau
metais buvo suimti už anti- bausmės dar nepaskelbtos,
semitinius veiksmus, 65 buvo Tuoj po t o Seattle sukrėtė
20 metų amžiaus ar jaunesni, naujas įvykis. Kalėdų išvakaPastebėta, kad antisemi- rėse Charles Goldmark namas
tinės organizacijos ar naujųjų buvo pultas 27 metų amžiaus
nacių
grupuotės
verbuoja balto darbininko David Lewis
narius kaimuose, tarp ūkinin- Rice, atvykusio iš Colorado.
kų ar bedarbių. Nežiūrint Visiškai nepažįstamas Rice
buvusių teismų prieš baltųjų puolė 41 m. Charles Goldrasistines grupes, tokios mark, jį ir jo 13 metų sūnų
organizacijos, kaip „Order", sunkiai sužeidė, o jo žmoną
„Posse Comitatus" ar „Arvan Annie Carlstein Goldmark, 43
Nations" sėkmingai verbuoja m. ir kitą sūnų, 10 m. amžiaus
naujus rėmėjus ir pritraukia Colin užmušė ir subadė peiliu,
naujų narių. Sakoma, kad tų Policija greit žmogžudystę
organizacijų naujų narių tarpe išaiškino, Rice suėmė, nes jis

— Pakistanas paskelbė, kad
priešlėktuvinė gynyba numuV a r š u v a . — Lenkijoje, kur, įsitikinimas, jog privalo būti §£ vieną Afganistano lėktuvą,
kaip žinoma, katalikai sudaro liaudies priešų. Jei liaudies įskridusį į Pakistano teritorididžiausią gyventojų daugu- priešo nėra, tai jį sukuria pati j ą . Kiti trys lėktuvai pabėgo.
mą — apie 85-kis procentus, — sistema Liaudies priešai Pakistanas pirma šią žinią
Kalėdų
dienomis tikintieji kalbėjo kardinolas Glemp, yra p a n e i g ė , t a č i a u
vėliau
nepaprastai gausiai dalyvavo tie, kurie siekia sukurti finan- pareiškė, kad jau daug tokių yra daugiau jaunimo, daugiau pradėjo apie savo „žygi
religinėse pamaldose. Lenki- sinį fondą privačiam žemės įskridimų buvo ir Pakistanas ™ o t * r ų ; . Plvll™\
J * ^ ***** SaVK° * * « • » " » • P f
ios orimas kardinolas Glemp ūkiui paremti, padėti žemdir- „ e Varta įspėjo Kabulo darbuotojai nurodą kad vietoj įtariamąjį buvo rasta nemaža
k a l ė d i n e s M i š i a s aukojo biam, liaudies priešai yra tie, vyriausybę, kad Pakistanas W a s i U Ku Klux Klano baltu kolekcija antisemitines literaVaršuvos švento Jono kated- kurie rūpinasi sielovada kuitū- gins savo teritoriją ir apšau- S į * ?
vis daugiau ima turos, politinių pamfletų prieš
roję, ragindamas tikinčiuo- ros pasaulyje arba jaunimo a y s svetimus lėktuvus.
«•*?*
™*™ . k a n n e s T ^ T l
r T S t l ,
sius ugdyti savyje artimo tarpe. Nėra reikalo pabrėžti,
_ Prezidentas Reaganas u n i f o r m o s . V i s d a u g i a u J į * - * J \*% r ^ J e a t U e
d
meilę, krikščioniškomis verty- kad šiais atvejais liaudies Washingtono pradžios mokyk- Z " . 1 " - . , . p u s i a u k a n n l m ' l a i k r a S č l a 1 ' k abuvo
Goldmarkai
laikomi
Amerikoje
veikia žydais
bėmis
pagrįsti
kasdieninį priešas yra Bažnyčia. Tokia loję pasakytoje kalboje pagy- ginkluoti
j u r .šiuo
e ^ a :metu
.
. a r a mir komunistais, kada jie
gyvenimą. Kalėdų išvakarėse pažiūra yra labai klaidinga. r ė dr. Martin Luther Kingą, 75 baltųjų rasistinių ideolo- nebuvo nei žydai, nei komukardinolas Glemp, susitikime Mes nesame niekieno priešai, kurio šventė švenčiama pirma- gijų grupuotės. Jos turi apie nistai. J ų puolimas įvyko
su Varšuvos arkivyskupijos Bažnyčia nėra žmogaus, nei dienį, kad jis buvo kovotojas 25,000 narių, d a r daugiau dieną po federalinio teismo.
a u g z i l i a r a i s , kunigais ir vieno žmogaus priešas. Pati U Ž visų žmonių lygybę ir už ^
_
_
—
kuris nuteisė 10 „Ordino"
vienuoliais iškėlė sunkumus, esminė Bažnyčios misija yra teisingumą. Jis paliko Ameri.
.
- .
grupės veikėjų Įtariama, kad
kartu su Rice puolimą planą
su kuriais sufnduria Bažnyčia Kristaus vardu tarnauti pavie- ką geresnę ir teisingesnę, ŪK. LietUVOJe m i r C
vo ir daugiau baovių
Lenkijoje. Kardinolas atkreipė niam žmogui ir visiem pasakė prezidentas.
dėmesį į Lenkijoje neseniai žmonėm kiekviename tautos
_ Sovietų užsienio reikalų
pradėjusių
dirbti
Motinos istorijos laikotarpyje ir visuo- ministeris Shevardnadze tik
Iš okupuotos Lietuvos atėj
T e r e s ė s seserų vienuolių se kraštuose.
atvykęs ragino • japonų
užsieČilėje nemažai
.
•
e
į.
.
žinia,
kad sausio menes} mirė
veiklos varžymus. Vienuolėm
•
nio reikalų ministerj Shrntaro *..
,, . .
•
.,
...
Šiluvos altaristas a.a. kun. Kennedžio priešų
buvo uždrausta
lankytis
Abe
.gerai
apsvarstyti
savo
^
^ Matusevičius Palai.
Turėjo teisę
valstybinėje prieglaudoje, ku
tautinius interesus prieš d o t a s g
S a n t i a g o . - Senatorių Ed.
g gausio w ±
rioje
y r a internuojami
sustabdyti
laivą
jungiantis
JAV erdves V e l i o n i s b u v o ^ m ę s 1 9 0 3 m . Kennedy, lankantį Pietų
k l a i d ž i o j a n t y s girtuokliai,
ginklų projektą". Japonas &pf^0
Amerikos valstybes, Čilėje
31 d
Kunigu
buvo
benamiai. Vienuolės nueidavo
Washingtonas. - Vyriau- ministeris jam atreže, kad j š v e n t i n t a s 1 9 3 3 m . birželio 15 pasitiko piktos demonstracil
prieglaudą
p a g u o s t i s y b ė s p a r e i£tmai pareiškė. Japonija nepriklausomai nu- d p r i k l a u s ė K a u n o a r k i . jos. kurių per daug netrukdė
i n t e r n u o t u o s i u s , j i e m s k a d sekmadienį Persų įlan- spręs ar jungtis j tyrinėjimų
.^
g ^ įvairiose karinės
valdžios
policija,
patarnauti, drauge pasimelsti k o j e į v y k ę s I r a n o k a r o l a i v 0 darbus, a r nesijungti. Sosti..
Demonstrantai nešiojo Mary
Q paskutiniuoju
su tais, kurie norėdavo Dabar į nc identas, - Amerikos preki- nės a t v ė s ę prieš sovietų ^ t / k o l galėjo dirbti, gana J o Kopechne portretus. J i ,
valdžia vienuolėms uždraudė n i o laivo sustabdymas ir laive svečią demonstravo piktos n ^ ' b u v o Ugionių, netoli kaip žinoma, žuvo senaateiti j prieglaudą, nes ji p a d a r y t a j ^ t a g a l i būti minios. Apie 6,000 policininkų R a s e i n i
tori aus automobilyje 1969 m.
p a r a p į j o s klebonas,
esanti valstybinė, o valstybė l e g a l i tarptautiniuose įstaty- saugojo kelius ir sovietų T g d
. katastrofoje
Chappaquiddi
&
antrag ok
yra atskirta nuo Bažnyčios.
cke.
Iš
aerodromo
senatorius
nv,,.s.
- - - • • ^^altoka^^^
Bažnyčia pakęs i r šį draudi- į a n i e 62d" "jau penki ^mėnesiai b u v u s i
(pirmasis — tuo tarpu nežino- turėjo į miestą skristi policijos
mą,
pažymėjo
kardinolas, s u s t a b d 0 neutralių valstybių t o s planuotos kalbos.
helikopteriu, nes demonstran
—
tačiau savaime kyla klausi- i a į v u s j r i u o s patikrina, kad
Prezidentas Reaganas mas).
tai buvo užblokavę kelią.
mas,
kam y r a reikalingos n e D u t ų vežami ginklai Irano šiandien atvyks į Bethesda
Senatorius Čilėje sutiko ir
Libane laimėjo
valstybinės institucijos — priedui Irakui
^ a r 0 laivyno ligoninę pasidaug draugų, tačiau prezi
prieglaudos, kuriose draudžiaNežiūrint to elgesio legalu- tikrinti sveikatos, ryšium su
sutarties priešai
dentas Augusto Pinochet atsi
lie os
m ė n
m a žmones paguosti ir jiems m o gynybos departamentas
P
turėta žarnų
sakė jį priimti, pavadindamas
B e i r u t a s . — Nesantaiką ir
p a d ė t i . B a ž n y č i a , tačiau. j s a kė dviem JAV karo laivam operacija.
jį „priešu", nes jis pasiūlė
pažymėjo kardinolas Glemp. p l a u k t i a r č i a u P e r s ų įi a n kos.
~ PietT * Jemene dar vyksta kovą tarp dviejų Libano genate 1976 m. įstatymo
n e ž i ū r i n t visų draudimų, J a u a t p i a u k i a naikintuvas d™M marksistinių grupių katalikų
maronitų
grupių p r o j e k t ą , kuris uždraudė teikti
niekada
neatsisakys savo Conollv" ir fregata Boone". k ° v o s - Manoma, kad prezi- laimėjo prezidento Gemayelio Qįi e į karinę paramą.
misijos rūpintis žmogumi ir Sekretorius
Weinbergeris dentas Hassani yra žuvęs, šalininkai, falangistų partijos ~ S u senatorium susitikti atsijam padėti. Mūsų politinėje p a s a k ė reporteriams, kad karo t a « a u j o rėmėjai dar laiko nariai. J i e nugalėjo Elie S akė ir kardinolas Juan Fransistemoje,
tęsė Lenkijos l a i v a i
prekinių radijo stotį. Vakariečių žinio- Hobeika šalininkus, atsiėmė c i s c 0 presno Larrain. nors jį
p a t r uliuos
kardinolas, y r a įsivyravęs l a i v ų s a u g u m o sumetimais, mis, valdžią paveržti bando radijo stotį ..Voice of Le- priėmė kardinolas Raul Silva
Jie tačiau nesikiš, jei iranie- radikalesni Maskvos rėmėiai. banon", laikraščio leiayklą ir H enriquez.
'
"
čiai imsis tolau veiksmų, kurių
ZJFSSSSZT
V™*™*
televizijos siųstuvą. Hobeika
mui
p a s a k ė p u l k i n i n k a s ė mėsi sekmadienį. Irano laivai sukeitė kabineto ministerius, pralaimėjo, nes jo pavaduotoKhaddafi.
•„..yra —stabdė
tikrine: mbesirengdamas
ateinančių j ^ j i b a n o jėgų" vadovybėje
etų
susItalijos ir Vakarų
Pirmąsyk Khaddafi panau- jau
Kuwaito.
Parlamento rinkimams. Samir Geagea perėjo į preziKALENDORIUS
Pasitraukusi Gvatemalos dento pusę. Galimas daiktas,
dojo arabišką žodį „tero- Vokietijos, Danijos, JugosSausio 17 d.: Sulpicijus.
nSta
x ,J18 a n k 8 ? a u ^ a d m o lavijos, Lenkijos, Japonijos :r karinė valdžia paskutinį kad kovos tarp tų dviejų krikšistatymą paskelbė apie amnes- cionių grupių nurims, tačiau Leonilė. Dovainas. Vilda.
savižudžius arabus kanki kitų valstybių laivus.
tiją, kuri apdraudžia visus g a l i atsinaujinti karas tarp
Sausio 18 d: Leobardas.
niais, herojais, kurie kovoja už
buvusių
režimų
narius
nuo
krikščionių
ir
musulmonų.
Priska,
Darius, Ragnytė.
savo tėvynę. Stebėtojai mano
teismų
už
laisvių
ir
teisių
H
o
b
e
i
k
a
g
r
u
o
d
ž
i
o
m
ė
n
kad ši Libijos vado kalba yra
Šešios Ramiojo vande
ORAS
tiesioginis iššaukimas Ameri- nyno pietinės valstybės nuta- laužymus
pasirašė taikos sutartį su dru
kai. Jis, matyt. įsitikino, kad rė aplankyti penkių atominių
— Specialistų komisija Wa- 'zų į r §įjįtų vadais. Buvo
Saulė teka 7:15, leidžiasi
A m e r i k o s v a d a i ..garsiai galybių vyriausybes ir raginti shingtone paskelbė, kad uosto- l a u k i a m a taikos, n u t a r t a 4:46.
kalba, bet nešioja mažą vėz- jas priimti Ramiojo vandeny- mas ar kramtomas tabakas reformuoti Iibano valdžios
Debesuota, temperatūra die
dą" ir grėsmė Libijai suma- no regioną, kaip laisvą nuo žmonių sveikatai yra nema- sistemą. Su tuo nesutiko falanną
42 1., naktį 25 1.
žėjo.
branduolinių ginklų zoną.
frau
pavojingas už rūkomą.
cistai.

kun. B. Matusevičius

-

DRAUGAS, penktadienis, 1986 m, sausio mėn. 17 d.

/PORTO

APŽVALGA

1986 M. Š. AMERIKOS
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
36-sios Š. A. Lietuvių sporto
žaidynės įvyks 1986 m. gegu
žės 2, 3 ir 4 dienomis, Hamil
tone, Ont. Visuotinio
ŠALFASS-gos
suvažiavimo
nutarimu ir ŠALFASS-gos
centro valdybos pavedimu,
žaidynes vykdo Hamiltono
Lietuvių s p p r t o k l u b a s
„Kovas", talkinamas Hamil
tono Lietuvių žukl autoj ų ir me
džiotojų klubo „Giedraitis".
Žaidynių programoje —
1986 m. Š. A. Lietuvių
krepšinio, tinklinio, ledo
ritulio, stalo teniso, raketbolo,
kėgliavimo (Bowling) ir
medžioklinių šautuvų šaudy
mo pirmenybes.
Krepšinio
pirmenybės
numatomos pravesti šiose
klasėse: Vyrų A, Vyrų B, Vyrų
Senjorų, Jaunių A, Jaunių B,
Jaunių C ir Moterų (neriboto
amžiaus).
Tinklinio
pirmenybės
planuojamos vykdyti šiose
klasėse: Vyrų, Jaunių A.
Moterų, Mergaičių A, Mergai
čių B ir Mergaičių C.
Krepšinyje ir tinklinyje —
prieauglio A klasei priklauso
gimę 1967 m. ir jaunesni,
prieauglio B — gimę 1969 m. ir
jaunesni, prieauglio C — gimę
1971 m. ir jaunesni, vyrų
senjorų — gimę 1951 m. ir
vyresni.
Vyrų A klasę sudaro iškiles
nės komandos, atrinktos
ŠALFASS-gos krepšinio komi
teto. Likusios komandos Žai
džia B klasėje, kur gali daly
vauti ir vyrų A klasės
komandas
turinčių
klubų
antrosios komandos.
Tinklinyje — komandų skai
čius neapribojamas.
Krepšinyje, kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau
kaip 8 komandos, reikalui
esant, atrinktos pagal apygardinių pirmenybių duomenis ar
pagal ŠALFASS-gos krepši
nio komiteto bei centro valdy
bos parėdymą, arba vykdant
preliminarinius priešžaismius.
Ledo ritulio pirmenybės
vykdomos vyrų
klasėje
(amžius neribotas). Komandų
skaičius neapribojamas.
Stalo teniso, r a k e t b o l o
(Racquetball) i r kėglia
vimo (Bovvling) pirmeny
bių formatas ir klasifikacijos
bus nustatytos po preli
minarinės registracijos, atsi
žvelgiant į pateiktus pagei
davimus.
Lėkščių šaudymo (Trap
Shooting) iš medžioklinių
šautuvų programa ir klasi

fikacija bus paskelbta po preli
minarinės registracijos.
Preliminarinė
r e g i s  Emilija Bosikiūtė „Lituanicos" futbolo klubo valdybos sekretorė.
tracija visoms sporto šakoms
— iki 1986 m. kovo 1 d.,
šiuo
adresu:
Leonas
JAV LIETUVIAI
M e š k a u s k a s , 54 P r o c t o r
Blvd., Hamilton, Ont. L8M
ŠACHMATININKAI
2M4. Tel. (416)—544-2749.
Alius Mikėnas y r a sūnus
Pagal preliminarinės regis JAV-ių lietuvių šachmati
ninkų
tarpe
1985
m.
pabaigoje
tarptautinio
meistro Vlado
tracijos duomenis bus nusta
USCF
lentelėse
pranašiausiu
Mikėno,
kurio
dėka nepri
tytos galutinės visų varžybų
įvertintas
inžinerijos
studen
klausomos
Lietuvos
rinktinė
programos ir paskelbta galu
tas
Mark
2vilius
—
2162.
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tinės dalyvių
registracijos
1985
m.
M.
Žvilius
sutiko
šachmatų
olimpiadose.
Pats
data.
kovoti Šeštoje lentoje lietuvių Vladas Mikėnas, 84 metų,
Dalyvavimas yra atviras išeivijos
korespondencinėse buvo pareiškęs pageidavimą
visiems Š. Amerikos lietuvių šachmatų varžybose su ok. išeivijos — ok. Lietuvos kores
sporto vienetams ir indivi Lietuvos
šachmatininkais. pondencinėse varžybose žaisti
dams, atlikusiems metinę 1986 Tuomi jis pirmą kartą įsijungė su nepriklausomos Lietuvos
m. registraciją ŠALFASS-je. į lietuvišką veiklą.
rinktinės draugu didmeistriu
Mark
Žvilius
užaugo
ChamRomanu Arlausku, 77 metų,
Smulkesnės
informa
pagne,
Illinojuje.
Prisimena:
gyvenančiu
Australijoje.
cijos p r a n e š t a
visiems
tėvas
pasodino
žvalutį
ŽviliuJiedu,
jei
pageidautų,
galėtų
ŠALFASS-gos
klubams.
ką
prie
šachmatų
lentos,
bet
draugiškai
sužaisti
šių
varžy-.
ŠALFASS-gai nepriklausan
jis
šachmatais
tikrai
susi
bų garbės lentoje. Tokiu atveju
tieji vienetai ir pavieniai,
domėjo
būdamas
University
žaistų
visi lietuviai didmeist
klubams nepriklausantieji
High
gimnazijoje,
kada
jo
riai:
australietis
R. Arlauskas,
individai dėl informacijų
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pirmą
e
l
e
k
t
r
ė
n
i
š
k
i
s
D.
Lapienis,
prašomi kreiptis į Leoną
vietą
JAV-ių
gimnazistų
vieti
kalifornietis
V.
Palčiauskas
ir
Meškauską.
nėse
varžybose.
Visgi
ir
jis
lietuvių
šachmatų
raidos
pra
Metinės Š. Amerikos lietu
vių ž a i d y n ė s
Hamiltone sulaukė progos Philadelphi- džia ir t ą s a — V l a d a s
vykdomos pirmą kartą. Sporti joje rungtis už savo mokyklos Mikėnas.
JAV-ių lietuvių 1985 m.
ninkai yra skatinami gausiai garbę šiose pirmenybėse.
M.
Žvilius
jau
kelerius
pranašiausiame
dešimtuke
dalyvauti, o Hamiltono lietu
metus
priklauso
Urbanos
uni
šalia
Mark
Žviliaus
yra net
vių visuomenė prašoma šį
versiteto
rinktinei.
Jis
rink
šeši
šachmatininkai
daly
didelį LSK „Kovo" ir LŽMK
tinės
trečias
ramstis
„pagal
vaujantieji
minėtose
kores
„Giedraičio"
užsimojimą
ūgį". Su rinktine du kart žai pondencinėse
varžybose.
visokeriopai paremti.
dė
Pan-Am
pirmenybėse.
Dau
Pranašiausią
JAV-ių
lietuvių
ŠALFASS-gos Centro
giausiai
žaidžia
vasarą
—
dešimtuką
sudaro:
1.
Mark
valdyba
Šachmatai atpuola siekiant Žvilius (IL) 2162, 2. A.
magistro laipsnio iš elektros Kulikauskas (CA) 2155, 3. A.
inžinerijos.
Simonaitis (NY) 2145, 4. R.
S P O R T O ISTORIJAI
Grauslys
(NH) 2110, 5. E .
Paklaustas
ar
greit
pateks
į
DAR T R C K S T A ŽINIŲ
Staknys (NY) 2055, 6. A .
meistrų gretas atsakė:
„Žaidžiu
p a t e n k i n a m a i , Baltutis (CA) 2048, 7. V.
Nežiūrint paskutinio (1985
tapčiau
meistru
(2200 +), Šnapštys (PA) 2044, 8. J . Kuli
m. pradžioje) ir viešo prašy
tačiau
trūksta
pastovumo.
Žai kauskas (CA) 2025, 9. D. Shaumo žinių „Sporto istorijai",
lis (MD) 2024, 10. J . Repečka
džiu,
nes
smagu.
Turiu
knygų,
esame priversti dar kartą
(CA) 1986.
veikalų
—
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akių,
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ran
kreiptis į sportinę visuomenę
kas
paimu
žurnalus
,Chess
Kiti lietuviai 1985 m. žaidę
ir darbuotojus.
Life'
bei
,Player's
Chess
USCF
varžybose: R. Bartus
Šiuo metu trūksta sąrašo
News'.
šiuodu
skaitau
nuo
a
980,
Z.
Bliznikas 1921, T .
asmenų, kurie buvo išrinkti ir
iki
z.
Pereinu
visus
žaidimus,
Bullockus
1843, D. Čeponis
sudarė ŠALFASS-gos Garbės
nors
ir
prabėgomis.
Akis
išpū
1780,
L.
Daškus
1862, R.
teismus ir Revizijos komisijas
tęs
skaitau
P.
Benkos
skyrių
Daškus
1929,
T.
Girnius
1974,
1952 m., 54,56.59,61 ir 1968
,
Chess
Life',
aptariantį
baig
V.
Gotautas
1481,
A.
Grauslys
metais. Iki šiol, kreipimasis j
mūsų dabartinius ir buvusius mes. Baigmės visgi taktinės — 1370, R. Gražulis 1893, A.
Jakštas 1457, A. J a n k u s 1520,
Vyr. sporto organus ir taip jos yra kovos tąsa".
Paklaustas,
kaip
sekasi
koE. Janulis 1925, T. J u r š a 1787,
vad. „ g e n e r a l i n į sekre
respondencinės
varžybos
su
E.
Kadiševskis 1502, J . Katrotoriatą", buvo bergždžias.
ok.
Lietuva
paaiškino:
nis
1631, A. Krajūnas 1656, A.
Drįstame dar kartą viešai
Krupėnas
1899, L. Kudžma
„Mano
žaidimas
su
Aliumi
kreiptis į Bostono ir Cleve1668,
A.
Leonavičius
1924, K.
Mikėnu
vyksta,
nors
gan
lėtai.
lando sportu besidominčią vi
Makaitis
1706,
T.
Makauskas
Esame
sužaidę
po
du
ėjimus".
suomenę, prašydami infor
1722, T. Norkūnas 1800, L,
macijų a p i e Bostone ir
Norkus 1870, P. Okas 1656, W.
Clevelande esančių mūsų spor
Žinias prašome siųsti šiais Prūsaitis 1876, G. Rudelis
to klubų veiklą.
adresais: P r a n a s
Micke
Prašome žinių apie buvusią vičius, 4831 S. 23-rd St., 1771, D. Ruška 1454. W.
Shukis 1541, N. Shulas 1613,
veiklą Brocktone, Worcestery- M i l w a u k e e ,
VVisconsin, K. Šilkaitis 1770, B. Skrabulis
je, Philadeiphijoje ir Omahoje. 53221 USA a r b a Sigitas
1489, G. Vasiliauskas 1436, D.
Žinių ir nuotraukų (tik su K r a s a u s k a s , 32 P a s a d e n a
Virkus 1016, V. Vitkauskas
parašais) laukiame iki 1986 G a r d e n s , T o r o n t o , O n t a r i o ,
1766, D. Wajckus 1540, R.
kovo 1.
M6S - 4 R 5 , C a n a d a .
Žalis 1772, J. Žemgulys 1499.
Andrius
Kulikauskas

Tinklinis
JAV TINKLININKAI
PIRMAUJA

Lietuviai slidininkai Australijoje

Japonijoje pravestas tinkli
nio turnyras t a r p geriausių
tinklinio vienetų pasaulyje (8).
Labai
sėkmingai
kapojosi
JAV vienetas, kuriame vis d a r
žaidžia ir latvis A. Berzinš.
Aštuoni vienetai žaidė kiek
vienas su Įdek vienu. J A V-bių
kelias į pergalę buvo toks —
laimėjo prieš Braziliją 3.0,
prieš Sov. Sąjungą 3:2, prieš P.
Korėją 3:0, prieš Argentiną
3:2, Egiptą, kuris atstovavo
visom Afrikos Žemynui, 3:0,
Japoniją 3:0, Čekoslovakiją
3:0.
Vietomis pasiskirstė: JAV
(7-0), Sov. Sąjunga
(5-2),

<

Čekoslovakija
(5-2;,Brazilija
(4-3), Argentina (3-4), Japoni
j a (2-5), P . Korėja (2-5), Egip
t a s (0-7).
JAV rinktinei daugiausiai
vargo buvo su Sov. Sąjunga ir
Argentina. Tos pergalės buvo
iškapotos sunkiai. Prieš sovie
tus penktame sete buvo 3-6 ir
5-11 sovietų naudai, tačiau
pergalė nusišypsojo amerikie
čiams. Prieš argentiniečius
buvo dar sunkiau, nes jie jau
servavo pergalės punktui —
rezultatui esant 11-14.
Prieš sovietus — 11-15, 1917, 15-9, 9-15, 15-12.
Iki šiol amerikiečiai vienĄ
kartą gavo 7-tą vietą. 1981 m.
neįstengė kvalifikuotis.
Po turnyro net trys ameri
kiečiai buvo išrinkti į „Ali
Star" vienetą — jų tarpe ir A.
Berzinš
—
(latvis)
1985 metais JAV-ių rinktinė
rungėsi tarptautinėse rung
tynėse 67 kartus, iš jų — 56
laimėjimai, 11 pralaimėjimų.
Paskutinės 8 rungtynės —
visos pergalės.
Paskutinėse 24 rungtynėse
tepralaimėjo 1 kartą.
Prieš sovietus 7-2 amerikie
čių naudai.
Šiais metais pirmosios rung
tynės bus prieš Kanadą, o
antros prieš Kubą.
St. B.

Futbolas

svetur

E U R O P O S TAURĖS
VARŽYBOS
Į ketvirčio baigmines kvalifikavosi žemiau išvardintos
Europos futbolo klubų koman
dos.
Dėl Europos
meistrų
t a u r ė s : Turino „Juventus"
(vėliausias Europos futbolo
meistras), FC Barcelona,
Muencheno „Bayern", Goeteborg, FC Aberdeen, Anderlecht, Bukarest, Lahti (suo
miai).
T a u r ė s l a i m ė t o j ų varžy
b o s e : Madrido ,Atletico",RJ5.
Belgradas,
Uerdingeno
„Bayern ", Pragos „Dukla",
Rapid
Wien,
Kijevo
„Dynamo",
Dresdeno
„Dynamo",
Lissabonos
„Benefica".
D ė l E u r o p o s UEFA tau
rės ketvirčio baigminėms kvalifikavosi: Real Madrid (vėliau
sias UEFA Europos meistras),
FC Koeln, Lissabonos „Sporting", Milano „Inter", F C
Nantes, Hajduk Split (jugos
lavai),
Waregem
(belgai),
Xamax (šveicarai).
Šios ketvirčio baigminės
įvyks kovo mėnesį 5 d. ir 19 d.
Šios ir kitos varžybos vyks
pagreitintu
laiku dėl šią
vasarą
vyksiančių Pašau*
linių (1986) futbolo pirme
nybių Meksikoje.
Bendrai paėmus įvertini
mas Europos kraštų Europos
taurių varžybose paskutinių
penkerių metų laikotarpyje at
rodo taip: 1. Italija, 2. V. Vo
kietija, 2. Sov. Sąjunga, 4.
Anglija 5. Belgija 6. Ško
tija, 7. Ispanija, 8. Jugosla
vija ir kt.
P L A T I N I — GERIAUSIAS
E U R O P O J E 1 9 8 5 M.
Europos 1985 metų geriau
siu futbolo žaidėju trečią kartą
iš eilės buvo išrinktas (gavo
daugiausia 127 taškų) prancū
zas M. Platini. Jis jau 30 metų
amžiaus. Kitas tris kartus, bet
ne iš eilės, Europos geriausiu
metų futbolo žaidėju buvo
(1971 m., 1973 m., ir 1974 m.)
olandas I. Cruyff. š i e geriau
sio metų Europos futbolo
žaidėjo rinkimai buvo oficia
liai įvesti 1956 metais, tų metų
pirmuoju paskelbiant anglą S.
Matthew8. š a l i a Platinio tik
vienas geriausiu buvo iš
rinktas prancūzas R. Kopa
(1985 m.)
Antru geriausiu 1985 metais
Europoje
futbolininku
paskelbtas d a n a s P. Larsen,
žaidžiąs už italų „Verona":
trečioje vietoje — vokietis B.
Schuster (FC Barcelona).
V. Krikščiūnas
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Dieną, kurioje nepasi
saviname nors vienos geros ir
kilnios
minties,
turėtume
laikyti pražuvusią, nes
kiekviena diena yra mūsų
gyvenimo knygos lapas.
O. S. Marden

DR. VIJAY BAJAJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - V I D A U S LICOS
IR O D O S CHIRURGIJA
'Augliai nuimami ofise)
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Vai.: pirm., antr., ketv., penkt.
nuo 12 iki 6 v.v.

0R. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
CinekoJoginė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street
Tel. — 476-24O0
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD M E D I C A L BUILDING
6419 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - A K I U LIGOS
3921 VV. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIIA
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusiu venų
:r hemoroidu gvdvmas
5540 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimąPirm., antr., ketv. ir penkt
Tel. RE-liance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gvdvtojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak
Treč ir šešt uždarvta

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
—•

• Redakcija straipsniu* taiso savo
nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik i* anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimu turinj neatsako. Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus prasy-

DR. KENNETH J. YERKES
DANTŲ GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida
2436 VV. Lithuanian Plaza Court
Chicago, Illinois 60629
Tel. 925-82*8
Valandos pagal susitarime

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4,
6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6
Tel. 436-7700

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
F.A.C.C.
KARDIOLOGAS
Širdies ligos
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
Valandos pagal susitarimą
Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIIA ' ' • '
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
A K I Ų LICOS - CHIRURGIIA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mvlia i vakarus nuo Harlom Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą U/darvta treč
Dr Tumasonio i>fisa perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialvbė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt
3 iki 7 v.v. T i k susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 71st St., Chicago, I I I .
Tel.: 436-0100
10522 S. Cicero St., Oak Lavvn. I I I .
Tel.: 636-2902
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. IRENA KYRAS
DR. LAURA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJOS
2659 W. 59 St. Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus treč. Sešt. 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81*t Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rc/id. 385-4811

Dr. Tumasonio ofisą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - V I D A U S LIGOS
2454 VV. 71*t Street
434-2123
Pirm 2-7. Antr. i r
ketv o-12 Penkt 11-2

INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 p p. ir ketv 2-5 p p
Sešt pagal susitarimą
O f i s o t e l . 776-2880, rez. 448-5545
776-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6648 So. Albany Ave., Chicago
Vai antr. ir penkt. 3-5
Kitos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gvdvtotas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T e l . 585-7755
O f s . t e l . 586-3166; namu 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm , antr, ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Ui Petroni, Petronėli...

KATRIE GI REORGAI
ŠEIMININKAUJA
VILNIUJ ?
„Reakciniai išeivijos sluoks
niai, vykdydami savo šalių
kapitalistinės administracijos
valią, deda visas pastangas,
kad mūsų tautiečiai, ypač
jaunimas, nepamatytų dabar
tinės socialistinės Tarybų
Lietuvos gyvenimo, jos kultū
rinio, mokslinio ir ekonominio
suklestėjimo, ir todėl visoke
riopai stengiasi trukdyti jiems
aplankyti savo tėvų kraštą" —
skundžiasi „Tėviškės" drau
gijos pirmininkas
Pranas
Petronis („Vilnis", 1986.1.2). O
visam tam pasikalbėjimo for
ma išspausdintam rašiniui
uždėta antraštė: „ ,Tėviškės'
draugija suartina su tėviš
ke"...
Argi? Argi „Tėviškės drau
gija" tą daro?
Šis Petronio skundas (kad
reakciniai išeivijos sluoksniai
,,deda visas p a s t a n g a s "
sutrukdyti išeivių lankymąsi
Lietuvoje) ir įkandin sekąs
pasigyrimas (kad „Tėviškės
draugija" visaip mėgina tuos
išeivius su tėvyne suartinti) —
be jokios abejonės, vienas
gudriausių ir sykiu akiplėšiškiausių manevrų, sovietinės
propagandos bet kada sugal
votų. Jis gudrus, nes turi tam
tikrą „tiesos užuominą" ir tuo
įtikina kvailelius; jis akiplė
šiškas, nes iš tiesų paėmęs
tikrąją padėtį jis ją apverčia
visiškai aukštyn kojom.
Taip, esama išeivijoje tokių,
kurie elgiasi taip, kaip sako
Petronis (iš čia ir ta „tiesos
užuomina"). Bet jų, šitų „reorgų", įtaka labai nežymi, ir
išeivių dauguma juos laiko
pajuokos, ne pagarbos objek
tais. Faktiškai jų niekas
neklauso, ir niekas nebijo.
Tikrieji kelionių trukdytojai,
— tie, kurie ne tuščiais
žodžiais, o lemtingais veiks
mais užblokuoja išeiviams
kelius i ių ar jų tėvų gimtąsias
- H-,

5, — yra vipiš1--?! Š t i

I -•"= in<><- e r : pažįoia,
nes j ' yra tie, kuri j j samdo
fjr ;..
-.;<; • ^
; aTJ r,-*
Kieno gi potvarkiu eilinis
turistas Lietuvon įsileidžia
mas vos penketui dienų (ret
karčiais dešimčiai): „reak
cinių išeivijos sluoksnių" — ar
Petronio viršininkų?
Kas tokiam turistui, be to,
uždarė kiekvieną Lietuvos
miestą ir miestelį, išskyrus
Vilnių, Kauną (vienai nepil
nai dienai!) bei kelis ekskur
sinius punktus?
Kam kilo idėja liepti tokiam
svečiui apsistoti ir nakvoti tik
viešbuty, nors čia pat jį į
namus kviestųsi dešimtys
giminių?
Kieno įsakymu eiliniam
išeivijos tautiečiui draudžia
ma užsukti net į savo paties,
tėvų ar senelių tėviškę (nebent
jis prašytųsi tam specialaus
leidimo, kurio gavimas gali
nusitęsti... penkias dienas)?
Kas neleidžia užsienio lietu
viui, sugrįžusiam nors trum
pam į tėvynę, laisvai po ją
pakeliauti, kad ir ten. kur akys
mato ir kojos neša?
Kas įvedė terorą muitinėse,
kur
„Tėviškės
draugijos"
svečiai kratomi ne dėl kokaino
ar hašišo, ne dėl aukso ar
sidabro, o dėl lietuviškos
knygos?
Kas... — bet nėra reikalo
tęsti šio žinomo ir visų sun
kiai pergyvenamo draudimų
sąrašo. Jeigu tas viskas yra...
„reakcinių išeivijos sluoks
nių" darbas, tai reikėtų
padaryti išvadą, kad reak
ciniai
išeivijos
sluoksniai
valdo Lietuvą. Su ta išvada,
beje. sutiktume ir mes, jei žo
dis „išeivijos" būtų pakeistas
žodžiu „Kremliaus". Tuo pačiu

tada pritartume ir P. Petronio
tvirtinimui, jog šie reakciniai
sluoksniai visus minėtus bar
jerus pastatė tam, kad išeivi
jos „tautiečiai, ypač jauni
mas, nepamatytų dabartinės
socialistinės Tarybų Lietuvos
gyvenimo".
Kada
generolo
Petronio
viršininku tebebuvo maršalas
Stalinas (iki 1953 m.), tie
barjerai buvo totalūs, ir nė
vienas
užsienietis
nematė
„socialistinės Tarybų Lietuvos
gyvenimo,
j os
kultūrinio,
mokslinio i r
ekonominio
suklestėjimo". Nematė, nes
neleido matyti, ir neleido
matyti, nes to „suklestėjimo"
labai akivaizdžiai nebuvo.
Vėliau, pasikeitus vadams ir
„Tarybų Lietuvos gyvenimui"
iš tikrųjų šiek tiek pagerėjus
(arba
„suklestėjus",
paly
ginant su S t a l i n o laikų
kacapine ubagyste), nutarta
tuos barjerus pakelti — bet
nedaug, oi nedaug! Tik tiek,
kad prasmuktų doleriai, o...
žmonės... tegul kliūva už pen
kių dienų barikados, tegul
nenuklysta per toli nuo vieš
bučio sienų ir neišslysta iš
vadovų, palydovų ir „sekovų"
akiračio...
Taigi, kas iš to, kad Lietuvą
pernai aplankė jau „apie 20
tūkstančių
tautiečių"
(šis
Petronio pateiktas skaičius,
bus, atrodo, bent trečdaliu per
„optimistiškas"), jei daugu
mai tų tautiečių vos spėjus
apsisukti, jie jau pasijuto besė
di lėktuve kelionei namo... O ir
t a s „ a p s i s u k i m a s " labai
siaurame rate: Lietuva juk ne
tik
Vilnius,
Kaunas,
Druskininkai, Trakai ir Rum
šiškės, bet ir... Klaipėda,
Gargždai, Mosėdis, Tauragė,
Ariogala, Marijampolė, Sakiai,
Kybartai, Lazdijai, Marcin
konys,
Molėtai,
Rokiškis,
Biržai,
Linkuva,
Kelmė,
•jpgė. Salantai, Šiauliai...
Kiek iš tų „20,000 tautiečių"
buvo į t a s gražias vietas koją
A
lę — nors jos nemažiau
priklauso Lietuvai ir yra
daugeliui išeivijos lietuvių
gimtoji tėviškė, negu t a pora
vietovių,
kurias
leidžia
aplankyti „Tėviškės draugi
ja " 9

TARPTAUTINIS TEISMAS —
HAGOS TRIBUNOLAS
(Pabaiga)
Net trejus metus (1967-1969
m.) truko Danijos ir Olandijos
ginčas su V. Vokietija dėl kon
tinentinio šelfo šiaurės jūroje
ribų n u s t a t y m o principų.
Danija ir Olandija rėmėsi 1958
Ženevos konvencija, t.y.
lygaus atstumo nuo pakran
tės principo V. Vokietija nebu
vo ratifikavusi šios konven
cijos ir įrodinėjo, jog toks
ribojomo principas jai nepri
valomas. Danija ir Olandija
prieštaravo, jog šiuo atveju
ratifikavimas neturi jokios
reikšmės, nes 1958 m. Ženevos
konferencijos normos jau yra
tapusios tarptautiniu papro
čiu, kurį ne kartą yra pripaži
nusi ir V. Vokietija Taigi
tarptautiniam teismui tuomet
faktiškai teko svarstyti daug
sudėtingesnį klausimą — apie
daugiašalių
konvencijų
veikimą, jų ratifikavimo reikš
mę, taipgi apie tarptautinių
papročių privalumą. Teismas
nusprendė, jog šiuo konkrečiu
atveju 1958 m. Ženevos
konvencija negali būti taiko
m a ir pasiūlė šalims dery
boms susitarti dėl šelfo ribų
nustatymo.
Tarptautinės teisės požiū
riu svarbus yra 1970 m. teis
mo sprendimas vadinamoje
Barcelonos kompanijos byloje
tarp Belgijos ir Ispanijos.
Belgija pateikė kaltinimą, jog
dėl Ispanijos taikytų diskri
minacijos priemonių 1948 m.
bankrutavo
Barcelonos
energetikos kompanija, įregis
truota 1911 m. Toronte, Kana
doje. Kadangi dėl bankroto
kompanijos
akcininkai —
Belgijos
piliečiai, turėjo
nuostolio, Belgija reikalavo,
kad Ispanija jai išmokėtų tam
tikrą kompensaciją. Nagrinė
jant šį ginčą, pirmiausiai
reikėjo išspręsti
klausimą,
kokia valstybė gali imtis
diplomatinės protekcijos ir
ginti
akcininkų
interesus.
Teismas atmetė Belgijos ieš
kinį, pripažinęs, jog šiuo atve
ju tokią teisę turėjo Kanada,
nes Barcelonos energetikos
kompanija, k a i p juridinis
asmuo, buvo įregistruota
Toronte.
1979-1980 m. tarptautinis
teismas sprendė plačiai pagar
sėjusį JAV ginčą su Iranu dėl
diplomatinio ir konsulinio
personalo padėties Teherane.
Teismas vienbalsiai nuspren
dė, kad JAV
diplomatai
laikomi Teherane kaip įkai
tai, turi būti
išlaisvinti.
Dauguma balsų teismas taip
pat pripažino Irano atsako
mybę už pažeidimą tarptau-

STASYS JUZĖNAS

transito Kaišiadorių — Lent
vario geležinkelio pripaži
nimo, jog Lietuva turi teisę
nepraleisti per savo teritoriją
Lenkijos transporto. 1932 m.
Lietuvos ir Klaipėdos konven
cijos signatarinių valstybių
byloje dėl Klaipėdos krašto
statuto aiškinimo pripažino,
kad Klaipėdos krašto guber
natorius turėjo teisę atšaukti
k r a š t o d i r e k t o r i j o s pir
mininką.
Kad ir toks ieškojimo tiesos
ir teisingumo kelias aplen
kiamas ištroškusiųjų „holocausto" tęstinumo savo terito
rijos praplėtimui ir dar be to
mažoje skalėje apkaltinti, jei
ne kuo kitu, tai bent melu, pa
naudojant melo ir keršto
sumaišytus įrodymus, kad ir
po daugiau 40 m. bemirštan
čius, nieko blogo tame krašte
nepadariusius nunuoginti,
ištremti
— nužudyti.
Nuostabu, kad ir ministeriai
melu ką nors kaltinti palan
kūs, išskyrus save pasitikrinti
juo.
Nesuprantama kodėl Sov.
Sąjunga Vidurio socialistine
Europa, Kuba, Libija, Angola
ir t.t., užuot atsidėkojusios,
spiaudo ugnim į JAV, kada jos
padėjo visą tai turėti ir priar
tėti prie JAV krantų, kur, kad
ir mažas ekonominis kriti
mas, depresija atkels vartus
įeiti atsilyginti ir padėkoti jų
suprantamo melo ir liaudies
išlaisvinimo
trukdytojams,
sakykim, iščiulpiant jų jėgas
ALASKOS-SIBIRO
gula
guose.

tinių įsipareigojimų dėl diplo
matinio
neliečiamumo
gerbimo.
Ir teismui ir politiniu požiū
riu įdomi yra tarptautinio teis
mo konsultacinė išvada dėl
Vakarų Sacharos. 1974 m.
Jungtinių Tautų generalinė
asamblėja paprašė konsul
tacinės išvados, ar Ispanijos
kolonizavimo metu Vakarų
Sachara buvo niekam nepri
klausoma teritorija. Jeigu ne,
kokie buvo teisiniai ryšiai tarp
Vakarų Sacharos ir Maroko
bei Mauritanijos. 1975 m. teis
mas
pateikė konsultacinę
išvadą: vienbalsiai pripažino,
jog Ispanijos kolonizavimo
metu Vakarų Sachara nebuvo
niekam
priklausoma
teri
torija. Antruoju
klausimu
dauguma balsų teismas priėjo
išvadą, kad šios teritorijos ir
Maroko egzistavo teisiniai ry
šiai, kai kurių vietos genčių
vasaline priklausomybe nuo
Maroko sultanato. Panašūs
ryšiai buvo nusistovėję ir su
Mauritanija. Tačiau iš teis
mui pateiktų duomenų nebu
vo galima nustatyti, kad tie
ryšiai turėjo Maroko ar Mauri
tanijos teritorinio suvereni
teto Vakarų Sacharai pobūdį.
Todėl teismas priėjo išvadą,
kad buvę teisiniai ryšiai
negali turėti įtakos taikant
deklaraciją
dėl
Nepri
klausomybės suteikimo koloninėms Šalims ir tautoms, taip
pat konkrečiai realizuojant
tautų apsisprendimo principą
tos teritorijos tautų valios lais
vo išreiškimo forma.
NESMERKIME
Šie pateikti skirtingi pavyz
TEISMO
džiai parodo kaip spren
Lietuvių teisingumo jaus
džiami ginčai ir valstybių
tarpusavio santykiai taikiu mas gilus. Ne tiek ginklu, kiek
būdu. Tarptautinius ginčus teisinga politika jie buvo
spręsti taikiomis priemonėmis užėmę didžius plotus svetimų
pradėta nuo Tautų Sąjungos žemių ir yra juos valdę kelis
1921 m. su taip vadinamu šimtmečius. Ir dabar tiek
Hagos tribunolo įsteigimu. Bet kamuoti, spausti, neteisingai
nerado
buvo neišvengtas II pasau valdyti svetimųjų,
linis karas, kuris prieš tai jiems neapykantos, many
tai plautinėj e teisėje buvo įtei dami, kad už skriaudas yra
sintas kaip kraštutinė, bet atsakingos valdžios, o ne jų
teisėta priemonė tarpvalsty tautos. Nei mūsų liaudies
pasakose, nei jos dainose
biniams ginčams spręsti.
nematyti keršto ar paniekos
Per 20 veiklos metų Hagos nei rusams, nei lenkams, nei
tribunolas išnagrinėjo 37 tarp vokiečiams, nors jie nėra
valstybinius ginčus. Tarp jų mums palikę gero atminimo.
1939 m. Lietuvos ir Estijos Kai kas piktinasi, mūsų kai
ginčą dėl Panevėžio — Saldu miečiai esą mėgsta bylinėtis.
tiškio geležinkelio nuosavy Bet negi jie kalti, kad Lietuva,
bės — pripažino, kad tą bylą svetimųjų
valdoma, buvo
turi spręsti ne tarptautinis, o supainiota visokiais nevyku
Lietuvos teismas. Tribunolas siais įstatymais. Siektis teis
savo gyvanimo laikotarpyje mo yra ieškotis teisybės. Ge
pateikė 28 konsultancines riau per teismą, nekaip savo
išvadas — tarp jų, 1931 m.
Lietuvos ir Lenkijos byloje dėl valia.
Antanas Smetona

TURKAI VOKIETIJOJE
K. BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Virš 1,5 milj. turkų gyvena
Vakarų Vokietijoje. Daugu
mas jų yra eiliniai darbi
ninkai, atlieką paprasčiau
sius darbus, kurių vengia
vokiečiai, pvz. gatvių šlavėjų,
šiukšlių rinkėjų, kanalizacijų
valytojų ir t.t. Tiesa, jie ran
dami taip pat anglių kasyk
lose ar plieno įmonėse, tačiau
pablogėjus Vokietijos ekono
miniam gyvenimui (virš 2
milj. bedarbių) jie iš darbo
viečių buvo atleisti, gyven
dami iš bedarbių pašalpos ar
išvykdami į gimtąjį kraštą.
Esu trumpai aprašęs mano
32 tūkst. gyventojų miestelį ir
tautybių sudėtį, kadangi
svetimtaučiai sudaro beveik
10% visų gyventojų. Didžiau
sią užsieniečių grupę sudaro
turkai, kurių
pri skaitom a
kone 2 tūkst. Jų darbovietės
randasi netolimame Mannheime, Heidelberge, keli šimtai
dirba pačiame Veinheime. Jie
čia turi savo kepyklą (labai
skani balta duona, chalva ir
kt.), keletą siuvyklų , karčiamą — valgyklą. Joje pigiau
parduodamas alus kaip vokiš
kose „knaipėse", 6 a pigiau
galima ir pavalgyti (stiprūs,
burną „deginantieji" patie
kalai!), klausyti tos pačios
monotoniškos muzikos ir
stebėti prie domino ar kortų
lošimo sėdinčius turkus.
Mažai kas jų geria alų ar
degtinę. Daugumas šaukia
„čaj" — arbatos, gerdami ją iš
mažų stiklinaičių.
Vyresnės kartos atstovai
silpnai kalba vokiškai, jaunes
ni jau lankę vokiškas mokyk
las, nesiskiria nuo vokiečių.
Moterų turkiškoje karčiamoje
nėra. Jeigu sėdi prie stalo
kelios „gražuolės" — tai jau
vokietės, susidraugavusios su
turkais arba už jų ištekė
jusios.
Vieną penktadienį buvau
nustebintas dideliu vyrų susi
būrimu prie turkiškos valgyk
los. Pasirodo, kad šalia jos yra
mečetė ir penktadienio vaka
ras turkams yra maldos diena.
Barą aptarnauj ąs savinin
ko sūnus d a u g i a u man
papasakojo apie religinį ir tau
tinį turkų gyvenimą. Jų
koranas įsako penkis kartus
atvykti į mečetę, tačiau vien
tik dėl darbo tas neįmanoma.
Hesseno krašte esama virš 60ties turkiškų religinių bend
ruomenių. Frankfurtas yrą
centras. Jų pagrindinė mečetė
(viso yra penkios) randasi
geležinkelio stoties rajone,
prostitučių, narkotikų ir tam
saus gaivalo kvartale. Frank
furte gyvena daugiau „senių",

Mes labai džiaugiamės, kad
išeivijos lietuviai
važiuoja
pamatyti tėvynės, o tenykš
čiai veržiasi atvykti pas mus.
Bet mūsų džiaugsmas, priešin
gai Petroniui,
nemeluotas.
turėjo. Jeronimas Drucltis Lubeckis dramoje „Taip
Pasisakydami už kuo glaudes
mirė lietuviai", kaip didelį karžygį pristatė Pilėnų
nius ryšius t a r p tėvynės ir
kunigaikštį Margerį. Bet tai ir viskas. O J. Weysenišeivijos lietuvių, mes iš visos
hoff
o „Unia" aštriai puolė lietuvių tautines aspiraširdies priešinamės tiems,
cijas.
Taip pat H. Sienkiewicz, pvz.,novelėje „Varpikurie tuos ryšius kontroliuoja,
ninkas"
parodė, kad visai nesuprato lietuvių tautinio
manipuliuoja, riboja. Mūsų
J . DAINAUSKAS
atgimimo
prasmės. Esmėje literatūra turėjo tik
troškimas — kad nebūtų jokių
antraeilę
reikšmę
ir vis didėjančių skirtingumų
barikadų (išskyrus tik tokias,
Autoriaus teigimu, lenkų tarpe buvo nemaža nesumažino.
kokios yra tarp, pvz., Ameri-'
diferencijarija
požiūriu į lietuviškus klausimus. Bet vadovaujantį vaidmenį lenkų tuometinėje polikos ir Belgijos).
Lietuvių aspiracijas palankiai vertino Lenkų Sočia- tikoje turėjo ne nuosaikieji, o „Endekai" (N.D. NaroDeja , „Tėviškės" draugijos | listų partija, nors ir ji siekė federacijos. Leon Wasi- dowi Demokraci). Jie formulavo Lenkijos lenkų
pirmininkas apie tokius santy lewski, vienas tos partijos veikėjų, tada pripažino, pažiūrą į lietuvių žemes ir traukė paskui save Lietukius — laisvos šalies su laisva kad ,X-ietuva ir Gudija nėra Lenkija ir turi savo savi- vos lenkus (daugumoje sulenkėjusius lietuvius),
šalim — negali nė pasvajoti tus, skirtingus interesus". Lietuvių visuomenėje irgi Endekų įtakoje Lietuvos lenkai pradėjo skelbti, kad
tol, kol „Tėviškės" draugija buvo pastebima tokio pat pobūdžio diferencijacija, jie yra nuo amžių Lietuvos šeimininkai ir „Lietuvos
tebus Maskvos
„Rodinos" bet lenkai to nematė ir visus lietuvių veikėjus vieno- teritorija tai lenkų žemė", o lietuvių tautinis sąjūdis
dai vadino „litvomanais".
yra priešų sąjūdis. Lietuvos sulenkėję bajorai lietufilialu...
Savitą vietą lenkų tarpe užėmė nedidelė grupė viškumo skelbėjus vadino „chamų", „mužikų" riaušiBet tuo tarpu dar kartą „Krajowcy" (Čiabuviai), pvz., Roman Skirmunt, ninkais, ardančiais seną „santaiką". Nežiūrint į tai,
stebimės Vilniaus (ir jiems Konstancija Skirmunt ir vėliau Ludwik Abramo pvz. kun. A. Dambrauskas kvietė sulenkėjusius bajovadovaujančių
Kremliaus) wicz. Daugelio rašinių apie lietuvių lenkų santykius rus, o ypač jų jaunimą grįžti prie lietuvybės, bet
„reorgų" nachališka drąsa autorė K. Skirmunt rašė, kad (sulenkėję) Lietuvos lenkų atsakymas (parašytas A. Meysztowicz'iaus iš
pūsti m u m s a r a b u s . . . Ir bajorai iš tikrųjų yra „Gente Lituani, natione Litua- Pajuostės dvaro prie pat Panevėžio): „Niekad". Nors
klausiame jų, tų smailiabalsių ni" ir todėl turi suartėti su lietuvių kultūra bei kalba, dar tik tautinėje plotmėje, aistros vis didėjo ir didėjo,
sirenų:
kodėl
kiekvienam Vienas stipriausių tos krypties atstovų buvo MykoLenkai vis grįždavo prie unijos „būtinumo",
Amerikos lietuviui,
sykį las Roemeris. Jo veikalas „Litwa", išleistas 1908 m.. Lietuviams unija buvo atgyvenęs klausimas,
atvykusiam į
„socialistinę ir šiandieną yra aktualus, bet jo leistas laikraštis, Tarpusaviai santykiai turėjo susiklostyti kitais
Lietuvą", dar reikia specia užsibrėžęs suartinti lenkus su lietuviais, išsilaikė tik pagrindais. Vis aštriau kilo klausimas sienos tarp to,
laus leidimo ar specialios pusę metų, nes neįtiko nė vienai radikaliai pažiūrai, kas turėtų priklausyti lenkams, ir tarp to, kas turėtų
privilegijos aplankyti išsvajo
Savitai čia pasireiškė Juozas Albinas Herbą- priklausyti lietuviams. Vilnius darėsi pagrindinis
tą protėvių sodybą, kai tuo čiauskas. kurį autorius vadina lietuviu, kuris nuo nesantikos objektas.
tarpu t a s pats lietuvis, gavęs 1910 m. buvo lietuvių kalbos lektorius Krokuvos
I-sis pasaulinis karas vieton rusų valdymo Lietuvizą į socialistinę Jugoslaviją universitete. Jis buvo didelis lietuvių-lenkų susitari- vai atnešė vokiečių valdymą, bet tai pereinamas
ar Vengriją, gali ten atsidūręs mo šalininkas, bet nebandant sulenkėjusius atlie- laikotarpis, nes ir tada lietuvių-lenkų ginčas buvo
išlandžioti kone kiekvieną jos tuvinti.
dviejų visuomenių ginčas. Bet karui plečiantis,
užkampį?
Dailiojoje literatūroje čia labai reiškėsi M Rodze- pradeda atsirasti vis daugiau valstybinių aspektų,
M Dr. vičiūtė, kurios veikalas „Dievaitis" net kelias laidas Karui prasidedant lietuviškoji visuomenė neturėjusi

ŠIOJE IR ANOJE
NEMUNO PUSĖJE

;

tad tikinčiuosius muftis kvie
čia korano įsakymu. Moterys į
mečetę neįleidžiamos.
Kas
krikščionims
yra
sekmadienis, islamo tikintie
siems yra penktadienis. Tą
dieną Frankfurto mečetė yra
perpildyta, klūpančiais a n t
brangių kilimėlių turkais. Mel
džiasi eiliniai turkai — darbi
ninkai, meldžiasi kartu Tur
kijos
konsulas.
konsulato
tarnautojai. Brangus mečetės
išlaikymas — virš 10 tūkst.
markių nuoma į mėnesį.
Tačiau ji padengiama iš rink
liavų didelių švenčių —
Ramadan, Kurban metu, iš
aukų kiekvieną penktadienį.
Muftis už religines paslaugas
yra a p m o k a m a s Turkijos
vyriausybės.
Savininko sūnus, žino
damas mano tautybę, pareiš
kė, kad Vokietijoje reiškiasi
didelė neapykanta svetimtau
čiams, ypač turkams. Prieš
savaitę
Hamburge
buvo
užmuštas niekuo kaltas tur
kas. Tai „skin heads" darbas.
Neonaciai ir „punks" dažnai
padega turkais apgyvendintus
namus. Tad mečetė Vokietijos
turkams yra kartu užuovėja,
kur jis randa paguodą, kur jis
gauna patarimą vaikų auk
lėjime, dažnai net finansinę
paramą, kur jam suteikiama
informacija perkėlimui miru
sio turko į protėvių žemę.
Norėjau išsikalbėti beteisių
turkių reikalu, dažnai nužu
dytų brolių ar net tėvo dėl
nueito moderniško vakarų
pasaulio kelio, taigi — pada
rant gėdą visai šeimai, šeimos
tradicijai. Atsisakoma net
tokią moterį palaidoti, atlie
kant šią paslaugą valstybei,
ar įmonės vokiečiams. Tai
mačiau televizijoje, atvežus
lavoną į Turkiją. Vokiečiai
kaimo vyrų buvo palydėti
akmenų kruša...
Deja, šį klausimą jaunas
turkas nebuvo linkęs nagri
nėti
pareikšdamas,
kad
moterims daug teisių, daug
laisvės duoti negalima, nes
jos su laiku taps... revoliucio
nierėm!
TIK P E R LAISVĘ...
Tiesa tėra viena. Bet kaip
tiesa tėra viena, taip tėra vie
nas kelias į tiesą — laisvė.
Niekas negali būti tieson
atverstas prievarta. Tiesa taip
pat negali būti įsakoma, kaip
ji negali būti nė uždrau
džiama.
•Juozas Girnius

veiklos programos. Buvo tik 1905 metų Vilniaus
seimo nutarimas, nedrąsiai kalbėjęs apie autonomiją.
Vokiečiai pradžioje nekreipė dėmesio j lietuvius,
o vokiečių generolas Pfeil, įžengdamas į Vilnių, tą
miestą pavadino „Perlu šlovingoje lenkų karalystėję". Tas paskatino lenkus veikti. 1915.IX.23 Lenkų
Demokratinių organizacijų blokas paskelbė deklaraciją apie Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
atstatymą. Lietuviai griežtai protestavo prieš tą
deklaraciją.
Lietuvių konferencija Berne 1916 m. pradžioje
paskelbė, kad senosios valstybės padalinimai uniją
likvidavo. 1917 m. vokiečiai, sugalvoję lietuvių
„kozirium" lošti prieš lenkus ir rusus, palankiai
pradėjo žiūrėti į Lietuvos autonomijos klausimą.
Vokiečių pripažinta Lenkijos „Valstybės Taryba"
prieš tai užprotestavo. Prasidėjo protestų, memorandurnų ir kontrmemorandumų teikimas vokiečiams.
kurie čia tapo savotišku arbitru lietuvių-lenkų ginče.
1917 m. rugsėjo mėn. lietuviai Vilniuje išsirinko
savo Tarybą, kurią vokiečiai planavo paversti savo
politikos įrankiu. Tačiau klaidinga buvo galvoti, kad
Taryba buvo tik vokiečių įrankis, kaip lenkų buvo
teigiama. Iš tikrųjų Taryba rūpinosi lietuvišku reikalu. 1918.11.16 Taryba paskelbė Lietuvos valstybės
atstatymą, atstatymą valstybės, kuri nutraukia
ligšiolinius ryšius su kitomis valstybėmis ir neteikia
jokių koncesijų vokiečiams. Tarybos paskelbtas
pakvietimas Uracho Lietuvos karalium buvo mažesnė blogybė, nes vokiečiai norėjo, kad Iietuvos karalium būtų Prūsijos karalius. I^enkų veikėjai Tarybą
boikotavo. 1917.IX.27, t.y. tuojau pat po Tarybos
išrinkimo. Jungtinės Lenkų partijos Lietuvoje užginčijo Tarybai teisę kalbėti Lietuvos vardu, nes Taryba esnati įrankis interesų, priešingų krašto žmonių
valiai ir siekiams,
(Bus daugiau)

La iškas

DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. sausio mėn. 17 d.

LIETUVIAI
. Juno Beach,

FLORIDOJE
buvo skelbiama
parapijos
biuletenyje ir žodžiu laike
pamaldų. Visi stebėjosi, kad
negausi lietuvių grupė suge
bėjo eksponuoti tiek daug
meno kūrinių.
Šeštadienį parodą apžiūrėję
ir kavute pasivaišinę lietu
viai, 2 vai. ten pat rinkosi
iškilmingam LB apylinkės
sukakties
minėjimui-akademijai, kurią atidarė apyl. v-bos
p i r m i n i n k a s J. G a r l a ir
pakvietė Vincą Šalčiūną vesti
iškilmės programą. Kun.
Vytautas Pikturna, apylinkė
je gyvenančių lietuvių kape
lionas,
sukalbėjo
iškilmei
paruoštą invokaciją. Prog
ramos vedėjas išvardino
dešimties metų laikotarpyje
amžinybėn iškeliavusius 33
tautiečius, buvusius šios apy
linkės gyventojus ir paprašė jų
atminimą pagerbti trumpai
susikaupiant.
Į šią LB apylinkės šventę
atvyko Floridos apygardos
pirm. Adolfas Armalis ir
vicepirm. Kostas Aras iš St.
Petersburgo. Po trumpo jų pri
statymo, vedėjas juos pakvie
tė į garbės prezidiumą, dar jį
p a p i l d y d a m a s buvusių ir
esamų valdybų primininkais
ir veikiančių
organizacijų
atstovais, pabrėžiant lietu
viškos veiklos darną šioje apy
linkėje. Nebuvo tik Lietuvos
Dukterų draugijos atstovo, o
JAV LB krašto v-bos pirm.
Algimanto Gečio įgaliotinis
kun. Viktoras Dabušis prieš
pat iškilmę sunegalavo ir
atvykti negalėjo.
Apžvelgdamas
LB
apy
linkės per dešimtmetį nueitą
kelią, V. Šalčiūnas paminėjo
nepalankią atmosferą jai
steigiantis ir sunkumus jos
veiklos pradžioje. Bet pasta
raisiais keliais metais esąs
pastebimas nesutarimų silp
nėjimas ir bendradarbiavimo
dvasios augimas. Nors ir
mažos apylinkės veikla per tą
laikotarpį buvusi gyva. Turėta
14 visuotinių susirinkimų ir
net 95 valdybos posėdžius.
Kasmet minima Vasario 16,
vėlinės, surengiamos gegu
žinės, svarbesnių švenčių ar
įvykių minėjimai, pastatytas
lietuvių Laisvės paminklas,
remiami LB organų veiklos

Fla.

PAMINĖTA
SUKAKTIS
Viskas turi pradžią: pavie
niai asmenys, organizacijos,
tautos. Visiems yra įprasta
dirstelėti atgal j savo gim
tadienius, įsisteigimo ar vals
tybės įkūrimo datas, peržvelg
»
ti praeitį ir ja pasidžiaugti,
ypatingai jeigu ji buvo sėk
minga ir pozityvi.
Tų pačių motyvų vedina,
dešimties metų sukaktį nuo
savo įsisteigimo paminėjo ir
LB Palm Beach County
apylinkė gruodžio 14 ir 15
dienomis St. Paul of the Cross
parapijos salėje, North Palm
Beach. Ta proga buvo pagerb
ti ir visi apylinkės talentai,
visuomenės veikėjai bei dar
buotojai ir jiems buvo padė
kota už jų triūsą ir įnašą visos
apylinkės lietuvių gerovei.
Negana to. dar buvo norima,
kad apie čia gyvenančius
lietuvius ir jų kultūrinius suge
bėjimus plačiau sužinotų ir
kitataučiai mūsų kaimynai.
Dėl to buvo surengta plati vie
tos lietuvių talentų meno ir
; tautodailės paroda.
Parodoje savo darbus išsta
tė: R. Zotovienė — akvarelė, I.
Manomaitienė — aliejus, L.
Gincaitė — grafika, J. Garla
— juoda-balta fotografija, V.
Šalčiūnas — spalvota fotogra
fija, E. Trečiokas — medžio
inkrustacija (marketerija), E.
Manomaitis — medžio skulp
tūra - tautodailė, V. KulpaKulpavičius — medžio drožiniai-tautodailė, C. McLain —
keramika, K. Virškuvienė —
tautodailės margučiai ir V.
Aušrotienės bei A. Jakubaus
kienės kruopščiai suorgani
zuotas ir vedamas turtingas
tautodailės skyrius (nuo audi
nių iki gintaro papuošalų). Iš
viso parodoje buvo virš 200
eksponatų.
Gruodžio 14 d., 1 vai., meno
parodą atidarė dail. R. Zoto
vienė, trumpai pristatydama
dalyvaujančius menininkus ir
jų kūrybą. Parodoje atsilankė
apie 150 lietuvių, o gruodžio 15
d. paroda buvo tęsiama nuo 10
iki 3 vai. ir ją aplankė keli
šimtai St. Paul parapijiečių ir
kitų amerikiečių, nes apie tai

I

Juno Beach, Fla., LB apylinkės sukaktyje kalbą sako apygardos
pirm. A. Armalis.
Nuotr. J. Garlos
planai ir stambieji renginiai.
LB kultūros, švietimo, spau
dos, didžiųjų renginių, Lietu
vos laisvės ir kitiems reika
lams suaukota arti 30,000 dol.!
Tai darbų masė iškelianti LB
apylinkę į pirmaujančią vietą
greta kitų organizacijų, su
kuriomis ieškoma glaudaus
bendradarbiavimo siekiant vi
siems bendros gerovės.
LB Floridos Apygardos
valdybos ir Krašto valdybos
įgaliotinio kun. V. Dabušio
vardu LB apylinkę sveikino
Apygardos pirm. A. Armalis.
Savo kalboje jis kėlė reikalą
įtraukti jaunesniuosius į akty
vią LB veiklą ir nurodė kai
kurias gaires to tikslo sie
kiant. Garbės prezidiumo var
du apylinkę sveikino ilgiau
siai pirmininku
išbuvęs
Bronius Aušrotas.
Buvo sutikęs koncertinę dalį
atlikti. St. Petersburgo vyrų
choras, bet keletą dienų prieš
jiems atvykstant, staiga susir
go keli pagrindiniai choristai,
tai atvažiuoti atsisakė. Laimė,
kad iš Montrealio į St. Petersburgą koncertuoti buvo atvy
kusi sol. Gina Capkauskienė
ir kad vietoje pavyko surasti

VESTUVIŲ PRAKALBA
(Feljetonas)
HENRIKAS
Du tokie jaunuoliai Flori
doje apsivedė. Jam buvo 74
metai, o jai vos tik 68. Aš
buvau pakviestas pajauniu,
viena mano slapta simpatija
— pamerge. Vedybos buvo
labai iškilmingos. Buvo
sukviesta daugybė svečių.
Bažnyčioje jaunosios anūkai
nešė veliumo uodegą. Pamer
gė senu lietuvišku papročiu
segė rūtų vainikėlį nuo jau
nosios galvos. O vakare buvo
didžiulis balius Country Club
restorane, kur aš pasakiau
šitokią prakalbą:
Sakoma, kad moterystė tai
laisvės kapas. Bet visi į tą
„kapą" veržiasi. Matyt, kad ne
taip jau blogai tame kape būti.
Štai, mes visi tokie viengun
giai, kaip aš, galim šiandien
jaunajam pavydėti. Jo varge
liai pasibaigė. Jis štai gavo
puikią, jauną, gražią žmoną.
Ji dabar jam keps blynus, virs
koldūnus ir cepelinus. Žodžiu,
gyvens mūsų jaunasis kaip
pas Dievą už pečiaus. Be gazo
ir elektros bus jam namie šil
ta ir gera.
Ne be reikalo juk net pačiam
Šventam Rašte parašyta, kad
n e g e r a žmogui
gyventi
vienam. Štai kodėl Dievas
sutvėrė Jievą. Kaip žinot,
išėmė Adomui šonkaulį ir iŠ to
sutvėrė Jievą tam, kad ji vi
sada būtų prie šono. Tarp kitko,
daktarai, ypač chirurgai, tuo
didžiuojasi. Sako, jų profesija
pati seniausia pasauly. Mes

LUKAŠEVICIUS

galėtumėm tik priminti tiems
daktarams, kad ponas Dievas
tą operaciją padarė veltui, o ne
nulupo, kaip jie Amerikoj
lupa...
Na, žinoma, ne be to, kad ta
Jieya Adomui ir bėdos pridarė.
Ne tik Adomui, bet ir mums vi
siems. Dėl to vieno „paršivo"
obuolio Dievas išvarė iš ro
jaus! Tiesiog pasakė: .,Nešdinkitės lauk iš 6a!" Nežiūrint
viso to, mes be tų Jievų ligi
šiol neapseinam...
Beje. visai kitaip moters su
tvėrimą aptaria Alacho išpaži
nėjai Indijoje. Sako, jų Die
vas paėmė laukų lelijos
gražumą, bičių medaus saldu
mą, murkiančios katytės
meilumą, pavasario vėjelio
švelnumą. Visa tai sumaišęs
su laputės klastingumu, kėkš
to plepumu, mulo užsispyri
mu, laukinės panteros plėš
rumu bei kobros nuodingumu,
— iš to sutvėrė moterįDėkui Dievui, kad mūsų
jaunoji gimė ne Indijoj. Jos
gimtoje katalikiškoje Lietu
voje nei mulų, nei panterų, nei
kobrų nėra. Todėl ji gimė be
visų tų priemaišų, kaip ir visos
mielos mūsų lietuvaitės.
Nuo šios dienos jaunoji bus
jaunajam padori Jieva. Neves
jo į pagundą su jokiais obuo
liais. Bus jam gera ir išti
kima, kaip ji buvo gera
visiems trims savo buvusiems
vyrams. Gyvens jiedu dievo
baimingai, lietuviškai ir

patriotiškai taip, kaip Nepri
klausomos Lietuvos įstatymai
liepia. O tų įstatymų dešim
tam tome, pirmoj daly 106
straipsny taip pasakyta:
„Vyras turi mylėti savo
žmoną kaip savo kūną, ją
gerbti, lengvinti jos negales,
atleisti silpnybes", savo
ruožtu žmona, pagal straipsnį
107: „turi klausyti savo vyro
kaip šeimos galvos, mylėti jį,
gerbti, būti neribotai jam pa
klusni, stengtis visaip jam
įtikti".
Iki šiol su mano nrakalba
man gerai sekėsi. Tačiau
prakalbos pabaigoje nežinau
koks velnias man pakišo min
tį pasakyti jaunajam iš seno
kalendoriaus
vieną
tokį
patarimą:
„Jeigu nori, žmogau, ką iš
mintingai padaryti, tai klaus
ias moters", — man nebaigus
pradėto sakinio čia pasipylė
audra moterų plojimų. O ploji
mams aprimus, aš tęsiau
toliau pradėtąjį sakinį: „taigi,
klausias moters, gerai ją
išklausyk ir daryk prie
šingai". Po tų žodžių tikėjausi
plojimų iš vyrų pusės, bet iš tų
bailių tepasi girdo tik vienas
kitas pliaukštelėjimas, tuo
tarpu moterys pakėlė prieš
mane tokį skandalą, kad
mane visiškai užrėkė, atėmė
man balsą kalbėti ir nusmerkė mane visam laikui pasi
likti be jokos vilties bet kada
apsivesti.

jai akompanuotoją! Solistė
padainavo: Dainos, muzika ir
gėlės — O. Metrikienės, Mano
meilė — B. Budriūno, Dieme
džiu žydėsiu, Rytą pire šalti
nio, J ū r a ir nerimas — visos J .
Karoso ir arijas iš „Pulko duk
tė" — G. Donizetti ir „Romeo
ir Julija" — C Gounod. Jos
dainavimu sujaudintai pub
likai prašant, solistė dar pri
dėjo Lakštingalos giesmę — V.
Kuprevičiaus. J a i meistriškai
akompanavo jauna muzikė
Julie Smith. Solistės koncer
tas, tartum, įstatė visą, ir šiaip
jau iškilmingą, minėjimą-akademiją į auksinį rėmą ir iškėlė
jį į labai aukšto kultūrinio
lygio įvykį.
Dabar buvo išvardinti visi
LB darbuotojai ir apylinkėje
gyveną talentai, kultūrinin
kai bei visuomenės veikėjai ir
jiems padėkota už įnašą į
apylinkės lietuvių gyvenimą.
Buvo svečių iš visų Floridos
LB apylinkių ir net iš toliau:
Kanados, Chicagos, Detroito,
Clevelando,
Connecticut,
Rhode Island ir kitų Ameri
kos vietovių. Apylinkę žodžiu
sveikino Auksinio
Kranto
apyl. pirm. L. Bajorūnas.
Sveikinimus raštu iš St.
Petersburgo ir Sunny Hills
apylinkių perskaitė v-bos sekr.
R. Zotovienė.
Programos pabaigai vieti
nio „Dainos" vieneto moterų
grupė, vadovaujam
I.
Manomaitienės, dar padai
navo J a u n a sesė. Miškų gėlė ir
V. Mamaičio — Ramunėlė, lyg
padėdamos tašką visai šven
tei. Programos vedėjas dar
pranešė, kad paroda bus tęsia
ma ir rytoj, o 2 vai. kun. V.
Pikturna atnašaus šv. Mišias
St. Paul koplyčioje už visus
apylinkėje mirusius tautie
čius. J i s ragino ryžtis vienin-

PASSBOOK
SAVINGS' • • •
tht best wty to

NEBŪKIME
K A I P OSI
Sausio 9 d. „Drauge" Juo
zas Žygas straipsnyje apie
mūsų tautinį išlikimą ir rezis
tenciją rašo: „I kraštą privežė
maskolių kolonistų (po 1831 ir
1863 m. sukilimų, JV), kurie
niekuomet nepritapo, o per
paskutiniąją
okupaciją ėjo
šnipų ir „stribų" pareigas".
Tai aiški gražbylystė, kai
taip sakoma apie visus rusus
kolonistus. Taip, tokių buvo h*
gal perdaug. Vis dėlto labai
neteisinga mesti dėmę visai
grupei. Buvo kitokių, konk
rečiai lojalių Lietuvai, lietu
v i a m s ir ž m o n i š k u m u i .
Asmeniškai esu liudininkas
bent keleto skirtingų atvejų,
kur tokie rusai jautriai stojo už
lietuvius.
Kai m a n o šeimos ūky
samdytiems
darbininkams
komunistų vietinės valdžios
buvo pasiūlyta perimti viso
ūkio valdymą, nieko nepalie
kant šeimai net prieš jų pačių
įstatymus, rusė darbininkė
sugėdino
savavaliaujantį
komitetą, reikalaudama atsi
žvelgti bent į darbininkų pasi
rinkimą.
Kai man prireikė atsispirti
prieš tada galingų kai kurių
kaimynų intrigas, pažįstamas
rusas nesvyruodamas padėjo
apsiginti.
Kai
vokiečių
okupacijoj
bolševikinių
parašiutininkų
grupė, nusileidusi į kolonistų
kaimą,
ruošėsi terorizuoti
lietuvių taikinius, viena to
kaimo rusė įspėjo žmones,
atsidūrusius pavojuje.
Jonas Valantiejus

H E L P

W A N T E D

* E A L E S f A T E

CERTIFIED NURSES AIDĖS
Skilled care nursing facility has full
& part time positions available on
all shifts. Competitive sal. & benefits. Apply in person only.
Bridficview Convalesccnt Ctr.
8100 S. IlarlemAvc,
Krid^cvicw. 1L «Q155

M Į S O E L L A N

E P U S
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NAMŲ APSITVARKYMFi
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet 6a Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant pc 6-tos vai. vakaro:

Tdef. — 476-3950

BELL-BACE R.E.
J . BACEVIČIUS
Namų pardavimai —
valdymai— nuomavimai
Income Tax — draudimai
6529 S. Kedzie 778-2233

llillillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllil
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MA5TER PLUMBING

NORINT PARDUOTI AB
PIRKTI,

Llcensed, Bonded, Iaured
apdrausti ar išnuomoti savo nuosa
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves vybes, prašau kreiptis { mus. mes pair vonios kabinetai. Keramikos ply
tarnaujam Čikagoj ir priemiesčiuose.
teles. KarSto vandens tankai. Flood
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
Nuosavybių pardavimo {staiga
foną — lietuviškai.

BUDRAIČIO

S E R A P I N A S — TeJ. 6S6-2960
>oo©oooooooooooooooooooooo-

A

VILI MAS
M O V I NG

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

6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600
'O^OOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO •

M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PL'Bl.IC

4259 S. Maplewood

254-7450

Taip pat daromi Vertimai, Gimimu,
iškvietimai, pildomi Pilietybė* prašy
mai ir kitokie blankai.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 OC

gai veikti lietuvybės išlai
kymui
bei
broliškam
sugyvenimui, o tą pasiryžimą
sustiprinti bendrai sugiedant
Lietuvos himną.
Po minėjimo arti šimto
žmonių pasivaišino paruošta
turtinga vakariene, į kurią
atvyko ir St. Paul of the Cross
parapijos klebonas kun. Alexis Paul, labai palankus lietu
viams ir užjaučiantis jų tėvy
nės netekimą. Jo dėka
sekmadieniais lietuviai susi
renka parapijos koplyčioje
išklausyti Mišias gimtąja kal
ba. Programos vedėjui klebo
ną pristačius, jis kreipėsi į
dalyvius šiltais žodžiais, o šie
nepagailėjo jam katučių ir
atsistodami jį pagerbė.
Taip buvo užbaigta ši neei
linė LB apylinkės šventė. Jai
surengti reikėjo ilgo plana
vimo, darbo ir visuomenės tal
kos. Visus prisidėjusius Čia
išvardinti būtų neįmanoma.
Dėl to parodoje dalyvavu
siems menininkams, solistei
G. Capkauskienei, „Dainos"
vienetui, parodos ir minėjimo
darbuotojams bei talkinin
kams, maistą gaminusioms ir
patarnavusioms
šeiminin
kėms ir visiems šventės daly
viams rengėjai reiškia bend
rą, bet nuoširdžią padėką.

V. S.

se© us for
UOtNt tinancing.
AT 0UR 10W RATO

SU*

CLASSIFIED GUIDE

AITH

TO m

to<Z> — 2*% — 30% pigtau mokėsit
<i apdraudę nuo usnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK

ZAPOLIS

32081/2 West 9oth Street
Tel.— GA 4-8654

R E A L

E S T A T E

Atsilankykite apžiūrėti namą
pardavimui 5 7 2 2 W. 6 4 t h Street.
s e k m a d i e n i , sausio 19 d . . 1-4 v a i .
p.p.
Naujas trijų miegamųjų mūrinis na
mas, moderni virtuvė su ąžuolo me
džio spintelėmis 1 3/4 prausyklos,
rūsys per visą namą. specialiai žemas
nuošimčių mokestis, ir daugybė kitų
gėrybių. Prašom paskubėti.
N o . 4 5 3 - Brighton Parke. 2
butų namas. 5 kamb. pirmam aukšte
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb.
antram aukšte. Rūsys per viaą. namą.
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir
St. Louis. Skubėkite — skambinkite
dabar.
N o . 4 0 7 . Naujas 3 b u t ų n a m a s
p r i e Archer Ave. Būkite pirmas nu
pirkti šį 3 butų namą prie Archer ir
Kenneth gatvės. 3 mieg. ir 1 1/2 vo
nios pirmam ir antram aukšte. 4
kamb. „garden apt." 3 ..boilers".
„thermopane" langai, žemi mokes
čiai. Skambinkite dabar.
N o . 422-64 ir Kedzie - tik
S39.9O0. 5 1/2 kamb. mūrinis na
mas, 2 did. mieg.. mūrinis priestatas
atskiram kamb.. didelė virtuvė su
spintelėmis ir sandėliu, rūsys per visą
namą. naujas stogas: elektra ir daug
kitų priedų. I^abai geras pirkinys už
tokią kainą. Skambinkite dabar.
N o . 4 5 9 - 6 0 ir Pulaski — $ 4 9 , 9 0 0 . 6 kamb. namas. 3 gražus mieg..
nauja virtuvė, modernios prausyk
los, didelis kiemas. Geras pirkinys,
žema kaina. Skubėkite — skam
binkite dabar.

BfPAVMCKT

v o u n iNCOMi

CsasevnM
Q ua r t e r l y

N o . 4 5 8 - 5 5 ir Pulaski — 5 kamb.
mūrinis namas. 2 didžiuliai mieg.
Rūsys per visą namą. 2 mas. gar. —
įvažiavimas iš gatvės. Skambinkite
dabar.
AR NORITE PARDUOTI?

.^ĮjBJl
INSURC0

Mutual Federal
Savings and Loan

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Masu pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skambin
kite skubiai — dabar.

O'BRTEN FAMILY REALTT
Tel. — 434-7100

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL. 60606

PW«r Kazanautkm, Pr«».
Tel.: 847-7747
m m . m«.Tu«.rri.»»4 «*».•-• H t . *•»
.SERVINGCHICAGOLANDSINCE1965 ;

ŠIMAITIS REALTY
Income Tax — Notary Public

2951 W.63St.

436-787S

I £ M O N T AREA
Fantastic 3 bedroom split level — in
lovely Rosehill area of Lemont. Huge
country kitehen, fam rm, 2 btbs, den,
sub basement and garage. Ali for
$84,900. Century 21 Olsick & Co. 2 5 7 7100
Secluded brick ranch — all oak trim,
hardwood floors. 2 fireplaces. 12 x 20
breezeway or den on 1 + wooded aeres.
$112,500. Century 21 Olsick & Co.
257-7100.

Olsick & Co. R e a l t o r s
1 1 8 0 S t a t e St., L e m o n t , IL
257-7100

Chicagoje parduodamas 7 kamb.
namas: 3 mieg.. valgomasis, poilsio
kamb. 1 1/2 prausyklos, įrengtas
rūsys. 1 1/2 maš. garažas ir ..patio
deck'. Būtina pamatvti. Skamb t e l
476-6735.
APARTMENT FOR R E N T
3 bedroom apt. for rent in Bridgeport area, 33rd and Halsted. No pets.
$395.00 per month plūs security deposit. Call 252-3534.

liaudies menas ir kitkas
"Drauge"
Apsilankykite J "Dr.ugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal
rasite kai ką padovanoti saro
giminėms ar draugams.
Dienraščio "Draugo" admijistracijoje galima pasirinkti
įvairių liaudies meno darbų:
medžio, keramikos ir drobės.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
ChJcajro, IL 6W29
twwmwwmiimminnnimimiiiMutr
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir
V. B R I Z G Y S

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",

6606 So. Kedzie Avenue
3acago, IL 60629. TeL 77&-8000

nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu

Darbo valandos:

dienraštis, gi skelbimų kainos jn. <\siems prieinamos.

N o o 9 v. ryto iki 5 v. vakaro
šeštadieniais pagal susitarimą
•MMMrlMIlIimtlIMHtUIIIUIimillllllllltlI

EKSKURSIJA
I HAVAJUS

Dr. Juozas Meškauskas, Alkoholizmo medicininio centro direktorius, su savo gailestingosiomis
seserimis apžiūri pacientų istorijas. Iš kairės: Annette Hannah, dr. J. Meškauskas ir gail. seserų
viršininkė Boonjua Moosikkamol. Informacijai skambinti 254-3680.

NOSU KOLONIJOSE
Rochester, N Y
P R O F . D R . A. KLIMAS
— LIETUVIŲ KALBOS
KILMĖ
Sausio 12 d. tuoj po 11 vai.
pamaldų viršutinėje parapijos
salėje įvyko prof. dr. A. Klimo
paskaita apie lietuvių kalbos
kilmę, trukusi apie 45 min.,
kalbotyros
atžvilgiu
buvo
įdomiai papasakota, kalbų
plitimas žemėlapyje pavaiz
duotas ir prof. dr. A. Klimo 12
psl. parengta kalbotyros isto
rijos santrauka buvo padaly
ta susirinkusiems, kad jie
lengviau galėtų sekti pranešė
ją. Taigi lietuvių kalbos
kilmės istorija buvo su atsidė
jimu parengta ir papasakota.
Žinoma, ją atpasakoti šioje
trumpoje
korespondencijoje
nei vietos, nei laiko nebūtų.
Reikia manyti, kad prof. dr. A.
Klimas šią įdomią paskaitą,
kiek ją praplėtęs, atspausdins
kuriame nors lietuviškame
laikraštyje ar žurnale, o gal ir
anglų k a l b a „ L i t u a n u s "
žurnale.
Gausiai susirinkę, vaišinda
miesi sol. Birutės Čypienės ir
jos
talkininkių
pateiktais
užkandžiais ir kavute, dar
ilgai stoviniavo apie prof. dr.
A. Klimą teiraudamiesi apie
lietuvių kalbos kilmę ir t.t.
Rengė vietos ateitininkai.
Pobūviui vadovavo pirm. dr.
VI. Lelis.
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas bus vasario 16 d.
Šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Lietuvos laisvės kovo
tojus bus 11 vai. Visos organi
zacijos šv. Mišiose kviečiamos
dalyvauti su savo vėliavomis.
3 vai. p.p. parapijos salėje
pagrindinis minėjimas, kurio
metu Lietuvos laisvės kovos
klausimu pranešimą padarys
svečias iš Clevelando inž. Pra
nas Razgaitis, daug dirbąs
Lietuvos laisvės kovoje. Meni
nėje dalyje išgirsime jauną
solistę Jūrą Veblaitytę-Lichtefield ir kt.
— Kovo mėn. 1 d., šešta
dienį, 7 v. v. Šv. Jurgio liet.
kat. parapijos salėje Clevelan
do j a u n ų v y r ų o k t e t o
„Uždainuokime", vad. J. Bielskaus, dainų koncertas, o pie
tus bei mugė — kovo 2 d.,
sekmadienį, 12 vai., kur bus
išstatyti įvairūs vertingi kera
mikos, drožinių bei medžio

"A Daniel Come To
Judgement"
DANIEL PATRICK
DEVER FOR
Judge of Circuit Court
Vote on March 18. 1986

deginimo kūriniai. Rengia
vietos skautai.
—New Yorko State Council
on the Arts paskyrė finansinę
paramą „Lazdyno" tautinių
Šokių grupei, kad suruoštų
lietuvių tautinių šokių bei
muzikos ir dainų vakarą
Rochesterio visuomenei. Vaka
ras
ruošiamas
šeštadienį,
birželio 28 d., Nazareth Arts
centro salėje, E a s t Ave.
Programą atliks „Lazdyno"
grupės šokėjai, vad. Jadvygos
Regini'.uės, ir Toronto „Volun
gės" choras, v a d Dalios Viskontienės.
— asb.

Beverly

Shores,

IN

KUR MEILĖ, DARNA,
SUSIKLAUSYMAS
VIEŠPATAUJA
Beverly Shores, prisiglau
dęs prie Michigano ežero
pakrančių, pasižymi gamtos
grožybėmis, o čia gyveną lietu
viai — darnia visuomenine
veikla, susiklausymu, draugiš
kumu, tarpusavia pagalba.
Visiems šviečia t a pati lietu
viška žvaigždė šviesioji, visi
sutaria tėvynės laisvinimo
reikaluose ir remia visas
organizacijas, visus jungia
bendrinė didžioji
labdaros
organizacija B alfas.
30 metų veikia Beverly
Shores Lietuvių klubas, kurio
pirmieji
pradininkai
buvo
senosios k a r t o s l i e t u v i a i .
Atsikėlus į šią vietovę tėvy
nainiams, atvykusiems po
antrojo karo, buvo suformuoti
klubo nauji uždaviniai. Vienas
iš perorganizuoto klubo pirmū
nų buvo J o n a s Mildažis, veik
lus,
energingas visuomenės
veikėjas, vėliau buvęs pirmi
ninkas, pavyzdingai aktyvus
narys. Po to daug metų
pirmininkavo Eigelis, o ilgiau
siai — septynerius metus inž.
Valerijonas Radys, didelio
takto, plačių užmojų veikėjas.
Visą laiką klubo veiklos
t a l k i n i n k ė s , valdybų
ne
pamainomos narės
buvo
moterys. Ir jų sąrašas ilgas:
Arbienė,
Dambrauskienė,
Jonynienė, Rulienė, Stephens,
Vilutienė, Žitkienė, mirusios
— Kurgonienė, Mildažienė.
Nekuvienė. Dar
ilgesnis
sąrašas būtų moterų, kurios
įvairiuose darbuose talkino be
išimties visos klubo narės nuo
A iki Z. Be jų tokia darni,
susiklausanti ir labai darbin
ga veikla būtų neįmanoma. O
gal tikslingiausias pasaky
mas būtų; be jų, simpatingųjų
ir gražiųjų moterų, nebūtų ir
klubo.
Vai. Radžiui po ilgų metų
sėkmingo, n a š a u s pirmi
ninkavimo išėjus atostogų,
visų akys nukrypo į kolonijos
moteris. Nominacijų komisija
tada džiaugėsi, tikėdama, kad

priprašys veiklios klubo narės
Halinos Zitkienės, buv. Lietu
vos Dukterų draugijos centro
valdybos
pasižymėjusios
pareigūnės, vėliau Beverly
Shores skyriaus pirmininkės,
sutikti būti Lietuvių klubo
pirmininke. Dėl susidariusių
aplinkybių ji sutiko būti
vykdomąja vicepirmininke.
Kai Žitkienę paviliojo Flori
da po pavyzdingo vado
vavimo klubui, vėl buvo ieško
ta, žvalgytasi į šalis, kas bus
kita pirmininkė. Arbienei,
Jonynienei,
Rulienei
atsi
sakius, ir po to visoms kitoms,
visų akys nukrypo į Zuzaną
Galinienę, kuri tuo metu buvo
pasitraukusi ir dirbo Chicagos universitete. Ji vienbal
siai ir su džiaugsmu buvo
išrinkta nauja pirmininke.
Nors ji veikia ir gyvena
trikampyje: Lemontas-Beverly Shores-Chicaga, bet visur
suspėja pasiimtas pareigas
atlikdama labai gerai, įverti
n a n t 5 su pliusu. Į valdybą
buvo išrinkti: Zuzana Galinie
nė — pirmininkė, Marija Vilu
tienė ir Leonas Nekus —
vicepirmininkai, Irena Jony
nienė — sekretorė, Meilutė
Rulienė — iždininkė. Keturios
darbščios moterys ir vienas
laimingas vyras.
1985 metų Lietuvių klubo
veikla baigėsi. Pirmininkė Z.
G a l i n i e n ė , žodinė
poetė,
gražiai pravedė visus minė
jimus, šventes, iškilmes, kurių
metuose būta 7. Jos energijos
ir sumanumo išteklius gausus.
Visi valdybos nariai aktyviai
prisidėjo visuose darbuose.
Beverly Shores Lietuvių
klubą reikėtų laikyti žymiau
siu spaudos rėmėjų klubu,
nes per 30 veiklos metų
paaukojo spaudai per 20,000
dol., visi klubo nariai gausiai
prenumeruoja spaudą. Beverly
Shores Lietuvių kolonija taip
pat pasižymi labdaros dar
buose ir paaukojo per 15,000
dol. Lietuvos laisvinimo dar
bams per klubo rengiamus
Vasario 16 d. minėjimus
paaukota per 20,000 dol.
Tokia yra trumpa Beverly
Shores Lietuvių klubo ir lietu
vių kolonijos veiklos apžval
ga, jos uždaviniai, laimėjimai.
Kai tarpusavyje viešpatauja
d a r n a tai ir socialinis bendra
vimas žydi. Ir savitarpio
pykčio n ė r a Jei kas pasikarš
čiuoja, užsirūstina (dirbant
visuomeninį darbą visi turi
geriausius
norus),
ištiesia
draugiškai ranką, ir vėl šypse-.
n a su draugiškumu plaukia
per mišką, klonius, kalnus ir
ežero smiltynus.
Koresp.

Visų žmonių, nuo labiausiai
iškilusio iki žemiausio, parei
ga, sudaranti pažangos ir
moralinio kilimo pagrindus,
yra tokia: taisykis ir ugdyki
savo asmenį, kitaips sakant —
tobulėki.
Konfucijus

Praėjusią vasarą ir rudenį
daug kartų matėme „Draugo"
kronikoj skelbimą, kad šio
dienraščio
organizuojama
išvyka į Havajus. Prie būrelio
čikagiškių prisijungė dar keli
ekskursantai iš Michigano,
Connecticutto ir Floridos.
„Draugo" talkininkams —
American Travel Service
agentūrai — rūpestingai
paruošus kelionę, gruodžio 3čios dienos vakare ekskur
santai atsidūrė Honolulu mies
te. Rytą pro viešbučio langus
pamatėm už keliolikos žings
nių saulėtą balto smėlio
vandenyno pakrantę. Taip pat
ir kitier s dviems susto
jimams Konoj (Havajų saloj)
ir Lahainoj (Maui saloj)
viešbučiai buvo parūpinti prie
pat vandenyno paplūdymių.
Honolulu savo pastatais ir
komerciškumu primena miniatūrinį New Yorko miestą ir
todėl gamtos mėgėjams nėra
pati idealiausia vieta atos
togoms. Tačiau grupės išvy
kos į Polinezijos kultūros cen
trą, į Pearl Harbour ir kitur,
padarė čia kelių dienų susto
jimą nemažiau įdomų, kaip ir
kitose dviejose salose, kurios
daug rečiau apgyventos ir
būdingesnės savo gamta.
Polinezijos kultūros centras
yra Naujosios
Zelandijos,
Fidži, Tahiti, Havajų ir kitų
Polinezijos salų pirmykščių
gyventojų kultūros muziejus
su jų pastatais, įrankiais,
muzika ir šokiai, apimąs 42-jų
akrų plotą. Šis muziejus įkur
tas mormonų, kurie jį ir
tvarko. Šalia jo yra ir Salt
Lake City esančio mormonų
universiteto skyrius. Abi šios
įstaigos yra labai gražioje
gamtoje.
Iš Honolulu dar buvo išvyka
į jūrą laiveliu su stikliniu dug
nu, pro kurį buvo galima pasi
grožėti nepaprastai skaidriu
vandeniu, koralais ir žuvi
mis.Nuplaukus toli nuo kran
to, giliai po laiveliu atsirado ir
grakšti undinė, kuri, laiky
dama rankose gausų masalą,
priviliojo daugybę žuvų žiū

rovams pasigrožėti.
Tarp trijų aplankytų salų
savo gamta įdomiausia —
Havajų sala. Nors jos ugniakalnis Kilauea pradėjo spiaudytis ugnimi, kai „Draugo"
ekskursija jau buvo išvykusi į
kitą salą — Maui, bet ir šiai
ekskursijai
buvo
įdomu
pavaikš6oti iš vulkano besi
veržiančiuose garuose, pauos
tyti požemy degančios sieros,
net pajusti trumpą žemės
drebėjimą ir pasigrožėti milži
nišku sustingusios lavos ežeru
vulkano krateryje...
Ekskursija taip pat aplankė
netoli šio vulkano esančius
Laumės
Juostos krioklius
(Rainbow Falls). Šiais kriok
liais, šlaitų formos įvairumu ir
nepaprastai vešlia gamta, tai
buvo bene gražiausias iš visų
aplankytų gamtos kampelių.
Aplankyti Waipio ir Palolu
slėniai taip pat labai įspūdin
gi savo stačiais žaliuojančiais
š l a i t a i s i r jų p a p ė d ė s e
putojančiomis
vandenyno
bangomis. Net ir myliomis
nutįsę bejudančios
žemės
sutrupinti
tamsiai
rusvos
lavos pliki laukai įdomūs savo
neįprastu vaizdu, atrodantys
tartum milžiniškais plūgais
išversti ir sutrupėję grumstai.
Žinoma, ekskursijos daly
viams užteko pasigrožėti (ir
net atsižiūrėti) polineziškais
šokiais (hula ir kitais) ir mik
liais žaidėjais ugnimi.
Patogūs viešbučiai, sklan
dus patarnavimas ir šią kelio
nę rengusios lietuvių agen
tūros gerai suorganizuotos
išvykos į įvairias įdomybes ir į
egzotišką šio salyno gamtą
labai padėjo ekskursijos daly
viams suartėti į jaukią šeimą,
nors daugelis jų šioje kelio
nėje susitiko pirmą kartą.
Besirengiant išsiskirti kelio
nių pabaigoje, daugelis išreiš
kė pageidavimą vėl susitikti
panašioje kelionėje
C. M.
Tiktai tas laimi gyvenime,
kuris nėra patenkintas tuo, ką
jis veikia, kuris yra pasiryžęs
tai kiekvieną-dieną tobulinti,
kuris rungiasi su kliūtimis,
kad įgyvendintų idealą ir tai,
kas galima, paverstų tikrove.
O. S. Marden

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad gruo
džio mėn. pabaigoje Lietuvoje mirė Sibiro tremtinys,
buv. mokytojas, pradžios mokyklų inspektorius

A.tA.
JONAS KAŽEMĖKAITIS
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A.fA.
PIJUS DIDŽBALIS
Gyveno Waterbury, Ct.
Mirė 1986 m. sausio 9 d.. 2 vai. ryto, sulaukės 78 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Žardelių kaime, Šakių apskrityje.
Gyvendamas Lietuvoje mokytojavo ir buvo Alytaus
Reprezentacinės pradžios mokyklos vedėjas.
Dideliame nuliūdime pasiliko žmona Emilija, duktė
Algutė ir žentas Vytis Virbickai ir keturi vaikaičiai. Ka
nadoje brolis Jonas su šeima ir Lietuvoje dvi seserys su
šeimomis. Taip pat daug giminių gyvenančių New Jersey ir
Floridoj.
Velionis priklausė Waterburio Lietuvių Bendruomenei.
Kūnas buvo pašarvotas Stokes Funeral Home, Waterbury.
Laidotuvės įvyko šeštadienį, sausio 11 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto buvo atlydėtas j Šv. Juozapo bažnyčią, kurioje jvyko
gedulingos Mišios. Po pamaldų buvo nulydėtas j Lietuvių
kapines.
Nuliūdę: žmona, duktė i r visi giminės ir artimieji.

A.tA. daktarui agronomui
VLADUI BUBLIUI
mirus, jo žmoną STASĘ, sūnus ROMĄ ir ALGĮ su šei
momis ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir
liūdime —
Viktorija ir Donatas Zakarai, abu agronomai,
Šarlotė ir Vincas Ruseckai ir jų sūnūs.
seni pažįstami iš Rokiškio ir Detroito

A.tA.
CHARLES H. ZERR
netikėtai žuvus, jo žmoną AUŠRĄ, sūnų JONĄ ir duk
rą LYDI JĄ jų skausme nuoširdžiai užjaučiame.
Asta C. Banionytė ir Roger Conner
Virginija ir Algimantas Gureckai

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

Prašome prisiminti velionį mintyse ir maldose.
Liūdi žmona sūnus su šeima Lietuvoje ir JAV.
Sesuo J u z ė ir brolis V i k t o r a s su šeima

PETKUS
Taip staigiai ir netikėtai, brangiam

A.tA.
CHARLES H. ZERR
nuo mūsų atsiskyrus, nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame AUŠRAI ZERR, dukrai LYDI JAI,
sūnui
JONUI, artimiesiems ir Filadelfijos Lietuvių Bendruo
menei.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

Reda, Juozas, Indrė, Reda E. Ardžiai

A.tA.
Dr. agr. VLADUI BUBLIUI
staigiai mirus, skausmo prislėgtus — velionio žmoną
STASĘ, sūnus ROMĄ ir ALGIMANTĄ su Šeimomis,
seseris Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge
jungiamės į jų liūdesį.
Kun. Petras Patlaba
Veronika ir Jurgis Šklėriai
Paulė ir Petras Balčiūnai

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t Hwy., P a l o s Hills, Illinois
Tel. - 974-4410

A.tA.
BRONIUI PACKAUSKUI
Kanadoje mirus, brolį VYTĄ, seserį BRONE NARBUTAITIENĘ ir šeimą giliai užjaučiame.
Kazys Jakštas
Aldona ir Jonas Jovaruuskai

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
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x Sol. Aldona š t e m p u žienė šiandien atskrido į Ope
ros rengiamą šį sekmadienį
koncertą ir apsistojo Vėžių šei
moje Marquette Parke. Šiame
koncerte ji dainuos Rosinos
ariją, duetą iš „Aidos" su sol.
Dana Stankaityte, duetą iš
„Hofmano Pasakų" su sol.
Gina Čapkauskiene, Rigoletto
kvartete ir Lucijos sekstete.
x Lithuania-Lietuva", tai
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės išleistas, spalvotomis
nuotraukomis iliustruotas
lankstinukas anglų kalba,
trumpai ir vaizdžiai supa
žindina svetimtaučius su
Lietuva, jos garbinga pra
eitimi ir tragiška dabartimi.
Didesnis skaičius lankstinukų
buvo pasiųstas nemokamai jo
pageidavusiems
Lietuvos
konsulatams Los Angeles ir
Chicagoje. Organizacijos ir
pavieniai asmenys norintieji
platinti lankstinuką svetim
taučių tarpe gali j) įsigyti savi
kaina (10 C, plius persiuntimo
išlaidos) PLB būstinėje, 5620
So. Claremont Avenue, Chicago, 111. 60636.
x Dana Kapačinskienė,
prieš keletą metų atvykusi iš
okupuotos Lietuvos, kaip pra
neša „Southwest News-Herald'' sausio 16 d. laidoje, tarp
kitų yra gavusi Amerikos
pilietybę.
x Lietuvos Vyčiai rengia
si paminėti šv. Kazimiero savo
globėjo šventę kovo 9 d., sek
madienį. Šv. Mišios bus 10:30
vai. Šv. Kryžiaus bažnyčioje, o
po to parapijos salėje susi
rinkimas ir akademinis minė
jimas. Minėjimu rūpinasi su
augusių 13-toji kuopa.
x „Chicago S u n - T i m e s "
sausio 16 d. išspausdino kun.
J. Prunskio laišką, kuriuo jis
primena, kad studentės Pankratovos areštas Maskvoje dėl
demonstracijų Žmogaus teisių
dienoje rodo sovietinių vado
vų kalbos apie žmogaus teises
veidmaini škumą.
x Prel. J . A. Kučingis, Los
Angeles. Cal., „Draugo" ir
kitų gerų darbų didelis rėmė
jas, pratęsė prenumeratą su
visa šimtine ir tokiu laišku
čiu: „Ta pačia proga linkiu
Jums sveikatos bei negęstan
čio užsidegimo, o „Draugui" ir
toliau būti šviesos ir tiesos
nešėju į kiekvieno lietuvio
namus". Prelatui, mūsų gar
bės prenumeratoriui, tariame
nuoširdų ačiū už mielą
paramą ir linkėjimus.
x Mečislovas Žeimys, Chicago. 111., lankėsi „Drauge",
pratęsė jo prenumeratą su 20
dol. auka už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai
dėkojame.
x Lietuvių T a u r a g ė s klu
bo visuotinis-metinis narių
susirinkimas įvyks 1986 m.
sausio 26 dieną, 2 vai. popiet
Šaulių namuose. 2417 W. 43
St. Kviečiame klubo narius
gausiai dalyvauti. Po susi
rinkimo tradicinė kavutė.
Klubo valdyba
(pr.)
x ALASKA — liepos 9
dieną — vienos ar dviejų
savaičių kelionė laivu. Užsi
registravę iki sausio 30 d. gaus
nuolaidą. Kreipkitės į Birutę
Zalatorienę — Travel Advisers Inc. 1515 N. Harlem
Ave. -110, Oak P a r k , 111.
60302,312-524-2244.
x Norman Burstein, savi
ninkas Burstein
Furriers,
maloniai sutiko dalyvauti
Lietuvių Montessori vaikų
namelių madų parodoje, kuri
įvyks vasario 9 d. 3:00 v. p.p.
Bus modeliuojama vėliausių
madų kailiai. Ponas Burstein
taip pat paaukojo gražų fantą
parodos loterijai. Dėl rezerva
cijų skambinkite 735-0493.

x Edmundas J a k a i t i s ,
mūsų foto srities bendra
darbis, su žmona automobiliu
išvažiavo į Floridą. Pakeliui
tikisi papildyti naujomis nuo
traukomis ruošiamos parodos
turinį.
x Danguolė V a l e n t i n a i t ė
visą šią savaitę praleidžia Washingtone, D.C . kur ji tarnau
ja Department of Health and
Human Services sudarytoje
komisijoje finansinės para
mos ieškančių organizacijų
prašymams apsvarstyti
ir
atrinkti. Į Chicagą sugrįš
šeštadienį.
x V y t a u t o Didžiojo Šau
lių rinktinės visuotinis narių
susirinkimas bus vasario 2 d.
2 vai. p.p. Šaulių namų salėje.
Dalyvauja tik rinktinės šauliai-ės. Uniformuoti rinktinės
šauliai-ės vasario 9 d. vyksta į
Rockfordą dalyvauti Vasario
16-tosios minėjime.
x D r . Adolfas Šležas iš
Flossmoor, 111., išvyko vienai
savaitei į medicinos rentgeno
logų suvažiavimą San Francisce, Kalifornijoje.
Kartu
išvyko ir žmona Algė, kuri
tikisi paatostogauti gražioje
gamtoje prie jūros.
x Marius Kiela, Chicago.
111., kondominijų statytojas,
„Neringos" restorano savi
ninkas, išvyko įvairiais preky
bos reikalais į Kanadą. Nu
mato sugrįžti už savaitės
laiko.
x S t a s y s B a r a s , Paios
Park, 111., Lietuvių katalikų
spaudos draugijos direktorius,
mūsų garbės prenumeratorius
ir nuoširdus rėmėjas, pratęsė
„Draugo" prenumeratą
su
visa šimtine. St. Barą ir toliau
laikome garbės sąraše, o už
nuolatinį rėmimą savos spaudos tariame nuoširdų ačiū.
x S t a s y s Kybartas, Chi
cago. 111., lankėsi „Drauge",
pratęsė prenumeratą ir įteikė
25 dol. dienraščio stiprinimui.
St. Kybartą, mūsų rėmėją,
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai dėko
jame.
x P o e t a s Stasys S a n 
t v a r a s , So. Boston, Mass., už
kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 30 dol. auką. Po
25 dol. atsiuntė Petras Gauronskas, Santa Monica, Cal.,
John W. Kuncas, Export. Pa.
Didelis ačiū už mielas aukas.
x V y t a u t a s ir Genovaitė
Beleckai, Sunny Hills, Fla.,
pratęsė „Draugo" prenume
ratą, pridėjo 27 dol. dien
raščio paramai ir 10 dol.
už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Vyt. ir G. Beleckus ir
toliau laikome garbės prenumeratonų sąraše, o už stip
rinimą savos spaudos tariame
nuoširdų ačiū. Vyt. Beleckas
yra Sunny Hills lietuviškos
kolonijos steigėjas ir veiklus
lietuviškų organizacijų dar
buotojas.
x Lietuvių Operos solistų
ir choro koncertas įvyksta jau
šį sekmadienį, sausio 19 d.,
3:00 v a i . popiet Marijos mo
kyklos auditorijoje. Dainuoja
A l g i r d a s Brazis, Gina C a p kauskienė,
Margarita
Momkienė, Darrell R o w a d e r , D a n a S t a n k a i t y t e , Al
d o n a Stempužienė, J o n a s
Vaznelis, Operos moterų,
vyrų ir mišrūs chorai. Be to,
solo partijas dar atliks Eglė
Rūkštelytė, Gražina Staus
kas, Aldona Buntinaitė, Dia
na Busko. Bronius Mačiukevi
čius, Vaclovas Momkus ir
Edvardas Ozaki. Koncertą
diriguoja A r ū n a s Kamins
k a s . Chormeisteriai — Aud
ronė Gaižiūnienė ir Alfonsas
Gečas. Prie fortepijono — Ro
bertas Mockus. Koncertas bus
iš trijų dalių. Bilietai gau
nami
Vaznelių prekyboje.
2501 W. 71st St. Chicagoje.
471-1424. Koncerto dieną
bilietų kasa Marijos mokyk
loje bus atidaryta 1 vai. po
piet. Visi prašomi atvykti į šį
retą koncertą.

x I r e n a ir a r c h . Albertas
Kereliai, Palos Park, 111.,
atsiuntė 10 dol. už kalėdines
korteles ir kalendorių, pratęsė
„Draugo" prenumeratą ir dar
pridėjo 27 dol. jo paramai. I. ir
A. Kerelius skelbiame garbės
prenumeratoriais, o už auką
tariame nuoširdų atiū. Irena
Kerelienė yra visuomeni
ninke, LSS tarybos pirmijos
vicepirmininkė, „Draugo"
renginių komisijos narė.
x Prof. I r e n a Lange,
Fullerton, Cal., mūsų garbės
prenumeratorė ir rėmėja, pratęsdama prenumeratą pridėjo
auką už kalendorių ir 25 dol.
dienrašti ui. Dr. L Lange ir to
liau laikome garbės sąraše, o
už auką tariame nuoširdų
ačiū.
x A n t a n a s Valavičius,
Chicago, 111., mūsų nuoširdus
rėmėjas ir garbės prenumera
torius, atsiuntė 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių,
pratęsė „Draugo" prenume
ratą ir pridėjo 47 dol. jo palai
kymui. Ant,Valavičių ir toliau
laikome garbės sąraše, o už
gražią paramą labai dėko
jame.
x „ K r i v ū l ė " , buvusių
Lietuvos policijos tarnautojų
klubas, Cicero, 111., perjos narį
H. Suvaizdį įteikė 25 dol. auką
dienraščio paramai ir palin
kėjo gerų ir darbščių 1986
metų.
x Zenonas B u t ė n a s , Elzė
Diminskienė, Ona Bakaitienė,
P. ir O. Michelevičiai, Petras ir
Liuda Dirdai, gyv. Chicago,
111., atsiuntė po 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių.
Didelis ačiū už rėmimą savos
spaudos.
x Kun. J o h n Vyšniausk a s , adv. A. ir Mrs. Keželiai,
Paul Mazenis, Rimas Černius,
Liudas Šimaitis, Chicago, 111.,
atsiuntė po 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių.
Labai dėkojame už aukas.
x Dr. F r a n c e s Mažeika,
V. Juodeika, Jonas Veiveris,
Magdelena Akelaitis. J. Griškėnas, Kostas' Varekojis, V.
Švabas, visi iš Chicagos, kiek
vienas atsiuntė už kalėdines
korteles ir kalendorių po 20
dol. aukų. Mieliems auko
tojams tariame nuoširdų ačiū.
x Salomėja S t a k ė n a s ir
Vladas Paškevičius, abu iš
Chicagos, lankėsi „Drauge",
pratęsė prenumeratą ir pa
aukojo po 20 dol. už kalėdines
korteles ir kalendorių. Labai
dėk
°3ame už mielas aukas.
x Elena Norkaitis, Mykolas Kapočius, Česlovas Rama
nauskas, Emilija Susmaras,
Jozefą Paulauskienė, Paulina
Mačiulienė, Pranciška Pocytė,
visi gyveną Chicagoje, atsiuntė už kalėdines korteles ir kalendorių po 20 dol. aukų.
Nuoširdus ačiū už gražias
aukas.
x Dr. V y t a u t a s Karoblis,
Ripley, Ohio, Vincas Viltrakis, Chester, Pa., už kalėdines
korteles ir kalendorių atsiuntė
po 30 dol. aukų. Labai dėko
jame mieliems rėmėjams.
x Marija Dūda, Baltimore.
Md., mūsų nuoširdi rėmėja,
pratęsė „Draugo" prenumera
tą su visa šimtine. M. Dūdą
skelbiame garbės prenume
ratorė, o už mielą auką nuošir
dus Č.ČIŪ.

x Dr. A u g u s t a J . Šauly
t ė , Chicago, 111., Izabelė Stončienė. taip pat iš Chicagos, už
kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 30 dol. aukų.
Labai dėkojame už gražias
aukas.
x Ona Rušėnienė, Chi
cago. 111., išvyko ilgesnių ato
stogų į Jupiter, Floridą, pa
keisdama adresą pridėjo ir 20
dol. auką dienraščio paramai.
Nuoširdus ačiū.
x A. S t a k n i e n ė , Jamaica,
N. Y., pratęsė prenumeratą
1986 metams ir kartu atsiuntė
auką už kalėdines korteles ir
kalendorių ir dar pridėjo 35
dol. „Draugo" paramai. A.
Staknienę skelbiame garbės
prenumeratorė, o už auką
(pr.) labai dėkojame.

IŠ ARTI IR TOLI
JAV

Lietuvių Gydytojų pagalbinio vieneto surengtoj Kalėdų eglutėj vaikučių programa: Marija
Santoski, Vilija Bogutaitė, Karolis Žukauskas, Kovas Boguta, Rimas Marčiulionis. Indrutė Žu
kauskaitė, Venta Norvilaitė, Juozas Vilutis ir Elytė Žukauskaitė vaidina proginiam vaidi
nime.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAMINĖTA MAŽOJI
LIETUVA
Sausio 12 d. Cicero Jūrų šau
lių kuopa „Klaipėda" suruošė
Mažosios Lietuvos ir Klaipė
dos krašto atvadavimo mi
nėjimą. Mišios 10:30 vai. r.
buvo aukojamos už nukan
kintus ir žuvusius Klaipėdos
kraštą vaduojant patriotus.
Gražiai giedojo
Aldonos
Prapuolenytės
paruoštas
parapijos choras ir solistė
Aldona
Buntinaitė.
Mišių
auką nešė uniformuoti jūrų
šauliai J a n e Skama ir Juozas
Mikulis.
Salėje minėjimas buvo pra
dėtas JAV ir Lietuvos him
nais, o baigtas lietuviais
esame mes gimę. Invokaciją
sukalbėjo jūrų šaulys kun. B.
Rutkauskas.
I minėjimą atsilankė Šau
lių s-gos pirmininkas Karolis
Milkovaitis su žmona, Vytau
to D. Šaulių rinktinės pirm.
Vladas Išganaitis, Daukanto
kuopos pirm. E. Vengianskas,
savanorių-kūrėjų pirm. pulk.
J o n a s Š v e d a s , ramovėnų
pirm. Kostas Juškaitis su
žmona, Mažosios Lietuvos
vidurio vakarų
apygardos
pirm. inž. Vincas Žiobrys su
žmona, kuris t a r ė ir įvadinį
žodį. Kiek ilgiau kalbėjo prof.
Balys Račkauskas. Jo paskai
ta buvo labai
kruopščiai
paruošta, ir dalyviai ją kelis
kartus pertraukė su aud
ringais plojimais.
Gražiai padainavo solistė
Aldona
Buntinaitė,
kuriai
susirinkusieji nepagailėjo plo
jimų. Deklamavo studentė Ra
sa Buntinaitė.
Jūrų šauliai pamaldose ir
salėje dalyvavo su keturiomis
vėliavomis, iŠ kurių Lietuvos
tautinę nešė jūrų šaulė Ieva
Paulauskienė.
Vėliavoms
vadovavo valdybos vicepirm.
Aug. Ašoklis. D a r dalyvavo
ramovėnų ir Vytauto D. rink
tinės dvi vėliavos. Iš viso
septynios.
Aplamai dalyvavo, kaip
mažai kada Cicero labai daug
publikos. Tarp jų Altos pirm.
kpt. A. Juškevičius ir abu Ci
cero populiarieji daktarai P.
Kisielius su žmona ir F. Kau
nas.
Visą minėjimą gražiai pra
vedė valdybos pirmininkas
Juozas Mikulis. P o minėjimo
dalyviai buvo pavaišinti kavu
te ir užkandžiais, kuriuos pa
ruošė pačios šaulės Ašoklienė,
Pranskevičienė ir Skopienė.
moterų vadovei J. Skamai
vadovaujant.
S. P a u l a u s k a s

T. Kazlauskienė. Įėjus į
mirgančią salę. svečiai sėdosi
prie kalėdiškai
papuoštų
staliukų. Šiuos papuošimus
dailiai suruošė Daina Pakal
niškienė. Teresė Bogutienė
sukvietė vaikučius prisėsti
arčiau scenos ir, magiškai su
švilpus, prasidėjo Vaikų an
samblio pasirodymas. Vaikų
ansamblio nariai buvo Vilija
ir Kovas Bogutai, Kavolis.
Vilius ir Rimutė Žukauskai,
Indrelė ir Elytė Žukauskaitės,
Rimas Marčiulionis, Venta
Norvilaitė, Marija Santoski ir
Juozas Vilutis. Šie vaikučiai
Žaviai vaidino Violetos Pal
činskaitės eilėraščius rodant,
kad Kalėdų laukiam vasarą,
rudenį,
žiemą,
pavasarį.
Dainelės buvo parinktos iš
Bogutienės knygos „Žaidimai
ir rateliai vaikams". Joms
akordeonu
pritarė Dalia
Stelmokaitė-Novak.
Per veikalėlį kostiumai žai
biškai keitės, eilutės vaikams
suprantamos. Plojo suaugę,
plojo vaikai ir beplodami vis
nekantriai metė žvilgsnį prie
durų. Ar dar neateina Kalėdų
Senis?
Nekantrumas
tuoj
dingo, kai Marytė Utz susista
tė vaikučius į ratelį ir su jais
pašoko ir padainavo daineles.
Vaikučių tiek buvo. kad reikė
jo juos statyti į keletą ratelių.
Visiems bedainuojant Rima
Sidrienė atvedė į salę labai
l a u k t ą svetį — ,,Kalėdų
Senelį". Atsisėdęs vaikų tarpe.
K. Senelis kartu su vaikučiais
padainavo.
tada
mielai
padalino dovanėles, ir išvyko
kitur.
Likusias
dovanėles
pagalbinis vienetas išsiuntė į
Lietuvą. O kad maži ir dideli
sveteliai turėtų kuo pasi
sotinti, Vida Gleveckienė ir
Daina
Pakalniškienė

suorganizavo vaišių stalą.
Joms į talką prisidėjo Maureen Jucienė, Lidija Griauzdienė ir I. Pemkienė. Vos
spėjus užvalgyti, jau vaikai
stojo į eilutę pirkti laimėjimų
bilietėlių. Tam pilnai pasi
ruošusi buvo Gražina Vižinienė, kuri, kartu su Ramune
Brizgiene ir Sniegą Masiuliene suorganizavo vaikams
laimėjimus. Didelei grupei
vaikų reikėjo daug dar
bininkų. Jų eilėse matėsi Vai
va Vygantaitė, Laura Lapšytė, Laima Pauliūtė p" .os nuo
mažens dalyvavusio* tokiose
eglutėse.
Pavargę vaikučiai ir tė
veliai vakarop važiavo namo
džiaugdamies, kad taip links
mai ir jaukiai praleido popietę.
-V.
BALFO VAJAUS
PABAIGTUVĖS
Balfo Cicero skyriaus ru
deninio vajaus pabaigtuvės
narių patogumui, kaip įpras
ta, yra nukeliamos į metinį
skyriaus susirinkimą. Toks
susirinkimas bus sausio 26 d.
Baigdama savo kadenciją,
skyriaus valdyba, kurią su
daro pirm. Pr. Budininkas,
sekr. Č. Bačinskienė, iždin. Br.
Motušienė. kartotekos ved. J.
Paulėnas ir nariai įvairiems
reikalams — D. Pareigienė, J.
Skamienė ir Ant. Zailskas sau
sio 3 posėdžiavo B. ir V. Motu
šių namuose.
Pirmininkui dr. Pr. Budininkui vadovaujant, aptarta
susirinkimo programa ir atlik
tini darbai. Posėdyje pareikš
ta užuojauta J. Paulėnui dėl
žmonos, dr. Paulėnienės mir
ties ir tyliu susikaupimu velio
nė pagerbta. Buvo apžvelgti

KALĖDŲ S E N I O
BELAUKIANT
111. Liet. Gyd. pagalbinio
vieneto Kalėdų eglutė buvo
gruodžio 7 d. Šaulių namuose,
Chicagoje. Subyrėjo mažesnių
ir didesnių grybukų iš įvairių
apylinkių. Prie durų juos pasi
t i k o A. V y g a n t i e n ė , I.
Pemkienė, V. Kaunienė, ir dr.

Cicero Jūrų šauliai įtaikia Cicero miesto bibliotekai savo nario kpt.
Albino Repšio dovanotus seSis tomus Lietuviu Enciklopedijos anglu
kalba. Is kairės: mecenatas A. Repšvs. S Paulauskas ir saulių pirm
Juozas Mikulis.
N'uotr Jono Vasaičio

— Sąmoningo
tikėjimo
d i e n a bus sausio 25 d. Putnu
mo Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų vienuolyne. Jos
rengia lietuvių susikaupimą,
pagerbiant
arkivyskupo
Jurgio Matulaičio
mirties
metines, šie metai yra Lie
tuvos krikšto jubiliejaus mi
nėjimui pasiruošimo metai ir
jie skirti tikėjimo
sąmo
ningumui. Todėl dienos tema
— sąmoningas tikėjimas. Susi
kaupimas prasideda 10 vai.
ryto atidaromąja malda. Po to
prel. V. Balčiūnas kalbės
„Lietuvos krikštas", dr. C. Masaitis — „Sąmoningo t Ikėjimo
metai". Pietūs 12 vai. po pietų
1:30 vai. kun. R. Krasauskas
kalbės apie arkiv. Jurgį Matu
laitį, jo įnašą į mūsų Bažny
čią. 2:30
susikaupimas
koplyčioje,
pasiruošimas
išpažinčiai, 3:15 koncelebruotos šv. Mišios, kun. dr. V. Cukuro pamokslas. Nepraleiskime
progos
tinkamai
įsijungti į mūsų didžiojo
jubiliejaus minėjimo pradžią ir
bendrai pažvelgti į savo tikė
jimo sąmoningumą, kartu pa
ieškoti tikėjimo ir Kristaus
meilėje gyvenimo šviesių
valandėlių ir tamsių šešėlių
prasmės.
— Sol.
Gina
Čap
kauskiene iš Montrealio, Ka
nados, gruodžio 18 d. koncer
tavo
St.
Peterburgo
lietuviams. Jos
programa
buvo pritaikyta metų laikui. Ji
davė keletą religinių kūrinių,
paskui lietuvių kompozitorių,
kaip O. Metrikienės, G. Gu
dauskienės, B. Budriūno, V. K.
Banaičio. Koncertas
buvo
dviejų dalių. Antroj daly buvo
daugiausiai ištraukos iš operų
arijos. Solistei akompanavo
Margareth Douglas.

įvykdyti vajaus reikalai ir
talka 27-tajam skyriui West>
side, kuriam vadovauja V.
Orvidienė, gyvenanti Cicero.
Jai aukas rinkti padėjo dr. C.
Bačinskienė.
Pasidžiaugta
sėkmingai pavykusiu vajumi
ir aukotojų meile artimui, ką
jie
išreiškė
dosniomis
aukomis, lyg ir drauge atsi
dėkodami Aukščiausiajam už
išsigelbėjimą nuo pavergėjo
pančių ir kitų nelaimių. Prisi
minta spauda ir radijo valan
dėlių vedėjai, prisidėję su
nemaža pagalba prie vajaus
pasisekimo.
Darbščiosios
bitelės — aukų rinkėjai lankė
visas žinomas lietuvių sody
bas ir ratuoti nešė surinktas
dovanas į Balfo avilį. Sky
riaus
šimtininkai,
kasmet
aukoj antys po šimtinę, kurių
šiemet yra visas tuzinas, taip
pat prisidėjo su stambia
sumele. Ir taip susikaupė
rekordinė suma, keliais šim
tais prašokanti penkis tūks
tančius dolerių. Apie tai ir
visą kitą Balfo veiklą plačiau
papasakos pirm. Pr. Budi
ninkas ir centro, ir apygardos
valdybų svečiai susirinkime,
kuris bus sausio 26 d., sekma
dienį, tuojau po sumos Šv.
Antano parapijos salėje. Prieš
susirinkimą 10:30 vai. ryto,
bažnyčioje bus atnašaujamos
šv. Mišios už skyriaus miru
siuosius narius ir aukotojus.
Choras, vadovaujamas sesers
ir brolio Aldonos ir Mariaus
Prapuolenių, gražiu giedojimu
lydės pamaldų eigą. Pa
mokslą pasakys kun. Kęst.
Trimakas. Kviečiami skyriaus
nariai ir aukotojai bei visi kiti
gausiai d a l y v a u t i šitame
broliškos artimo meilės i r pa
galbos susiėjime.
Skersai, išilgai žemės rutulį
Ralfas skuba pas vargstantį
lietuvį palengvinti skurdą,
nušluostyti
ašarą.
atnešti
paguodą ir viltį. Krikščioniš
kosios meilės dvasia Balfą
palaiko ir stiprina. Atšventęs
40-ties metų sukaktį. Balfas
nerodo pavargimo žymių, bet
su iškelta meilės ir vienybės
vėliava tvirtai žengia j ateitį.
B. Motušienė

