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Apie lietuvių 
padėtį Gudijoje 

(Tęsinys) 

K r y ž i u s n e l a i s v ė s 
d i e n o m s a tmint i 

1981 m. liepos mėn. viena 
naktis Pelesoje buvo įspū
dinga. Vienas pelesietis padir
bo 7 metrų ilgio medinį kry
žių. Jį reikėjo nugabenti 2 km 
į jam skirtą vietą. Kad nepa
stebėtų priešo akis, kryžius 
buvo perneštas naktį apie 1 
vai. Jį nešė 13 jaunuolių (vyrų 
ir mergaičių). Naktis buvo 
visiškai tamsi, tik kelio gaba
lą a t s i t ik t ina i apšvietė 
sunkvež imio prožektorius. 
Paskirtoje vietoje jaunimas 
iškasė duobę, ir kryžius paki
lo į dangų. Dabar prie jo 
žmonės nuolat meldžiasi, 
visuomet yra gėlių. Pastaty
tas tokioje vietoje, kur 
valdžiai mažiau kristų į akis. 
Gal nebus sunaikintas? 

B o l t i š k ė s 
Prieš keleris metus Pelesoje 

buvo l iūdnai pagarsėjusi 
kolchozo pirmininkė lenkė 
Zilinskaja, kuri už kalbėjimą 
lietuviškai bausdavo piliečius 
piniginėmis baudomis.Dabar 
jos tradiciją tęsia Boltiškių 
apylinkės (Varenavo raj.) 
pirmininkė Janina Markei. 
Jinai tuos, kurie apylinkės 
būstinėje sukalba lietuviškai, 
veja lauk. 

R a m a š k o n y s 

Iš šio kaimo (Varenavo raj.) 
kelios šeimos, kuriose lietu
viškai jau '• įkalbama, leidžia 
8B*a va:'-.»s mokytis į Lietu
vą, į mokyklas su lietuvių 
dėstomąja kalba. Vaikai grei-
ai ifrr.oksta lietuvių kalbą ir 
neatsilieka moksle, net būna 
pirmūnais. Iš tokių viena 
mergina jau yra baigusi vidu
rinę mokyklą ir dabar eina 
Vilniuje aukštuosius mokslus. 
Sektinas pavyzdys kitoms 
B T S R s u g u d ė j u s i o m s 
šeimoms. 

L a i š k a s iš 
P e l e s o s 

1979 m. vasarą Pelesoje dir
bo TSRS MA slavistikos ir 
baltistikos instituto ekspedi
cija, kuriai vadovavo žymus 
mokslininkas V. Toporovas. 
Ekspedicijoje dirbo ir jo 
žmona, senovinės sanskrito 
kalbos specialistė, išvertusi į 
rusų kalbą „Rigvedą" ir kt. 
Mūsų trobose buvo galima 
sutikti ir T. Sudnik — lingivs-
tę, jau daug kartų lankiusią 
lietuviškus kaimus BTSR, 
mokančią lietuvių kalbą. 
Ekspedicijos dalyviai ne tik 
žymūs mokslininkai, bet ir 
n e p a p r a s t a i n u o š i r d ū s , 
paprasti ir geri žmonės. Mes 
džiaugėmės, kad jie lankosi 

mūsų namuose domisi mūsų 
kalba, dainomis, buitimi, 
mūsų džiaugsmais ir rūpes
čiais. 

Tomis valandomis, kai teko 
su jais bendrauti, mes jautė
me pagarbą ir rusų, gudų bei 
ukrainiečių tautoms, kurioms 
atstovavo šie žmonės. Ir 
džiaugėmės, kad kultūringi 
slavų tautų žmonės supranta 
ir gerbia mūsų kultūrą. Mes 
ne t nesuvokiame, kokios 
gražios mūsų dainos, kiek 
daug mokslininkams pasako 
net tokie paprasti vaikiški 
žaidimai, kaip „ Aguonėlė", 
jprasti kasdieniniai žodžiai ir 
net visų užmiršta pakely i š 
Pelesos į Pavalakę esanti 
kūdra. Jie vienodai smalsiai 
klausinėjo ir senukus, ir 
vaikus, domėjosi mūsų šeimų 
ir kaimynų santykiais. Todėl 
nenuostabu, kad labai greitai 
mes pajutome vieni kitiems 
abipusę pagarbą ir norą padė
ti . Sus iklostė natūra lūs 
žmogiški santykiai, išnyko 
nepasitikėjimas. Buvo ramiai 
dirbama, įrašomos dainos, 
pasakojimai, įvairios kaimie
tiškos buities smulkmenos — 
žodžiu, ekspedicja sėkmingai 
dirbo. 

(Bus daugiau) 

Pabaltijo valstybės 
Prancūzų spaudoje 

Pabaltijo valstybės vis 
d a ž n i a u l i n k s n i u o j a m o s 
prancūzų spaudoje. Cia kele
tas pavyzdžių, i š stambaus 
straipsnių pluošto, kurį surin
ko Eltos biuletenio prancūzų 
k. redaktorė Birutė Vensku-
vienė. Daugelyje straipsnių 
panaudota Eltos medžiaga. 

Mėnraščio „Missi" 1983 m. 
lapkričio numeryje išspaus
dintas gausiai iliustruotas ir 
Igas straipsnis „Buvo trys 

mažos šalys". Jame rašoma, 
kad „didžiulės sovietinės 
i m p e r i j o s v a k a r i n i a m e 
pakraštyje yra trys Pabaltijo 
šalys, kurių gyvybingumas 
toli prašoka jų siauras 
sienas... įjungtos į SSSR, šios 
trys šalys ištausojo iš savo 
dar nesenos nepriklausomy
bės tvirtą valią gyventi ir 
veikti, kurios dėka jos turi 
ryškią individualybę ir našes
nę gamybą už kitas sovie
tines šalis... Lietuva turi 
ryškiausią politinę, kultūrinę 
ir religinę asmenybę. Lietu
viai nerimsta įsprausti tarp 
sovietinių respublikų, nes jie 
yra iš seno įpratę prie didelių 
žygdarbių; jų ilga istorija juos 
įpratino plačiai (ir laisvai) 
kvėpuoti ir milijonas jų gyve
na užsienyje". 

2;au8 dienraščio .,Le 

Monde" gegužės 20-21 d. 
numeryje Denis Parini apžvel
gia Pabaltijo tautų istoriją 
iki sovietinės aneksijos 1940 
m. Savo straipsni „Pamirštas 
Pabaltijo valstybių gyveni
mas ir mirtis", jis pradeda 
1934 m. įvykusio perversmo 
Latvijoje aprašymu. Parini 
kalba apie „tautinio išsilais
vinimo karą". 1918-1920 m., 
taikos sutartį su Sovietų 
Sąjunga, plačią žemės refor
mą, ir „autoritarinių" režimų 
įvedimą, remdamasis Stuart 
R. Schramm'o ir George von 
Rauch'o knygomis apie Pabal
tijį. 

Y p a č d i d e l i o d ė m e s i o 
prancūzų spaudoje susilaukė 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pasisakymai apie Lietuvą šv. 
Kazimiero sukakties proga. 
Būdinga antraštė: „Lietuva 
unikali katalikybės .tvirtovė' 
Sovietų Sąjungoje" (Le Jour
nal Quotidien Rhone Alpes, 
1984 m. kovo 5 d.). Daugelis 
laikraščių paminėjo kunigų 
Svarinsko ir Tamkevičiaus 
suėmimą bei įkalinimą. 

Walter Mondale su žmona Joana džiaugiasi, laimėjęs demokratų 
partijos prezidentinę nominaciją. „Tai gražus džiaugsmo ir optimiz-

ta, kad toje vietoje rasta 30 
moterų lavonų, bet nė vieno 
rusų kareivio. 

Kaimiečiai praleido naktį, 
l a i d o d a m i n u ž u d y t u s 
masiniuose kapuose. Sardar 
Mohammed sakė, kad 360 
lavonų buvo užkasti. Lai 
Mohammed, kuris taip pat 
padėjo laidoti, priskaičiuoja 
100 nužudytų Bala Karze, kitą 
šimtą Mushkizi ir tarp 160-
170 Kulchabade. 

Sekantį po žudynių rytą G. 
Bebe pasiėmusi kūdikį, buvo 
užsodinta ant kupranugario ir 
per dykumą palydėta ginkluo
tų partizanų, pasiekė už 60 
mylių Pakistano miestą Cha-
man, kur Raudonojo kry
žiaus internationalinis komi
tetas turi savo kliniką 
sužeistiems afganams gydyti. 

mo jausmas. Tai nauja politinė partija, ir mes esame pasirengę tai Iš ten Raudonasis kryžius ją 
įrodyti", — pasakė jis. 

Afganai pasakoja apie 
skerdynes 

Tie, kurie visa tai pergyveno, pasakoja, 
kad sovietai išžudė 360 civilių 

— JAV ir Japonija pasirašė 
finansinę sutartį, kuri padės 
sulyginti abiejų šalių valiutų 
vertę, sustiprins prekybą. 

(Tęsinys iš 
pereito numerio) 

Mushkizi Rai Mahmad, 20 
metų amžiaus, ūkininkas ir 
partizanų simpatikas, užlipęs 
ant stogo, matė kaip rusų 
šarvuočiai artinosi į jų kaime
lį, pasiekę Kahlki tiltą. J i s 
bėgo gatvėmis, šaukdamas: 
„Rusai ateina", ir pats pasi
slėpė uždaram tunelyje po 
namu. 

„Kai mes išėjome iš tunelio, 
jau beveik temo. Matėsi tik 
anglys ir degėsiai. Tada išgir
dome pagalbos šaukiančius ir 
vaitojančius. Rusų nebebuvo, 
ir ką pirmiausia pamačiau, 
tai buvo keturių Fanų w r ų 
lavonai gatvėje" 

Kulchabade Sardar Moham
med nutilus šūviams išėjo i š 
slėptuvės aplankyti sa*. 
draugo Andahar Mohammed. 

„Visi buvo negyvi, Anda
har, jo žmona ir jų vaikas 
gulėjo kiuvini ant grindų. Jo 
9 metų duktė buvo persivertu
si per langą. Atrodė, ji bandė 
pabėgti: pusė jos buvo viduje, 
kita pusė lauke. 13 metų 
sūnus gulėjo kitame kampe su 
nunešta galva. A š išnešiau 
vyrus į kiemą ir apdengiau 
moteris viduje. Nenorėjau, 
kad kas jas matytų tokioje 
padėtyje". 

Sardar M o h a m m e d tęsė, 
kaip kiti gyvi išlikę ėjo nuo 
vienų namų prie kitų, ieško
dami giminių, draugų ir 
kaimynų. Rado kai kuriuos 
gyvus, bet daugumoje karto
josi ta pati istorija: 6, 8 ar net 
18 narių šeima gulėjo ant 
grindų, kulkų suraižytais kū
nais. 

„Savo akimis mačiau tą 
dieną 60 lavonų", — jis 
pasakojo apie Kalchabado 
įvykius . „Kai mes juos 
laidojome, po 150 lavonų — 
nustojau skaičiuoti". 

Jaunas partizanas, kurs 
spėjo s a v o š e imą la iku 
ištraukti iš kaimelio, pasako
jo, kaip rusai laukė dar 3 ar 4 
valandas po egzekucijų, kol 
pagaliau jų šarvuotas dalinys 
pasitraukė. Su kitais 60 kovo
tojų tas jaunas partizanas, 
Lai Mohammed, sugrįžo į 
Mushkizi kaimelį ir matė, 
kaip Rai Mahmad, jo tėvas ir 
kiti išlikę gyvi tempė lavonus 
į kaimelio centrą. įėjęs į vieną 
namuką, jis rado daugelį 
rankų ir kaukuolės skeveldrų, 
plaukų ir ištraiškytų ant 
sienos smegenų ir moters 
lavoną ant grindų. «. 

„Tada aš užsukau į Khadar 
Mohammed Jan namus ir ten 
suradau 18 lavonų", — jis 

pasakojo. „Vali Mohammed 
Jan namuose radau 14 lavo
nų. Ėjau iš namų į namus ir 
visur radau nužudytus. Net 
gyvulius, karves, asilus, kates 
ir šunis. Visi buvo nušauti. 
Gatvėje užtikau 9 vaikų lavo
nus. Visi nušauti į galvą. Kai 
kurie tebelaikė rankose 
žaislus". 

Atgavus sąmonę, Gul Bebe 
iš Bala Karzo, negalėdama 
pasijudinti i š gdovio dėl 
peršautos kojos, pirmiausia 
išgirdo kūdikį verkiant. Išgir
dusi žingsnius, ji šaukėsi 

p a g a l b o s . I š g r i o v i o ją 
ištraukė jos vyro pusbrolis. 

„Aš dairiausi po kiemą ir 
•mačiąa senių, moterų ir vaikų 
lavonus. Mano v ro pusbrolis 
pakėlė kūdikį, ž.ndantį neg'/ 
vos motinos krūtį. Jis atnešė 
jį man ir liepė juo rūpintis tol, 
kol kas nors atsiras iš jo gimi
nių". 

„Aš gulėjau su kūdikiu. 
Visas kaimelis buvo užsiėmęs 
rinkdamas ir į aikštę tempda
mas lavonus. Koks kvapas ir 
kiek musių! Girdėjau, kad 
rusai naudojo greitam lavonų 
sunaikinimui chemikalus. Kai 
kurie lavonai taip buvo 
chemika lų suėsti, kad ir 
giminės negalėjo atpažinti iš 
jų drabužių". 

Gul Bebe praleido naktį 
lauke, o gyvieji vaikčiojo po 
k a i m ą , i n f o r m u o d a m i 
gyventojus apie nužudytus. Ji 
prisiminė, mačiusi sušaudy
tus prie sienos ir nurodė vietą, 
kur jų ieškoti. Ji pasakojo, 
kaip jie surado susprogdintą 
sieną ir po ja — 23 lavonus. 

Ji taip papasakojo kaimie
č iams apie įvykį, kai rusai 
norėjo išprievartauti dvi 
merginas ir apie kritusius 
rusų karius. Jai buvo praneš-

pasiuntė į Quetta. 
Nuo lapkričio mėnesio Gul 

Bebe turėjo 5 operacijas ir du 
kaulų persodinimus. Kūdikį 
a p g y v e n d i n o p a b ė g ė l i ų 
stovykloje netoli Quetta. Jos 
pačios 7 metų mergaitė sura
do motiną Pakistane tik perei
tą savaitę. Jos trys sūnūs, 10, 
18 ir 22 metų partizanauja, 
kovodami Kandahare. Gul 
Bebe's liudijimai buvo pirmo
sios apie žudymus žinios, 
suteiktos vakarų diplo
matams. 

Kiti išlikę gyvi liko kaime
liuose . kol pasibaigė derliaus 
nuėmimas. Tada jie prisijun
gė prie savo giminių Kanda
hare. Bet birželio 28 d., jie 
pasakojo, sovietų lėktuvai 
išdaužė partizanų telkinį Kan
dahare, užmušdami mažiau
siai 200 Žmonių. 

Sardar Mohammed, Ra" 
Manmad, Abdul Wassi ir jų 
šeimos pereitą savaitę pasie
kė Pakistaną. 

Vyrams, kurie per keturis 
metus buvo grūdinami karo 
ugnies, žudynės atrodo, kaip 
smurtu išaustas kilimas. „Ką 
gali daug pasakyti apie žudy
nes?" — vienu atveju užsimi
nė Sardar Mohammed. „Tai 
buvo žudynės. Ir dar tebesitę
sia". 

(Pabaiga) 

Čekoslovakijos 
katalikai 

Užsienio spaudos agentūrų 
žiniomis apie šimtą penkias
dešimt tūkstančių Čekoslo
vakijos katalikų šiomis dieno
mis dalyvavo metiniuose 
atlaiduose dviejose garsiose 
šventovėse Slovakijoje ir 
Moravijoje. Daugiau negu 
šimtas tūkstančių Čekoslo
vakijos tikinčiųjų, kurių tarpe 
buvo labai daug jaunimo, iš 
įvairių krašto vietovių praėju
sį šeštadienį buvo susirinkę 
Levoca Marijos šventovėje, 
Slovakijos šiaurės rytuose. 
Daugumas pėsčiomis atkelia
vusių arba sunkvežimiais ir 

Demokratų konvencija 
Mondale demokratų 

kandidatas į prezidentus 
S a n Francisco . — Pereito 

trečiadienio naktį VValter 
Mondale laimėjo demokratų 
partijos nominavimą kaip 
prezidentinis demokratų 
kandidatas. 

Jo nominavimas pirmą 
kartą Amerikos rinkiminėje 
istorijoje atžymėtas moters, 
Geraldine Fenaro iš New 
Yorko, pasirinkimu į labai 
svarbų viceprezidento postą. 

New Jersey pirmuoju balsa
vimu jam atidavė 115 balsų, 
tuo padėdama jam surinkti 47 
balsais daugiau negu reikalin
ga nominavimui. 

„Kas galėtų būti už mane 
laimingesnis, kovodamas su 
padoriais oponentais, padores
niais už mane", — pasakė jis 
Hartui ir Jacksonui. 

Tuoj po New Jersey sprendi
mo Hart pertraukė nomina-
vimo procedūrą, siūlydamas 
vienbalsiai išrinkti kandidą 
aklamacijos būdu. „Yra laikas 
kovoti, ir laikas susijungti. 
Mūsų partija taip nutarė ir 
dabar mes kalbėsime vienu 
balsu", — kalbėjo Hart. 

Mondale išgirdo apie savo 
nominavimą hotelyje, kur jis 
su šeima per televiziją sekė 

automobiliais suvažiavusių 
tikinčiųjų naktį praleido po 
atviru dangumi prie užkurtų 
laužų, netoli šventovės, kuri 
yra pastatyta ant kalno tūks
tančio septynių šimtų metrų 
aukštumoje. Šeštadienį čia 
vyko iškilmingos pamaldos. 
Sekančią dieną, sekmadienį, 
už maždaug dviejų šimtų kilo
m e t r ų , ke l ios d e š i m t y s 
tūkstančių Čekoslovakijos 
tikinčiųjų daly.avo atlai
duose Velehrad miestelyje, 
piet inėje Moravijoje, kur 
pagal tradiciją, vė lesn ių 
iškasenų patvirtintą, buvo 
Didžiosios Moravijos sostinė 
ir arkivyskupo švento Meto
dijaus rezidencija. Čekoslo
vakijos tikintieji meldėsi, kad 
popiežius Jonas Paulius II 
galėtų ateinančiais metais 
aplankyti Čekoslovakiją šven
to Metodijaus mirties tūkstan
tis šimto metų jubiliejaus 
proga. 

— Sovietų Sąjunga oficia
liai ambasadoriumi Graikijai 
paskyrė Igorį Andropovą, 
mirusio sovietų diktatoriaus 
Yuri Andropovo sūnų. Jį 
paskyrė ambasadoriumi, jam 
būnant Sovietų Sąjungos dele
gacijos pirmininku Rytų-Va-
karų nusiginklavimo konfe
rencijoje Stokholme. Naujas 
jo paskyrimas svarbus , 
kadangi Graikija yra NATO 
narys. 

balsavimus. Formaliai jis 
kalbėjo ketvirtadienį drauge 
su Ferraro. 

Po Hart ir 1972 m. buvusio 
prezidentinio kandidato sen. 
McGovern kalbų prasidėjo 
balsavimas. Nors Hart forma
liai nesutiko pasiduoti, bet 
s a v o k a l b o j e p a ž a d ė j o 
„kiekvieną valandą ir kiekvie
ną energijos unciją" skirti 
demokratų žygiui į Baltuo
s i u s R ū m u s . N e ž i ū r i n t , 
nesutarimų pirminių rinkimų 
kovos įkarštyje,„Ronald Rea-
gan padėjo siekti taip mums 
reikalingos vienybės". 

Hart pagyrė Mondale kaip 
stiprų oponentą, tačiau jam 
p r i m i n ė ir į s p ė j o , kad 
rinkiminėje kovoje reikės 
nepriklausomų balsų, kurie 
rėmė Hartą. 

Laukdamas balsavimo pra
džios, Mondale kalbėjo Hispa-
nic delegacijos nariams: 
„Daugeliu atžvilgių šiandien 
yra svarbiausia mano gyveni
me diena. Šiandien aš būsiu 
nominuotas sekančiu JAV 
prezidentu". 

Trečiadienis priklauso Mon
dale, 56 metų amžiaus 
VVashingtono i l g a m e č i u i 
gyventojui, sugebėjusiam tap
ti d e m o k r a t ų p a r t i j o s 
prezidentiniu kandidatu. 

Mondale, metodistų pasto
riaus sūnus, augo Elmore, 
Minn., buvo veiklus Minneso-
tos ūkininkų darbo sąjūdžio 
narys, vėliau Humphrey's 
protežė, paskirtas į Senatą, 
Humphrey tapus vicepre
zidentu 1964 m. 1976 m. 
Mondale buvo Carterio admi
nistracijoje viceprezidentu. 

Koncertas 
Sacharovo garbei 
Neseniai New Yorke garsio

joje Camegie Hali salėje buvo 
surengtas koncertas akademi
ko Andrei Sacharovo garbei 
jo 63-ojo gimtadienio proga. 
K o n c e r t e d a l y v a v u s i a i 
tūkstantinei žmonių miniai 
drauge su koncerto programa 
buvo išdalinta brošiūra su 
akademiko Sacharovo biogra
fija, įvairiais atsiliepimais 
a p i e s o v i e t ų v a l d ž i o s 
persekiojamą žymų žmogaus 
teisių gynėją, jam išreikštais 
sveikinimais. Brošiūroje yra 
atspausdint i ir Lietuvos 
pogrindžio spaudoje pasirodę 
sveikinimai šiam akademi
kui, jų tarpe Lietuvos Tikin
čiųjų Teisėm Ginti komiteto 
sveikinimas. Tarp kita ko, 
pažymima, kad mums, lietu
viams, Nobelio Taikos premi

jos laureatas akademikas 
Sacharovas yra labai gerai 

žinomas. Jo moralinė pagal
ba nekaltai kenčiantiem būda
vo ir tebėra neįkainojama 
New Yorke surengtą Sacharo
vo pagerbimą aprašė visi 
dideiji vietos laikraščiai. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 20 d.: Šv. Česlovas, 
Severą, Alvydas, Aukštuolė. 

Liepos 21 d.: Šv. Laurynas 
Br., Prakseda, Rimvydas, 
Laso ta. 

O R A S 

teka 5:32, leidžiasi 

Wiktor VVoroszylski 'dešinėje), rašytojas disiden
tas, v?-,kiria JaceM. Kuroną Vaduvos teisme. J. 

Kuron ir kitų trijų disidentų byla buvo atidėta. Už 
ju stovi kitas disidentas — Adomas Michnik 

Saulė 
8:31. 

Rytą galima perkūnija, vė
liau saulėta. Temperatūra die
ną 85 1., naktį 65 1. 
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APŽVALGA 

CHICAGOS „NERIS" - 3-dia JAV-SE 
Šio mėnesio pradžioje, 

Chicagos priemiestyje, Lisle, 
Illinois, Benedictine College 
sporto salėse buvo pravestos 
,,AAU USA National Junior 
Olympic*' tinklinio pirmeny
bės. Šiose pirmenybėse daly
vavo 173 JAV Amerikos 
jaunimo tinklinio komandos. 
Komandos suskirstytos pagal 
amžių 19 m. ir jaunesni, 17, 
15. 13 m. ir jaunesni. Chica
gos „Neries", kaip jau įpras
ta , dalyvavimas visada 
pasižymi gražiu laimėjimu. 
„Neris'' dalyvavo su mergai
čių 13-tėmis ir tų pačių metų 
'^emiuKais. 

Pirmenybės vyko 4 dienas. 
Š iose p i rmenybėse 173 
komandos sužaidė 549 rungty
nes. Nerietės buvo vienos iš 
galimų pirmos vietos laimė
tojų, bet pasirodė Havajų ypa
tingai gerai žaidžianti koman
da ir jos laimėjo pirmą vietą. 

Golfas 
„ŠEIMOS" 

TURNYRAS 
l iepos 15 d. Glenwoode C.C. 

įvyko Chicagos Lietuviu 
Golfo klubo suruoštas dve
jukių (arba porų) turnyras, 
kur partneriais buvo gimi
nės, todėl pavadintas „Šeimos 
turnyru". Susirinko net 54 
golfininkai,-ės (27 poros). 
Karštą ir drėgną dieną 
nevisiems pasisekė gerai 
sulošti., bet G. Juškus netu
rėjo jokių problemų ir su 81 
laimėjo pirmą vietą „low 
gross", o su savo partneriu M. 
Lance taip pat „low gross" 
dvejukių pirmą vietą. Gi ,,low 
net" pirmą vietą laimėjo Z. ir 
P. I rbų dvejukė, antrą vietą 

- A. Labanauskas ir A. Lau
ras, o 3-čią — A. Traška ir E. 
Kaveckas. Arčiausiai prie 
,par 3" vėliavėlės primušė V. 
:.»argis. o iš moterų — Lialė 
Lapienė. Gi prie „par 4" iš 
dviejų smūgių — P. Stončius. 
Laimėtojai buvo apdovanoti 
kamuoliukais. Visus sveikina
me! 

Ateinančios žaidynės bus 
Jono Paugos „mecenatinis" 

Nerietės pelnytai laimėjo 3-čią 
vietą. Laimėjimą pasiekti 
reikėjo sužaisti 9 rungtynes, iš 
kurių 8 laimėtos. Pralaimėta 
tik prieš 1983 metų meistrą, 
susitikus pusfinalyje: 10:15 ir 
12:15. Šioje klasėje dalyvavo 
32 komandos. Komandos 
pagrindą sudarė mergaitės, 
dalyvavusios Lietuvių Meti
nėse žaidynėse Toronte ir ten 
laimėjusios pirmąsias vietas 
vyresnėse klasėse. 

Berniukams nesisekė; iš 
s u ž a i s t ų 7 r u n g t y n i ų 
pralaimėta 6. Jiems atiteko 
tik 5-ta vieta. Beto šios klasės 
berniukų komandų skaičius 
nebuvo toks gausus, kaip 
mergaičių. 

Mergaičių komanda: D. 
Paškus, R. Donskis, J. Urba, 
L. Stakėnas, E. Weliczko, D. 
Nutovv, C. Rivera, L. Keneip, 
I. Tapalka. Treneris Z. 
Žiupsnys. 

turnyras; jis įvyks rugpjūčio 5 
d. 10 vai. r. Elwood Greens 
C.C, o rugp. 18-ir 19 d. įvyks 
36 skylių turnvras Silver Lake 
C.C. Nebetoli ir ŠALFASS 
turnyras — rugsėjo 1 d. Bay 
City, Mich. 

GOLFĄ ŽAIDŽIANT 
Tūkstantį žingsnelių 
Klaidžiojau iš kelio, 
Kol aš kamuoliuką 
Suradau miškely... 
Oi, nelaimė buvo: 
Po medžiu pakliuvo... 
Žiūriu, kaip nežiūriu — 
Nėra jokio šūvio... 
Greitai sugalvoju: 
Išspirtu su koja 
Ir, tarsi nekaltas, 
lazda užsimoja... 
Bet... draugai pamatė, 
(Kad juos kur gyvatė!/ 
Baisiai į nejaukią 
Padėtį^ pastatė... 
Žodžiais išvadino 
Kurių nėr žodyne... 
Greitai pagarsėjau... 
Visi mane žino... 

O.N. 

„ N e r i s " m e r g a i č i ų k o m a n d a , l a imė jus i I l lrčią 
v ie tą „ A A U - U S A N a t i o n a l J u n i o r O l y m p i c " 
t ink l in io p i r m e n y b ė s e . Iš k. k lūpo: E . Welicxko, 

M. A r n e t a , J . U r b a , I . T a p a l k a , C. R i v e r a ; s t o v i : 
L. S t a k ė n a s , Z. Ž i u p s n y s — t r e n e r i s , L. K e n e i p , 
D. P a š k u s , D . N u t o w i r R. D o n s k i s . 
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SALFASS GOLFO 
PIRMENYBĖS 

Š A L F A S s ą j u n g o s 
tarpmiestinės golfo pirmeny
bės įvyks rugsėjo 1-2 dienomis 
Bay Valley Inn, Michigan. 

Norintieji važiuoti yra 
r a g i n a m i n e a t i d ė l i o j a n t 

Futbolas svetur 

PRANCŪZIJA 
EUROPOS 
FUTBOLO 
MEISTRAS 

Prancūzija, 1984 Europos 
c S T s 1 1 8 Liea%i G lf" f u t b o l° meistras' š* karta-turė" , , , . , , * . ° ° jo labiausiai išbalansuotą 
klubo valdybos narį: V. Vait- rinktine Bet ir geriausiems 
kų, tel. 986-5214, A. Trašką - n n k t m ę " b e t i r & e n a usiems 
776-0692, V. Lapienę - 343-
8857, A. Liškūną — 371-3793 
ar P. Stončių — 298-6042. 

Kaip žinia, golfo pirmeny
bes organizuoja Detroito 
L.S.K. „Kovas" golfo sekcijos 
vadovas Vytas Petrulis. 

OLIMPINIO 
ORKESTRO 

VĖLIA VNEŠĖ 

D a i n a P e t r o n y t ė 

tapti nugalėtojais turi padėti 
laimė.Tai atitiko ir Prancū
zijos laimėjimą rungtynėse 
prieš Ispaniją 2-0. Jei ne 
Ispanijos vartininko Arco-
nado klaida (57 min.), žaidimo 
eiga galėjo pasisukti visai 
kita linkme, nes iki tol 
ispanai darė stiprų įspūdį. 
Pirmąjį įvartį Ispanijai įkirto 
M. Platin:, Prancūzijos ir 
visos Europos futbolo žvaigž
dė, iš tiesioginės laisvo spyri-
mo baudos už baudos aikš
telės. Atrodė, kad Ispanijos 
vartininkas šį prancūzo 
Plat ini smūgį sulaikys; 
kamuolį jis jau buvo prispau
dęs savo kūnu, tačiau kamuo
lys išslydo iš po jo ir pamažu 
ėmė riedėti prie ispanų vartų 
linijos. Ispanų vartininkas, 
būdamas parkritęs, pusiau 
pasisukęs dar bandė išslydusį 
kamuolį sulaikyti, bet šis jau 
buvo persiritęs per ispanų 
vartų liniją... Pirmasis įvar
tis, taip nelaimingai įriedėjęs 
ispanams, turėjo lemiančios 
reikšmės Prancūzijos pergalei. 

Antrą įvartį prancūzai 
ispanams įkrito iš kontr-

Los Angeles vyksiančioje a takos paskutinės ispanų 
pasaulinėje Olimpiadoje ati- ofenzyvos viduryje. Sį įvartį 
d a r y m o i r u ž d a r y m o ispanams įkirto prancūzas 
ceremonijose dalyvaus visų puolėjas Bellone, kai jo žaidi-
JAV universitetų rinktinis mo draugas Tigano (geriau-
orkestras, kuriame vėliavneše šiai sužaidęs šiose finalinė-
bus ir losangelietė Daina se rungtynėse) ilga, staigia 
retronytė. kamuolio pasuote sumaišė 

Daina yra veikli Los Ange- priekin pasidavusią ispanų 
les lietuvių jaunimo organi- gynybą; paskui šią pasuotę 
zacijų veikloje; šiuo metu yra visai laisvas veržėsi prancū-
Akademikių skaučių draugo- zas Bellone ir niekas iš 
vės pirmininkė, Alto Los ispanų neišdrįso, gal nespėjo, 
Angeles skyriaus valdybos jo pasekti. Bellone atsidūrus 
vicepirmininkė. jaunimo prieš ispanų vartus, vartinin-' 
ansamblio „Spindulys" narė, kas, pradžioje sudelsęs, bandė' 
gegužės mėn. bakalauro laips- puolimo kampą sutrumpinti. 

namo. Po ilgų treniravimosi 
savaičių sekė šešiolikos dienų 
turnyras ir baigminės rungty
nės, atnešusios prancūzams 
laimėjimą. 

Prancūzų žaidėjai šiuo 
laimėjimu buvo apsvaigę iš 
džiaugsmo. Prancūzai žiū
rovai šią pergalę taip pat 
triukšmingai atšventė. Šio 
sporto mėgėjai šoko ir daina
vo iki aušros, neapseita be 
šampano ir vyno. Paryžiuje, 
Bordeaux, Lyone, Strassbur-
ge, Marseille ir ki tuose 
d i d e s n i u o s e P r a n c ū z i j o s 
miestuose taip pat buvo 
švenčiama ši Prancūzijos 
pergalė. Prancūzijai tapus 
Europos futbolo meistru, visa 
prancūzų tauta staiga atrado 
savo meilę futbolui ir džiaugs
mingai šaukė: ,,Vive la 
France!" Ryšium su šia 
pergale liepos 14 d. vyriausy
bės buvo paskelbta Prancū
zijos v a l s t y b i n e š v e n t e . 
Džiaugsmo banga dėl šio 
laimėjimo buvo apėmusi visą 
Prancūziją... 

PIETŲ AMERIKA 

A r g e n t i n a . A n t r o s i o s 
finalinės rungtynės, vykusios 
Buenos Aires, dėl Argentinos 
krašto futbolo meistro titulo | 
tarp „Oeste" ir „River Plate" \ 
po 1-0 turėjo būti nutrauktos, 
triukšmo kėlėjams stadione 
uždegus ugnį. Buvo padegta ir 
viena policijos mašina. Atvy
kusi policija buvo apmėtyta 
pagaliais ir akmenimis. Vė
liau tvarkos saugotojai van
dens srove užgesino ugnį ir 
futbolo mėgėjų įkarštį. Dau
giau kaip 70 asmenų buvo 
suimti.. 

V. Krikščiūnas 

Yra keturi neatšaukiami da
lykai: iš rankos išmestas ak
muo, kartą pasakytas žodis, 
prarasta proga ir praėjęs lai
kas. 

H. Riminaldo 

Prancūzas Bellone bato galu 
perkėlęs kamuolį į orą, virš 
krintančio žemam smūgiui 
ispanų vart ininko, įkirto 
antrąjį įvartį užtikrinusį 
Prancūzijai pergalę ir Eu
ropos futbolo meistro titulą... 
Šios baigminės ryngtynės 

K r e p š i n i n k a s ir s tovyk lo je t reniruojas i Kai kiti poilsiauja, j i s 
kro7>«į ' a t akuo ja" . 

niu baigusi studijas USC-Pie-
tinės Californijos universi
tete. 

ANDRIUS 
STOVYKLAUJA 

„Sporto apžvalgos" šachma
tų skyriaus vedėjas Andrius 
K u l i k a u s k a s šiuo metu netapo futbolo žvaigždžių 
stovyklauja Chicagos skautų didžiuoju sužibėjimu, nes 
..Lituanicos" tunto stovykloje beveik visi laikėsi veiksmo 
Rako stovyklavietėje, Custer, komandinės grandinės. 
Michigan. Andrius priklauso Šį kartą laimė padėjo 
Miško brolių draugovei, geriausiai (Prancūzijos) fut-
Intensyvi stovyklos progra- bolo rinktinei. Prancūzai 
ma nedaug laiko palieka žaidė savo krašte prie juos 
laisvalaikiams, todėl šią remiančių saviškių žiūrovų su 
savaitę šachmatų skyriaus prancūzų M. Platini, geriau-
neDUS- siu baigminio rato šių Eu-

Apie Andriaus vedamą ropos kraštų pirmenybių 
Šachmatų skyrelį gauname žaidėju. Pati Prancūzijos 
labai teigiamų atsiliepimų iš rinktinė buvo labiausiai 
šachmatais besidominčių išlyginta naudojo daugiausiai 
skaitytojų. Gražų Andriaus žaidimo variacijų ir buvo 
darbą įvertinantį laišką labai kovinga... 
gavome ir iš Marąuette Parko Po baigminių rungtynių ir 
šachmatininkų klubo sekreto- klubo vakarienės prancūzai 
naus Roberto Racaičio. žaidėjai skubėjo <*i-stytis 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICOS 
TURNYRAS 
IR GEGUŽINĖ 

Šeštadienį, liepos 21 d., 
Marąuette Parke, 6900 S. Cali-
fornia A ve., įvyks Futbolo 
klubo „Lituanica" devintas 
metinis futbolo turnyras ir ge
gužinė. Turnyre dalyvaus iš 
arti ir iš toli suvažiavusios 8 
vyrų, 5 veteranų, ir 4 moterų 
komandos. Rungtynių pra
džia 10:30 vai. ryte; finalinės 
rungtynės 6 vai. vakare. 

Informacijas teikia F.K. 
„Lituanica", 2614 West 69th 
Street (Lithuanian Plaza 
Court), tel., 476-9100. 

SYRIJA DALYVAUS 
OLIMPIADOJE 

Syrijos sportininkai daly
vaus Los Angeles vyksiančio
je Pasaulinėje Sporto olimpia
doje, taip praneša Sana, 
oficiali Syrijos žinių agen
tūra. Syrija yra Sovietų 
Sąjungos artimiausia sąjun
gininkė Vidurio Rytuose, todėl 
buvo spėliojama, kad ji pri
tars Sovietų boikotui ir 
olimpiadoje nedalyvaus. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt 12—5; antr. ir ketv 
12-«-6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir m o t e r ų ligos 
Gineko log inė Chirurgi ja 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr . Ant . R u d o k o kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-240O 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 va 

OU 735 4477 fUz 246 0067 artu 246 6S8l 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 .S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-bOOO, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest e>3rd Street 
Val.indos pa^al susitarimą 

f 132 S Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURC1IA 
\'alandos pagal susitarimj 

Tel. RLhance 5-1811 
DR. WALTER J. K1RSTUK 

l iptuv r* gydytoms 
3«25 VVest 5«th Street 

Vai pirm antr . ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir c S vai vak 

Trei ir šešt- uidaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

265« W. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . trei . ketv ir šeštad 

Tel . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

O D V T O I A S IR ( HIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . C kero 

K įsdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išsky.us trei. Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MLDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai. pagal susitarimą. 
24 vai. „ansvvenng s." Tel. 242-3846 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. LL 3-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CADYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 1 2 - 4 
c —8 antr 12 —c. penkt 10— 12 I - o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ- LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DA\TL- GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylu i vakarus ruo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

V, Ijndos pagai susitjrima 

DR. FRANK PLECKAS 
Kjlba lietuviukai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2t>18 VV. 7Ist St - Tel. 737-5149 

\a l pa^al susitarimą U/daryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7Ist Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v.p p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p.p u ketv 2-5 p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofi«o trt 434-2123. namų 460 7288 

DR. V. TUMAS0NIS 
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Kas yra liberalizmas ? (III) 

KAPITALIZMO RAMSTIS 
Klasikinis „laissez faire" 

liberalizmas mokė, jog ne
varžomo kapitalizmo sąlygo
mis skurdas dėl nedarbo vi
suomet bus riboto ir laikino 
pobūdžio reiškinys, nes atsi
radus bedarbiams, netrukus 
atsiras ir kapitalistų, pasiruo
šusių tą neužimtą darbo jėgą 
išnaudoti. Šią teoriją empiriš
kai patvirtino faktas, jog per 
visą 19 a. iki po Pirmojo pa
saulinio karo ten, kur vystėsi 
kapitalistinė pramonė (ypač 
Amerikoj), ilgesnių ar plates
nių nedarbo etapų kaip ir ne
buvo, nepaisant to, kad Visą 
laiką šuoliais augo darbo ran
kų skaičius. Kad ne visi vi
suomenės nariai sugebėjo 
dirbti (vaikai, seneliai, ligo
niai, invalidai) ir tuo pačiu ką 
nors užsidirbti ir kad didelė 
dalis net ir dirbančiųjų iš sa
vo algos vos vos prasimaitin
davo, tuo klasikinio liberaliz
mo atstovai nesirūpindavo, 
išskyrus tiek, kad primindavo 
turtingiesiems jų moralinę pa
reigą savanoriškai, be valsty
binės intervencijos, šelpti ne
t u r t i n g u o s i u s (p r ivač ios 
labdaros principas). Apie 
valstybės pareigą organizuoti 
įstatyminę socialinę globą pa
vargėliams nebuvo jokios kal
bos. 

Tačiau kai prieš šitokį 
„nežabotą kapitalizmą" 19 a. 
antroje pusėje kilo socialisti
nės ekonominių santykių re
formos (ar net revoliucijos) 
idėjos, savo ruožtu iššauku
sios ir moderniąją Katalikų 
Bažnyčios socialinę doktriną, 
o ypač po neregėto masto 
1930 m. dekados pasaulinės 
ūkio krizės, kai pirmą kartą po 
rimto klaustuko ženklu atsis
tojo Vakarų „laisvojo ūkio" 
santvarkos ateitis, senasis 
liberalizmas kapitalizmo gy
nėjų sluoksniuose pradėjo už-
leidinėti vietą keliariopoms 
neoliberalizmo atmainoms, 
pagaliau pripažinusioms ir 
valstybės organams aktyvų 
vaidmenį tautos ūkio proce
suose. Visi neoliberalai suta
rė, jog valstybės ekonominė 
politika turi uždavinį švelnin
ti konjunktūros (business cy-
cle) svyravimų pasekmes ir 
sudaryti sąlygas plačiai vi
suomeninei apdraudai nuo 
ekonominių nelaimių, tačiau 
jie nesutarė (ir vis tebenesu-
tara), kokiomis konkrečiomis 
priemonėmis geriausiai šių už
davinių siekti. Vis dėlto po 
Antrojo pasaulinio karo dau
gelyje pramonės kraštų kaip 
tik neoliberalistinės (ir nuo 
jos kai kur ekonominės prak
tikos plotmėj neatskiriamos 
krikščioniškai demokratinės) 
politikos fone įvyko nema
žiau netikėtas bei precedentų 
neturįs ekonominis suklestėji
mas, išgelbėjęs kapitalistinę 
santvarką ir nuo pražūties, ir 
nuo socializmo. 

JAV ūkio politikos istorijoj 
lūžis tarp klasikinio ir nau
jojo liberalizmo įvyko, 1933 m. 
valstybės vairą iš prez. 
Hooverio perėmus prez. Roo-
seveltui. Šios palyginti milži
niškos permainos tiesiogine 
priežastimi buvo, aišku, tik ką 
prasidėjusi didžioji depresija, 
daugelio akimis įrodžiusi vi
sišką klasikinio liberalizmo 
„bankrotą". Nors dar ir šian
dien ekonomistai ginčijasi dėl 
tos beveik niekam nelauktos 
krizės tikrųjų priežasčių, po
litinė dominacija iš karto perėjo 
į neoliberalų rankas, kuriose ji 
laikosi iki šiai dienai. 

Jie, neoliberalai, ne tik išvil
ko JAV ekonomiją iš baisios 
depresijos (žinoma, čia prisi
dėjo ir naujas gamybines per
spektyvas atvėręs Antrasis 
pasaulinis karas), ne tik per
tvarkė kapitalo-darbo santy
kius didesnės lygybės linkme 
ir palaipsniui sukūrė gana 
platų valstybinį socialinės ap
saugos aparatą, bet ir įpilie-
tino tam tikrą valstybinės mo
kesčių ir išlaidų politikos 
priemonių repertuarą, kuris 
bent ligi šiol užtikrino, kad 

panašios apimties krizė JAV 
ekonomikoje niekuomet nebe
pasikartos. (Net ir 1981-82 m. 
„Reagano recesija" — dėl ku
rios dalinai atsakingas prez. 
Carteris ir demokratai — ne
pjovė taip giliai ir ilgai, kaip 
anoji hooverinė; o priedo ją 
pasekė ir tebeseka itin stiprus 
ir sveikas pakilimas.) 

Tai gal ir Reaganas — neo-
liberalas?... Neabejotinai! Tik 
jis priklauso dešiniajai neoli
beralų srovei, kuri čia Ameri
koje vadinama „konservatiz-
mu". Šitiems dešiniesiems 
neoliberalams priešpastatomi 
kairieji neoliberalai, čia vadi
nami tiesiai „liberalais". 
Panagrinėkime šią plonybę, 
kuri, pasirodo, ne tokia jau 
plona, kiek giliau. 

Koks gi tarp šių dviejų pa
kraipų skirtumas? Pirmiausia 
dar kartą pabrėžkime tai, kas 
jodvi jungia. Kaip jau minėjo
me, visi neoliberalai siekia 
įgyvendinti tokią valstybės ū-
kio politiką, kuri įgalintų kuo 
didesnį privačia nuosavybe ir 
iniciatyva bei laisva kon
kurencija paremtos ekonomi
nės (t.y. kapitalistinės) sant
varkos klestėjimą. Šia prasme 
tarp Reagano ir, pvz., Mon-
dale'io jokio skirtumo nėra. 
Aišku, galima kelti tolesnį 
klausimą: o kągi reiškia eko
nominei santvarkai „klestė
ti"? Kitą kartą pamatysime, 
kad dešinieji neoliberalai to 
klestėjimo idealą įsivaizduoja 
kiek kitaip, negu kairieji. Ta
čiau ir vieni, ir antri, pvz., su
tinka, kad klestėjimo padėty 
negali būti didelės infliacijos, 
didelio nedarbo ar pastovaus, 
masinio skurdo. Bet apie tai 
— vėliau. Kol kas pastebė-
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pasaulio lietuvių tautinių 
Jokių šven tę , į v y k u s i ą 
Clevelande, negalima praeiti 
lylomis ir pro kitus su ta 
švente susijusius faktus bei 
renginius birželio 30 ir liepos 
1 dienomis. Jie iš tikrųjų buvo 
tam tikra prasme sudėtinė jos 
dalis, papildžiusi, išryškinusi 
bei įprasminusi šią didžiąją 
lietuvių solidarumo manisfes-
taciją. Aišku, didžiausia ir 
pagrindinė tų dienų atrakcija 
buvo Koliziejuje, kur penkių 
laisvų kraštų lietuviai šokėjos 

kime tiek, kad neoliberalai, j ir šokėjai parodė mūsų tauti-
kokios pakraipos jie bebūtų, 
laikosi pažiūros, jog tam kles
tėjimui užtikrinti reikia akty
vios valstybinės politikos. Tuo 
jie kaip blokas ir skiriasi nuo 
klasikinių liberalų (libertarų), 
kuriems kiekvienas politinis 
„kišimasis" į ekonomijos rei
kalus atrodo žalingas ( ir vėl 
prisiminkime jų šūkį: laissez 
faire, laissez passer, atseit, 
palikite mus, kapitalistus, 
verslininkus ir darbininkus, 
ramybėj!) Bet tuomet ir vėl 
atsiduriame prieš klausimą, 
iškeltą šios pastraipos pra
džioj: o kuogi neoliberalai, de
šinieji ir kairieji, skiriasi tarp 
savęs? 

Trumpas atsakymas būtų 
toks: ogi visų pirma ekono
minės politikos technikos 
klausimais. Vystydami sa
vąją ūkinės politikos progra
mą, kairieji neoliberalai (ar
ba, amerikietiškai tariant, 
stačiai „liberalai") daugiau
sia remiasi britų ekonomisto 
J. M. Keynes (1883-1946) ir 
amerikiečių ekonomisto J. K. 
Galbraith (g. 1908) bei jų 
pasekėjų teorijomis. 0 deši
nieji (arba, amerikietiškai ta
riant, „konservatoriai") savo 
politiką grindžia, kai ką pasi
imdami iš Keyneso, bet dar 
daugiau iš amerikiečių ekono
misto, Nobelio premijos lau
reato M. Friedmano (g. 1912), 
kitų vadinamų „monetaris-
tų", o pastaruoju metu taip 
pat ir iš aibės „pasiūlininkų'. 
Apibūdinti šių teorijų skirtu
mus — sudėtinga techninio 
pobūdžio problema, į kurią 
šiuokart nesileisime. Tačiau 
kai kurios praktiškos šio tech
ninio skirtumo pasekmės jnra 
nesunkiai pastebimos ir 
apibendrinamos: konservato
riai, pvz., visuomet linkę 
mažinti (nors ne panaikinti!) 
valstybės išlaidas ir pajamų 
bei pelno mokesčius, o libera
lai, priešingai, yra linkę šias 
pozicijas didinti. 

Bet argi skirtumas tarp, 
sakysim. Reagano ir Mon-
dale'io ar Kennedžio pažiūrų 
— grynai toks techninis? Ne, 
anaiptol! Skirtumų tarp 
dešiniųjų ir kairiųjų neolibe
ralų yra ir daugiau — net kur 
kas svarbesnių. į juos pa
žvelgsime kitąsyk. m. dr. 

nio šokio grožį, kėlė mumyse 
pasididžiavimą gyvąja išei
vija. Bet ir kiti šventės 
momentai buvo gražūs ir 
vertingi, šią šventę praturtinę 
ir padarę ją ilgai prisimin
tiną ir mielą. 

P r i e la i svės 
pamink lo 

Buvo žavi šeštadienio pava
karė, birželio 30-ji, kai dar 
gerokai prieš septintą prie už 
laisvę žuvusiems paminklo, 
Clevelando dažnai vadinamu 
Rūpintojėlio paminklu, esan
čio prie Dievo Motinos N.P. 
šventovės, Neff Rd., Clevelan
de, rinkosi šio miesto lietu
viai su savo giminėmis, drau
gais ir atvažiavusiais iš kitų 
vietovių. Daug k:tados maty
tų ir visai nematytų veidų. 

Prie jau nuo pat ryto iškel
tų plevėsuojančių Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų Ingrida 

V. ROClCNAS 

Bublienė, LB Kultūros tary
bos pirm., šių atidarymo iškil
mių koordinatorė, pasveikino 
visus, susirinkusius į septin
tąją tautinių šokių šventę. 
Sol. Julius Kazėnas sugiedojo 
Amerikos himną, o visa publi
ka Lietuvos himną. Dievo 
Motinos parapijos kleb. kun. 
G. Kijauskas invokacijoje 
kreipėsi į Dievą, prašydamas 
palaimos šios šventės rengė
jams, programų atlikėjams, 
visiems dalyviams bei mūsų 
tautos darbuotojams. „Tu 
įkvėpk mums savo dvasios, 
kuri mus jungtų, uždegtų 
nauju ryžtu eiti savo tautos ir 
Tavo karalystės kūrėjų keliu. 
Padėk mums, Rūpintojėli 
Kristau, nepavargti, kai visi 
esame toli nuo tėvynės, kai 
laisvės dienos vis dar toli. 
Uždek. Viešpatie, mūsų jauni
mo širdyse neužgesinamą 
tėvynės meilę". 

Dr. K. Ambrazaitis, LB ta
rybos prez. pirm., atidary
mo žody pabrėžė, kad ši didin
ga šventė, lietuviškų tradicijų 
ir kultūros reprezentacija, iš
reikšta mūsų tautiniame šoky
je, parodo, kaip nesulaikomai 
s i e k i a m a l a i svės mūsų 
pavergtai Lietuvai. Dėkojo 
visiems šokėjoms ir šokė
jams, jų vadovams ir visiems, 
kurie prisidėjo prie šios 
šventės rengimo. Prisiminti 
žuvusieji ir mirusieji už Lietu

vos laisvę. JAV LB krašto 
valdybos pirm. dr. A. Butkus 
ir Kanados krašto vald. pirm. 
A. Pacevičius padėjo gėlių 
va in iką . Šokių šventės 
direktorė Jadvyga Rutkaus-
kaitė-Reginienė uždegė auku
rą. Su I. Bublienės pakvie
timu dalyvauti visuose šios 
šventės renginiuose oficialiai 
pradėta tautinių šokių šventė. 

S usipažįstame 
Nuo pat ryto repetavusiems 

šokėjams,-joms šeštadienio 
v a k a r a s buvo pa l ik ta s 
laisvas. Brazilijos, Argen
tinos ir Vakarų Vokietijos 
šokėjai jau ketvirtadienį ir 
penktadienį turėjo papildomų 
repeticijų, kad galėtų išlyginti 
kai kuriuos šokių interpre
tacijos skirtumus. Vadinas, 
anksčiau suvažiavusieji kitų 
kraštų šokėjai turėjo gerokai 
dar paprakaituoti, kad galėtų 
įsijungti į dviejų tūkstančių 
šokėjų ansamblį. 

Kai šventės rengėjai plana
vo, ka ip suorgan izuo t i 
susipažinimo vakarą, jiems 
iškilo daug nežinomųjų: kiek 
tokiame vakare dalyvaus, 
ka ip s u r a s t i t i n k a m a s 
patalpas, kaip tokį vakarą 
padaryti jaukų, visiems priei
n a m ą ir v is iems i lgai 
prisimintiną. O tie „visi" — 
nuo 12-14 m. iki pensininko 
amžiaus. 

Po įvairių svarstymų nutar
ta tam reikalui išnuomoti 
Clevelando miesto auditoriją, 

erdvią ir gana jaukią. Cia 
pap ras t a i vyksta operų 
pastatymai, parodos ir t.t. 
Nijolė Balčiūnienė, susipažini
mo vakaro rengimo komiteto 
pirmininkė, su savo talkinin
kais,-kėmis padarė gerą 
sprendimą. Kas būtų atsitikę, 
jei būtų apsistota, kaip buvo 
siūlyta, prie Lietuvių namų? I 
tą vakarą sugužėjo 3,400 įvai
raus amžiaus publikos. Algio 
Modesto orkestras iš Chica-
gos ir Rasa Šoliūnaitė su savo 
dainuojančiu akordeonu, taip 
pat iš Chicagos, leido tokiai 
miniai smagiai pasisukti 
tango, valsų, polkų, Rock 'n 
Roll, lietuviškųjų suktinio, 
noriu miego bei lietuviškų 
ratelių ir dainų sūkuriuose. 
Tikras skruzdėlynas! Didžiu
lės šokiams vietos užteko 
visiems, norintiems šokti, 
pasidžiaugti muzikos, dainos 
ritmais ir šokio įvairumu. 

Salėje prie stalų ir eilėse 
prie baro ir užkandžių bufetų 
šimtai matytų ir nepažįstamų 
veidų. Cia buvo susirinkę ir 
neolituanai, ir Muencheno bei 
Ravensburgo gimnazijų buvę 
mokiniai bei skautininkai, 
turėję savo susitikimus šios 
šventės proga Clevelande. 

Gerai nuotaikai ir mieliems 
prisiminimams nekenkė nei 
nedengti stalai be gėlių vazų, 
nei „bičių avilio'" ūžimas. 
Turbūt labai mažai dalyvavu
siųjų tarpe buvo nepaten
kintų. Gal tiktai tie, kurie už 
keturis dolerius tikėjosi veltui 
gauti kokteilius ir valgiais 
padengtus stalus. 

Salėje be lietuvių kalbos 
girdėjosi anglų, vokiečių, ispa
nų ir portugalų kalbos. 
Babelio bokšto miniatiūra! O 
aprangos margumas: balinės 
suknios, džinsai, kokteilių 
suknelės, trumpi sijonėliai... 
Salėje nebuvo „išsilinksminu-
sių". Norėjusieji atsigerti 
alaus, papso ar stipresniųjų 
gėrimų, turėjo ilgokai pastovė
ti eilutėse. Salės administra
cija niekada nesitikėjo, kad 
tiek bus dalyvių. Pasiteiravus 
pas tvarką dariusius pareigū
n u s bei p o l i c i n i n k u s , 
pasidžiaugta kultūringu ir 
tvarkingu pobūviu. Dvylikta 
valandą nakties susipažini
mas buvo baigtas. Rytoj, 
sekmadienį, svarbi ir šokė
jams sunki diena. 

Nepamiršt i vadovai 
ir mecenata i 

Be mecenatų, garbės rėmė
jų ir rėmėjų didesnieji lietu
viški parengimai ar projektai 
vargiai būtų galimi įvykdyti. 
Tokių dosniųjų širdžių 
netrūko ir šiai šokių šventei. 
Jie visi išvardinti šventės 
leidinyje. Čia minimi tiktai 
tie, kurie aukojo tūkstantinę 
ar daugiau: Kanados Lietu
vių Fondas — 5,000, Ohio Art 
Council — 4,350, Dalia ir dr. 

Jonas Maurukai — 3,000, 
Tautinių šokių grupė „Sukti
nis ", Chicago, IL — 2,713.27. 
Po tūkstantį aukojo: Clevelan
do lietuvių klubas, Aleksand
ra ir dr. Juozas Kazickai, 
Greenvvich. CT, Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubas 
Clevelande, Petras Milašius, 
C i e v e l a n d a s , S u p e r i o r 
S a v i n g s A s s o c i a t i o n , 
Cievelandas, Toronto Lietu
vių kredito kooperatyvas, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
kooperatyvas. 

Jiems ir kitiems padėkoti ir 
pagerbti tautinių šokių 
vadovus Rengimo komitetas 
surengė vaišes šeštadienio 
vakare I ;etuvių namuose. 
Kokteiliai, puikūs užkandžiai, 
paruošti Lietuvių namų 
šeimininkės, laukė mecenatų, 
šios šventės darbuotojų, mūsų 
pagrindinių veiksnių atstovų. 
Be klevelandiečių. šventės 
rengimo talkininkų, buvo 
matyti PLB pirm. V. Kaman-
tas su žmona, Vliko pirm. dr. 
K. Bobelis su žmona, LB tary
bos pirm. dr. K. Ambrozaitis 
su žmona ir kt. 

Vaišėms įpusėjus. Šio pobū
vio organizatorė O. Jokubai-
tienė tarė padėkos žodį ir 
kartu su dr. A. Butkum įteikė 
mecenatams ir šokių vado
vams įgraviruotas pi aketes. 

Šios tautinių šokių šventės 
rengėjai buvo labai taupūs 
visur. Baimė, kad gali būti 
sunku subalansuoti didelį 
šventės biudžetą, juos vertė 
taip daryti. Laimei ir šis 
komiteto surengtas pobūvis 
komiteto iždui nekaštavo nė 
vieno cento. Visas išlaidas 
padengė Freda ir Aleksas 
Kunevičiai. Pagal Cleveland 
Magazine (1979 m. gruodžio 
Nr.) Kunevičiai yra vieni iš tų 
„Clevelando pasislėpusių mili
jonierių . Jų šeima kasmet 
aukoja Balfui ir ki toms 
organizacijoms įvairių šven
čių proga. Pažymėtina, kad 
Vytauto ir Onos Jokūbaičių 
duktė Rūta yra ištekėjusi už 
vieno Kunevičių sūnaus. 

(Bus daugiau) 

SKLEISTI IR 
SAVINTIS TIESĄ 

Mums reikia gerai suprasti 
ir giliai įsisąmoninti, kad 
mes. katalikai, esame labai 
dideliu laipsniu atsakingi už 
gėrio trūkumą pasaulyje ir 
kad ne be mūsų kaltės tiek 
nelaimių užtraukė žmonijai 
blogos valios žmonės. Iš visa 
to mums reikia padaryt i 
reikiamas išvadas ir sprendi
mus: jei mums lemta gyventi 
tremtyje svetimų tautų tarpe, 
tai turime skleisti tą dieviš
kąją tiesą, kuria mes patys 
gyvename, ir savintis iš jų 
tai, kas yra tikra ir gera, bet 
ko mums trūksta. 

Mykolas Krupavičius 

PIETTJ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 
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Skaistutiai nesišypso ir atidžiai žiūri į Algimantą, 
tarsi norėdami atspėti jc paties nuotaiką. Bet tuoj, 
lyg atsipeikėjęs, Petras ištiesia rankose laikomą 
pailgą dėžutę su pridėtiniu kaspinu viršuje. Iš dėžu
tės Algimantas tuoj atspėja — tai kažkokio alkoholi
nio gėrimo butelis. 

— Prašom į vidų, prašom! 
Jis priima dovaną, padėkodamas. Tuo tarpu, 

peržengi: i per slenkstį, Anelė apkabina Algimantą 
ir stipriai pabučiuoja. J i kažko susijaudinusi. 

— Ilgiausių tau metų, Algimantai! 
Kai viešnia atsitraukia, jos akyse sužvilga drėg

mė. 
„Kažin kodėl ji taip jaudinasi? Juk ne pirmą 

kartą mano vardadienį švenčia... ir ne pirmą kartą 
iš viso pas mus puotauja. Visada labai linksma ir 
džiugi, visada su šypsena, o dabar...". 

Mintis pralekia ir dingsta, tartum praskren
dantis paukštis, nepaisydama nei laiko, nei nuotai
kos. Nėra ir laiko gilintis į žmonių jausmus Petras 
taip pat spaudžia ranką lyg alyvuotomis akimis, be 
šypsenos, žvelgdamas į akis ir tuoj vėl savas nuleis
damas... O juk akys pasako, ką protas slapia. 

— Šimtą metų Jonui! 
— Dėkui, dėkui jums abiem! Eisime i -alioną. 

Prašau! 

Skaistučiai iš lėto žengia iš koridoriaus į gana —Juk jis Jonas! Mes švenčiame jo vardines! 
erdvų, dviejų minkštasuolių ir trijų krėslų saloną. — Man jis vistiek Algimantas... Tas vardas jam 
Ant storo stiklo, didoko žemo stalo sudėtos pradi- geriau ir pritinka! 
nės vaišės: įvairūs riešutai ir maži sūrio gabalėliai. Algimantas gūžteli pečiais, 
kiekvienas su įsmeigtu pagaliuku, kurio viršūnėje — Man vistiek kaip vaidnsit — kad tik kitu 
spalvotas kuodeiis. Yra ir apskritų, plokščių blyne- vardu nepagadinsit!.. O abudu vardai mano per 
lių su ikrais ir rausva lašišų mėsos dalelyte. krikštą gauti. Tegul jau taip būna, kad šiandien 

— Pirmiausia reikia atsigerti! Ką judviem įpil- vadinsiuos Jonu! 
ti? O... jau atsimenu! Kaduginės su chininu, ar ne? Cinkteli durų skambutis. Šeimininkas nespėjo 

Teisingai atspėja, nes ne pirmą kartą vaišina, nugerti savojo gėrimo ir skuba atsiprašyti. Šį kartą 
— Taigi, įpilk... nė pro „vilkelį" nepažiūri. Atidaręs duris, sveikina 
Šeimininkas nueina prie gėrimų stalelio naujai atvykusius. 

valgomajame kambaryje ir gamina svečiams gėri- — A! Leonardas ir Marytė! Seniai matyti! Labai 
mus. Jo pasitraukimu pasinaudoja Adelė ir prikišu- malonu! Prašom, prašom... 
si lūpas prie Petro ausies skuba pasitarti. Tuoj lyg pntyla, pastebėdamas ir šių svečių 

— Atrodo, kad jis dar nieko nežino! Ar tai gali veiduose kažkokią rimtį. Marija Kulvienė, aukšto 
būti? ūgio blondinė su iškilia krūtine ir dideliu apgamu 

— Man atrodo, kad dar nespėjo pasiklausyti skruoste, tylomis paduoda raudonų rožių puokštę. 

Jos žvilgsnis užgriebia 
radijo žinių... 

Anelė atsitraukia 
paruoštą vaišių stalą. 

— Žiūrėk, jie kaip reikiant pasiruošę! Iš tiesų, 
jie nieko nebus girdėję... Kaipgi dabar elgsimės? 

— Ša!.. Vaidink, kad ir mes nieko nežinome!.. 
Visai apie tai užmiršk! Gal viskas vėliau paaiškės... 

Besišypsąs Algimantas jau atneša gėrimus, 

Cia pat atsiranda ir Olivija. Jos veide džiaugsmas, 
pamačius seniai matytus vyro senus draugus. 

— Ponai Kulviai! Labai smagu jus matyti! Ak, 
kokios gražios ir šviežios rožės! Ačiū labai... 

— Tai iš mūsų pačių sodo. Dar ne visai „paršy-
vos"... 

I^eonardas pakiša Algimantui įdėtą į prekinį 
maišą ir surauktą apie kaklelį gėrimo butelį, tary-

pasidėjęs ant padėklo. Neužmiršo ir savęs, įsipylęs į tum slaptai iš po skverno. Seimininko akis įslysta į 
aukštą stiklinę mėgiamojo romo su vaisvandenių maišo vidų ir pastebi pažįstamą ..Napoleono" etike-
sumaišyto. t$-

Abu Rvkantai palydi svečius ) saloną ir perduo-
— Prašau, kaimynėliai! Kol kiti susirinks, tai d a JUOS pažįstamiems Skaistučiams, o patys eina į 

mes pasnubšiosime. virtuvę padėti dovanas. Tokiu šeimininkų 
Petras silpnai šypteli ir pakelia savo stiklą. pasitraukimu pasinaudoja vėl Anelė ir pašnabždo-
— Na, tai į tavo sveikatą, Joneli! mis kreipiasi į Kulvius. 
Anelė kiek pagyvėja ir iškelia gėrimą į — Ar girdėjote apie Rykantų dukrelės nelaimę? 

šeimininką, maloniu žvilgsniu palydėdama. — Girdėjom... 
— Būk sveikas. Algimantai! < Bus daugiau* 

k 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 

Keturi Jonai, Daytona Beach, Fla., atšventė savo vardines. 
1$ kairės: Jonas Kapčius. Jonas Daugėla, Jonas I^epeška ir 
Jonas Šileikis. Nuotr. Jurg io Janušaičio 

Antanai, švente savo vardines. Iš kairės- Antanas Kašubą, 
Antanas Skridulis ir Antanas Sprindys. 

Nuotr. Jurg io Janušaičio 

S V E I K I N A M E 

" A N T A N U S IR J O N U S 

Gražus l ietuviškas papro
tys sveikinti savo artimuosius 
ne tik įvairių švenčių, sukak-
čijį bei gimtadienių progomis, 
bet ta ip pat švenčiančius ir 
vardines. Šis paprotys ypač 
prakt ikuojamas Floridos lie
tuvių kolonijose, kur yra susi
telkę vyresnio amžiaus pen
sininkų žmonių. Ir mes šioje 
kolonijoje turime daug "šven
tųjų", ypač An tanų ir Jonų. 
Todėl nenuostabu, kad jų var
dines taip stropiai švenčiame. 

Gal kai k a m atrodys, kad 
tai n< svarbūs reikalai, kad ne
būtinai dideliais būriais su
lėkti ir sveikinti varduvinin
kus, kas šiuo metu mūsų 
kolonijoje yra praktikuojama. 
Tačiau, s tebėdamas čionykštį 
lietuvių gyvenimą, pradedi 
vertinti ir tokius socialinio pa
bendravimo susibėgimus. 

Nepasakyčiau, kad tokiuo
se subuvimuose tik skaniai 
valgoma ir ger iama. Tokio
mis progomis dažniau susi
tinka artimieji ir tolimes
nieji prieteliai, pasidalina 
išgyvenimais, pasvarsto šios 
kolonijos rūpesčius, papla-
nuoja veiklą. Dažnokai stab
telėja ir prie visokios veiklos 
problemų platesne to žodžio 
prasme. Tai įdomios temos, 

kurios skat ina ir pensininkus 
nesisupti minkštose kėdėse, 
be t aktyviau jungtis į lietu
višką gyvenimą ir savo auka 
a r darbu remti kitų planuoja
m u s užmojus. 

Birželis Antanų, Jonų, Pet
rų ir kitų šventųjų mėnuo. 
Mūsų kolonijoje jų turime gra
žų būrį. Jų vardadienių proga 
juos sveikinome, svečiavo-
mės. gražiai pabendravome. 

Muzikas An tanas Skridulis 
vardadienio proga buvo pa
sveikintas jo vadovaujamo 
šios kolonijos meno mėgėjų 
vieneto birželio 10 d. Vieneto 
vardu varduvninkui gražius 
linkėjimus išreiškė Antanas 
Kašubą. Įdomių prisiminimų 
iš praeities apie Antaną papa
sakojo nesen ia i D a y t o n a 
Beach įsikūręs rašytojas And
rius Mironas. J a m visi su
giedojo Ilgiausių metų. Muz. 
Antanas Skridulis visiems 
padėkojo už linkėjimus, pasi
gėrėjo šios kolonijos vis gyvė-
jančia kultūrine veikla. Meno 
mėgėjų vieneto nariai pobū
vyje dalyvavo su žmonomis 
a r vyrais. Šeimininkė V a l e 
ija Skridulienė svečius šiltai 

priėmė, vaišino. Vaišių metu, 
ka ip reta, buvo išdainuota 
daug gražių lietuvškų dainų ir 
smagiai praleista sekmadie
n io popietė. 

Birželio 13 didokas būrys 
apylinkės lietuvių sveikina 

Deltonoje gyvenantį An taną 
Kašubą. Jo gyvenimo palydo
vė Angelė taip pat suruošė 
šaun ia s vaišes svečiams. Vi
sų svečių šeimininką An taną 
Kašubą ir svečių tarpe buvu
sius Antaną Sprindį ir Anta
ną Skridulį pasveikino šios 
kolonijos klubo pirmininkė 
Dalila Mackialienė. Nuskam
bėjo valio, valio, I lgiausių m e 
tų A n t a n a m s ir už jų sveika
tą pakeltos šampano taurės . 
A n t a n a s Kašubą aktyviai 
reiškiasi šios kolonijos lie
tuviškajame gyvenime, dai
nuoja meno mėgėjų vienete, 
v ienas iš šios kolonijos klubo 
steigėjų, vadovavęs klubo val
dybai . 

Birželio 16 d. iš arti ir toli 
nemažas būrys susibėgo į 
naujus Sofijos ir Antano Kal
vaičių namus pasveikinti šių 
namų šeimininką Antaną. 
A n t a n a s didelis meškerioto
jas, t ad puošnų, paruoštą So
fijos ir dukrelės skanių valgių 
stalą puošė įvairiausi žuvies 
ir rūkytų ungurių valgiai . 
Varduvininką Antaną pa
sveikino jo ar t imiausias kai
m y n a s Mykolas Jagut i s , kun. 
dr. Kazimieras Ruibys ir visų 
svečių vardu Jurg is J a n u š a i -
tis. Nuskambėjo įprast inis Il
giausių metų, už A n t a n o svei
katą išgeriamas tostas. 

A n t a n a s Kalvaitis geras 
kalbėtojas, turįs šmaikštų žo
dį ir gražaus humoro, visiems 
nuoširdžiai už linkėjimus pa
dėkojo. 

Netrukus švenčiame ir Jo
nines. Šį kartą apie 60 šios 
kolonijos lietuvių suvažiuo
jame į svetingus Valerijos ir 
Jono Šileikių n a m u s pasvei
kinti visą būrį Jonų, ruošusių 
sudėtines Jonines birželio 24 
d. Cia sutinkame ir sveikina
me šeimininką Joną Šileikį, 
Joną Lepešką, Joną Kapčių ir 
Joną Daugėlą. 

Visų keturių Jonų būdin
gesnes savybes aptarė ir visų 
svečių vardu linkėjimus išreiš
kė Ju rg i s Janusa i t i s . Visi Jo
nai veiklūs šios kolonijos l i e 
tuviai. J o n a s Šileikis klubo 
sekretorius, Jonas Lepeška 
yra vadovavęs klubui, J o n a s 
Kapčius aktyviai reiškiasi 
įvairiuoe klubo renginiuose, 
J o n a s Daugėla ak tyvus vi
suomenininkas, žurnal is tas , 
lietuviškosios spaudos nuola
tinis bendradarbis , r a šą s mū
sų gyvenimo aktual iais klausi
mais. Taigi visi Jona i pelno 
pagarbą ir jų įnašas į šios 
kolonijos lietuvių gyvenimą 
labai ver t inamas. Visiems Jo
nams svečiai išreiškė geriau
sius Ilgiausių metų linkėji
mus. Puikias svečiams vaišes 
paruošė Valė Šileikienė, Bro
nė Lepeškienė ir Irena Kap-
čienė. Vaišių pradžioje maldą 
sukalbėjo ir J o n a m s Aukš
čiausiojo palaimos prašė kun. 
dr. Kazimieras Ruibys. 

Visų Jonų vardu įdomią, 
kupiną gražaus humoro padė
kos kalbą pasakė J o n a s Šilei
kis, visus pakviesdamas se
k a n č i a s J o n i n e s š v ę s t i 
gražiuose Zarasuose. 

J. Rimtautas 

GIMIMU SUTVARKYMAS 
RUMUNIJOJE CLASSIFIED ADS 

Šauniaus ia patriotinė ir pi
lietinė priedermė Rumunijoje 
yra p a g a r s i n t a s vaikų gimdy
mas . Šių metų kovo mėnesį 
Rumunijos vyriausybė vaikų 
gimimų paskatinimui įvedė iš
tisą policiškai ginekologinių 
priemonių sistemą. Kiekviena 
rumune turi būt: kas mėnesį 
pat ikr inta a r ji yra tapusi nėš
čia. Jeigu ta ip , ji yra kontro
liuojama iki vaiko gimimo. Be 
kontrolės pažymėjimo ji ne
gauna jokio mediciniško pa
tarnavimo, negali laikyti eg-
z a m i n ų a u t o m o b i l i o 
vairavimui ir t. t. 

Be to, vyriausybė vykdo gi
nekologinius patikrinimus už
puolimo metodu. Toks staigus 
užpuolimas neseniai buvo 
įvykdytas Bukarešte siuva
mųjų maš inų „Konfeks" fab
rike. 17,000 darbininkių be įs
p ė j i m o b u v o p r a v e s t a s 
ginekologinis patikrinimas 
tiesiog darbo vietoje. Kai ku
rios darbininkės nuo neprašy
tų gydytojų, policijos tarnau
tojų lydimų, bandė pabėgti 
iššokdamos pro langą. 

Nėštumo nutraukimas me
dicinos nurodymu gali būti 
įvykdytas tik teismo nutari
mu. Tame pa t „Konfeks" fab
rike viena darbininkė numirė 
nuo vidaus kraujoplūdžio, nes 
gydytojas negavo leidimo ją 
operuoti. Nelegalūs slapti 
abortai baudžiami daug griež
čiau negu anksčiau. Je i iki ko
vo mėnesio patys griežtieji 
teismo nuosprendžiai buvo ka
lėjimas iki 10 metų, ta i dabar 
už tą patį baudžiama kalėji
mu iki 25 metų ;r net mirties 
bausme. 

Paskelbus rumunų pilie
čiams, kad jie ,.?er daug val
go" ir, įvedus griežtas prie
mones kontrciiuoti namų 
maisto produktų a tsargas , nu
stačius atsargoms ribas, pa
vyzdžiui, cukrui — vieną kilo
gramą, aliejui — vieną litrą, o 
kas viršaus, konfiskuojama. 
Causesku staiga pastebėjo, 
kad šalyje stipriai sumažėjo 
vaikų gimimai. Oficialiomis 
žiniomis praeitais metais ša
lyje buvo 321.(XX) gimimų ir 
400,000 abortų. Cia Rumuni

jos v a d a s s u r a d o išei t į . 
Kaip Kinijos didysis Mao C e 
tungas uždraudė kiniečiams 
bei leidimo tuoktis ir turėti 
daugiau kaip vieną vaik^, 
ta ip ir Rumunijos Causesku 
įsakė rumunams tuoktis ir 
gausėti. 

Bevaikių šeimoms įvestas 
atskiras mokestis, kuris pa
na ik inamas tik gimus ketvir
t am vaikui. Gimstant kiekvie
n a m iš trijų pirmųjų šis 
mokestis maž inamas . Paneig
tas ir komunistirus purizmas: 
jeigu pirmiau neištekėjusios 
studentės ir mokinės, tapu
sios nėščios, buvo baudžia
mos ir paša l inamos iš mo
k y k l ų , t a i d a b a r j o m s 
garantuotas mokslo tęsimas 
su visomis lengvatomis. Bu
karešte paplito ne t l inksmas 
juokas: „Po to, ka i Causesku 
atsisėdo prie kiekvieno rumu
no stalo, j is nutarė įsibrauti ir 
į kiekvieną jų lovą". 

T . 

P A D Ė K A 
Nuoširdžiai dėkojame asmenims 
ir draugijoms, kurie savo auko
mis prisidėjo prie L.B. Sociali
nių reikalų tarybos, Čikagos 
skyriaus veiklos pagerinimo. 

Po $100.00 aukojo: Brighton 
Parko valdyba, Dzūkų' draugija 
ir Vyt. Didžiojo šaulių rinkti
nė. 

Po $30.00 aukojo: p . St. Jurkus, 
ir $10.00 aukojo: Bruno kepyk
la. 

L.B. Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė, 

Danguole Valentinaitė 

iwwn»nwtmimmimnBMmmnwMw 
ADVOKATU DRAUGIM 

V. BYLAITIS i r 
V. B R I Z G Y S 
8606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, H, 60629. TeL 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 y. ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

Hiimmsiiminiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiii 

L I E T U V O S D U K T E R Ų D R - J A I 
M I R U S I E M S P R I S I M I N T I A U K O T O J U 

S Ą R A Š A S 

Vaclovi Nenorto ?."> r.ų metų sukaktj Avenfiant 
Hartforde ' nn I* kairės klebonas kun. J. 
Matutis, jubiliato duktė Dalia Jakienė, jubilia 

tas Vaclovas Nenortas ir jo ?.mona Konstancija 
Nenortienė (žiūr aprašymą ..Draugo" liepos 12 
laidoje. 2 r- '•)• 

a.a. O. PRUNSKIENĖ 
Dr. J. Jakševičius $25.00 

a.a. A. ir B. ŠULAIČIAI 
P. Jokubauskas 25.00 

a. a. S. STOČKUTĖ 
0. Lukienė 10.00 
1. Stončienė 10.00 

a.a. V. MINIOTAS 
R. Miniotas 50.00 

a.a. R. A. ESTKA 
O. ir P. Micheievičiai 30.00 

a.a. M. SUSKI.YTĖ-PURDY 
A. Lapatinskas 400.00 

*.a. J. SAKALAS 
A. Sakalienė 100.00 

a.a. DR. S. BUDRYS 
Mrs. Charlotte S edlinski 20.00 
Dr. ir Mrs. J Ruzic 50.00 
S. Plenienė 10.00 
Dr. A. JuozevieVne 20.00 
Mrs. I. Makstut;enė 10.00 
Mrs. H. Bagdonienė 15.00 
Mrs. A. Gnbia 10.00 

a.a. E. SIRVINSKIENĖ 
S. Plenienė 20.00 

a.a. F. KLkr JONIENĖ 
G. Valūnas 20.00 

a-a. P- KtTKIENĖ 
O. Pranekeviftūtė 20.00 

a.a. A. JUODKA 
A. Gylienė 
A. Minelgienė 
Z. Čvirzdienė 
N. Reisienė 
S. Galbuogis 
B. Gylienė 
IS viso aukojo $100.00 

a.a. p. MILAŠIUS 
O. ir P. Micheievičiai 20.00 

a.a. S. PAROKIENĖ 
Dr. O. Mironaitė 25.00 
Dr. L. Ignatonis 25.00 
Dr. B. Kasakaitis 25.00 
M. Krikštopaitienė 25.00 

a.a. O. MALKO 
Cypress Lake East No. 2 25.00 
E. Giedraitienė 50.00 
V. ir E. Meškauskai 25.00 
V. ir D. Mošinskai 

ir p.p. Lukai 50.00 
R. Zotovienė 25.00 
A. ir I. Šimkai 20.00 
V. Liutermoza 25.00 
B. Sidzikauskas 20.00 
D. ir V. Siliūnai 50.00 
V. ir J. Didžiuliai 100.00 
V. ir E. Damijonaičiai 20.00 
pp. Z. Steponaičiai 25.00 
V. ir E. Meilai 20.00 
S. E. Egan 20.00 
O ir F. Paravičiai 20.00 
K. ir E. DamojonaiČiai 10.00 
L. Kaminskienė 10.00 
E. Balčiūnas 10.00 
V. ir S. Stelmokai 10.00 
O. Liutermozienė 30.00 
E. Mattkus 10.00 
K. ir S. Bražinskai 20.00 
W. Žukauskas 10.00 
S. Jazbutis 20.00 
C. ir Z. Arce 50.00 
O. Čižauskas 10.00 
M. ir A. Varnai 20.00 
A. ir D. Liaugminai 10.00 
O. Raulaitis 10.00 
A. Kriščiūnas 5.00 
G. Petrauskienė 20.00 
R.ir J. Vienužiai 25.00 
P. Jokubauskienė 50.00 
Neįskaitoma pavardė 10.00 
Neįskaitoma pavardė 20.00 

Širdingai dėkojam, 
Lietuvos Dukterų dr-ja 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos lietuviškos ir angliškos 
knygos: "Lietuvių Literatūra" — 4 to
mai, "2emes Ūkio švietimas", ir daug 
kt. Gintaro ir medžio išdirbiniai, sta
lo indai ir t.t. Manąuette Parke. 

Skambint 471-0634 

I E Š K O D A R B O 

JEI KAM REIKALINGA — 
A P K A L A M E PORČIUS 

<r atliekame kitus namo remonto dar
bus sąžiningai. Kreipkitės j AL po 
6-tos vai vakaro tekrf. 471-0533. 

I S C B L L A N K O U S 

MOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO 

MASTER PLUMBING 
Ueenaed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 
S E R A P I N A S — TeL 686-2960 
H > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 « 0 0 0 0 0 < 
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F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
LIETUVIŲ PREKYBA 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

IŠNUOMOJAMA — FOft BENT 

FOR RENT — 2 bedroom heated apt. 
No pets. $300 mon. Near 72nd & 
Artesian. 436-7600, evenings 923-5110 

H E L P W A N T E D 

Accounts Receivable 
- Inventory Clerk 

Position reauires individual who is 
an early riser, enjoys figures and is 
attentive to detaU. 

Previous bookkeeping and or Com
puter ezperience necessary but not 
mandatory. 

Call George - 226-7805 

OWNER OPERATOR 
Mušt own tractor. We have 
plenty of business for ambitious 
t ruck drivers. 

Call — 284-3766 

R £ A L E S T A T E 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chlcago, IL 00632 TeL 027-5960 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l imii l l l l l l l l l l i l l ! 
10% — J 0 ~ — SO% ptgUu mok&tft 
ui apdraud* ano ugnlea Ir automo
bilio JMM m u . 

FRANK ZAPOLIS 
TeL GA 4-8654 

32081/2 W. 95th St ree t 
iiiiiiiiHiiiHHiiiimiimnHHiiiiimmiiiiir 

VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir aukuojame 
ritą rūgiu, grindi* 

B U B N Y S 
TeL — B E 7-5168 

BY OWNER. Beautiful house. Every-
thing finished. Near Archer and Aus-
tin. Call 767-5125. 

12 B U T Ų 
9 po 4 kambarių ir 3 po 2l/2. Gerai 
išlaikytas namas. South Shore apyl. į 
pietus už 73-dos. Kaina — 2y2 x nuo
mų. Skambint 773-9363. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimam* MASTER CHARGE ir VISA 

Tai. — WA 5-8063 
m^mm* i i m 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

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

NOTARY PUBLIC 
4299 S. Mapiewood — TaL 294-7499 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 a rba 376-5996 
» » M M M I » I M ' I I « < H I » M M 

»ooooooooooooooooooo<xxxxx 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SL, tel. 776-1486 
- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiM 

NAMŲ APSITVARKYME 
RuoSiatSs lt* perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar U lauko 
namo. Rūpinate* •" Visuomet čl* Jums 
•u patyrimu, už prieinama kaina pa
de*, »ka.mbinant po 6-os vai vakaro: 

Telef. — 476-3950 
'iiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiii 

Perska i tė 'Draugą", duokite 

B kitiem* paaiakaJtyti 

62 ir Francisco — 3-jų miegamų bun-
galo. 2 vonios. Tik naujai atremontuo
tas. Centr. oro vėsinimas. 2 maš. ga
ražas. Prašo $51,000. 
71 ir Ch ris t i ana — 4 miegamų mflr. 
rezidencija. {rengtas rūsys. Garažas. 
S65.000. 
109 ir Homan — 3-jų miegamų mūro 
namas. Formalus valgomasis. Centr. 
oro vėsinimas. Pilnas rūsys. Platus lo
tas. Garažas. $69,900. 
39 ir Kedvale — 26 metų senumo 2-jų 
butų mūro pastatas. 3 miegami apa
čioj ir 2 viršuj. Puikiai išlaikytas. Tik 
$94,500. 
71 ir Sawyer — 9 butai. 20 metų se
numo mūrinis puikiai išlaikytas pas
tatas. Jmokėti 20%. Kaina tik 6% 
karto metinių pajamų. 

Taip pat turime Condominiums — 
mieste ir priemiesčiuose. 

Dėl informacijos skambinkite 
BUDRAIČIUI. 

BUDRAITIS REALTY 
TEL. — 767-0600 

<HHiiiiiiimiininniiimniimtwnHiiHim 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar ia tes — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6259 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
9iiiiiiiiiiiituiuuuiiumiiajaaaBaaaaai 
— — — — — •» 

Atdara apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3818 W. 63 Place — 3-jų miegamu. 
mūr. namas. Modern. virtuvė ir vo
nia. 50 p. sklypas, {rengtas rūsys, su 
baru. 2 maš. garažas. Reikmenys. La
bai švarus. Tik $51,900. 
3641 W. 68 Place — 6 kamb. mūr. na
mas, {rengtas rūsys. 2 maš. garažas. 
Centr. oro vėsinimas. Tik $54,500. 
3638 W. 64 Place — 6 kamb. mflr. 3 
dideli miegami. \y2 vonios. 2 maš.ga
ražas. Pilnas rūsys. Tik $55,900. 

5057 S. Knox — Archer ir Knox 
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 
iy2 vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt.". Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos. 

Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TW. — 484-7100 

• • 9 9 9 1 S ) e i 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 M 9 9 9 
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DALYVAUKIME 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJOJE 

Šį šeštadienį, liepos 21 d., 
1:00 vai. p.p. Ohio tautybių 
sąjūdis, kuriam pirmininkau
ja Ralph J. Perk, buvęs ilga
metis Clevelando meras, mi
nint 25 metų sukaktį nuo 
Pavergtų tautų savaitės pa
skelbimo prez. Eisenhowerio, 
miesto centre rengiama 
demonstracija. Sąjūdy daly
vauja 25 tautybės, jų tarpe ir 
pabaltiečiai. 

Prezidentas Rona.d Reagan 
šių metų pavergtų tautų sa
vaitę paskelbė liepos 16-23 d. 
savaitę. Jis kviečia visus 
amerikiečius per šią savaitę 
atitinkamomis ceremonijomis 
atkreipti pasaulio dėmesį į 
tautas, kurios dar tebėra pa
vergtos. 

Clevelando Pavergtų tautų 
savaitei pirmininkauja Rai
mondas Kudukis. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Voice of 
America direktorius Kenneth 
Y. Tomlinson. 

Atvykusieji demonstruoti 
automobilius gali pasistatyti 
už Terminai Tower prie Supe-
rior gatvės. Laisvės žygio ei
sena ir minėjimas įvyks mies
to Centre. Jei lytų, visas 
minėjimas bus pravestas Ter
minai Tower patalpose. 

Visi kviečiami dalyvauti. 

KREDITO 
KOOPERATYVAS 

Pagaliau, po daugelio metų 
svarstymų, įsteigtas Cleve
lando Lietuvių Kredito koope
ratyvas „Taupa" jau pradėjo 
darbą Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos 
patalpose prie svetainės. 

„Taupa", gavusi visus kre
dito kooperatyvų leidimus iš 

federalinės valdžios ir Ohio 
valstijos, pradėjo narių ver
bavimą. Clevelando lietuviai 
jau parodė nemažą dėmesį, 
stodami nariai ir pirkdami ak
cijas. Viena akcija — 5 dol. 
Visi indėliai yra apdrausti 
100,000 dol. National Deposit 
Guaranty korporacijoje. Už 
taupymo sąskaitas moka 6%, 
o už Super Share Account 
(2,500 dol. ar daugiau) 9% ir 
nemokamai gauna 2,000 dol. 
gyvybės draudimą. 

Išrinkta pirmoji „Taupos" 
valdyba; V.A. Staškus — 
pirm., dr. V. Maurutis — 
vicepirm., V. Urbaitis — 
iždininkas, G.A. Taoras — 
sekretorius ir B. Steponis — 
narys. Revizijos komisija: R. 
Belzinskas, A. Juodikis ir J. 
Kazlausaks. 

Įstaiga atidaryta kiekvieną 
sekmadienį nuo 11 vai. ryto 
iki 1:00 vai. p.p. 

Clevelando ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atvykti į 
„Taupos" įstaigą, gauti at
spausdintos informacijos bei 
plačiau susipažinti su nauja 
finansine institucija. 

NAUJI 
PROFESIONALAI 

Šį pavasarį gražus būrys 
lietuvių baigė studijas univer
sitetuose bei kolegijose, įsi
jungdami į lietuvių profesio
nalų šeimą. 

O n a K l i o r y t ė ba igė 
mediciną Medical College of 
Ohio Toledo mieste. Tai tre
čia Jadvygos ir Petro Kliorių 
šeimos narė savo studijas ap
vainikavusi daktaro laipsniu. 
Kęstutis, turi doktoratą mate
matikoje, profesoriauja Can-
non universitete. Živilė baigė 
odontologiją. Jauniausias sū-
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Turtas — kaip mėšlo krūva: 
krūvoje dvokia, o iškratytas 
dirvoje daro žemę derlingą. 

Rytų išmintis 

Kas jums sako, kad jūs ne 
per darbą ir taupumą galit* 
tapti turtingas, tas jums me

luoja. B. Franklu: 

Nieko neturime savo, tik lai- Turtas be dorybių neiškeis 
kas yra mūsų. žmogaus. 

Su. Bernardas Calinaco 

Muz. Onos Mikulskienės Clevelande vadovaujamo kanklių studijos mokinės savo metiniame koncerte. 
Nuotr .V. Bacevič iaus 

nus Vytautas, turįs magistrą 
kompiuterių moksle, turi savo 
privatų biznį kompiuterių sri
tyje. 

R i t a K a z l a u s k a i t ė 
Clevelando valstybiniame 
universitete baigė biologiją 
Cum laude ir gavo „Out-
standing Biology Student" 
premiją. Priimta į Toledo 
medicinos mokyklą. 

Elenutė Muliolytė baigė 
VVestern Reserve universitete 
matematiką — Computer 
Science. Gavusi darbą IBM 
bendrovėje, federalinių pro
jektų divizijoje, išvyksta dirb
ti į New Yorką. 

Edis Kizys Clevelando 
valstybiniame universitete 
baigė elektros inžineriją ir 
pradėjo dirbti Van Doren 
bendrovėje. 

A l g i s Mišk in i s Case 
VVestern Reserve universitete 
baigė elektros inžineriją ir 
pradėjo dirbti Reliance Elec
tric bendrovėje. 

T o m a s K i j a u s k a s 
Clevelando valstybiniame 
universitete baigė meno stu
dijas, išvyksta į Alfred 
universitetą siekti magistro 
laipsnio. 

IŠVYKO I P IETŲ 
AMERIKĄ 

PLB vicepirmininkė kultū
ros reikalams Milda Lenkaus
kienė išvyko į Caracas , 
Venezuelos sostinę, kur liepos 

21-25 dienomis dalyvaus Pie
tų Amerikos Lietuvių kong
rese. Po kongreso vyks jau
n i m o s t o v y k l a p r i e 
Venezuelos sostinės. Kong
rese M. Lenkauskienė kalbės 
apie išeivijos tautinius rūpes
čius. 

Vicepirmininkė išskrido su 
savo vyru dr. Edmundu, ku
ris po dviejų savaičių grįš na
mo, o ji dar vyks į Kolumbiją. 
Cia susitiks su lietuviais ir 
atostogaus pas savo dukra 
Nijolę ir Kęstutį Slotkus. 

V.R. 

PA DĖKA 
MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVELIUI IR ŽENTUI 

MA 
DR. BRUNO A. BEINORIUI mirus, 

gilią padėką reiškiame visiems, kurie dalyvavo kartu su mumis mū
sų skausmo valandoje. 

Nuoširdžiai dėkojame dr. V. šauliui už pravedimą atsisveikini
mo vakaro. Už tartus atsisveikinimo žodžius draugų bei organiza
cijų vardu dėkojame dr. V. šauliui, dr. F. Kaunui, dr. K. Ambrozai-
čiui, dr. S. Ghattas, broliui David Witalka, p. J O'Donnell ir p. 
K. Gohs. 

Dėkojame karsto nešėjams: dr. F. Kaunui, dr. P. Mažeikai, dr. 
R. Vienuž'ui. dr. S. Ghattas, dr. R. Leischner, dr. P. Scalzitti, adv. 
V. Rasiui ir P. Ragui. 

Dėkojame kungams: kun. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje 
ir palydėjimą j kapines, klebonui A. Zakarauskui už atnašavimą ge
dulingų šv. Mišių, ir kungams T. White ir J. Ryan už dalyvavimą 
šv. Mišiose. 

Nuoširdžiai dėkojame solistams P. Ragienei ir R. Strimaičiui 
už giedojimą bažnyčioje šv. Mišių metu ir muzikams M. Motekaičiui 
ir A. Kalvaičiui už vargoninkavimą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems koplyčioje, dalyva
vusiems pamaldose bažnyčioje ir palydėjusiems velionį j kapines. 
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už pareikštą užuo
jautą spaudoje, laiškais, telegramomis ar žodžiu. Dėkojame už pa
aukotas šv. Mišias, už atsiųstas gėles, už aukas Lietuvių Fondui, 
Minois Gydytojų Pagelbink) Vieneto Stipendijų Fondui ir labdarai. 

Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui ir p. 
L Gasiūnui už jautrų mums patarnavimą. 

Visiems ir visiems nuoširdžiausias ačiū. 

Su dideliu liūdesiu, 2MONA IR DUKTĖ 

Kanklių muzikos studijos Clevelande XI-tos lai
dos absolventės. Iš k.: studijos vadovė muz. Ona 
Mikulskienė, absolventės — K. Kasulaitytė, L. 

Gelažytė, ir R. Bublytė, muzikos konsultantė B. 
Smetonienė. 

V. B a c e v i č i a u s 

RADIJO IR 
TELEVIZIJA 

Prie radijo jau seniai esa
me pripratę, pripratome ir 
prie jos daromų išdaigų, kaip 
tai, jei nori radijo klausyti, tai 
turi išjungti visus bute esa
mus aparatus bei aparatėlius 
Jei paliksi veikiantį, nors ir 
mažą elektros aparatėlį, tai 
radijo tuojau pradeda duoti 
aparato urzgimą ir visokius 
elektros laidų trukdymus. 
Programos negirdėsi. Tas 
daugiausia atsitinka klau
sant trumposiomis bangomis, 
ypač klausant „Amerikos 
Balso" programas. Visai kas 
kita, klausant AM ar FM ban
gomis, jokių trukdymų negir
dėti. Kodėl taip yra? 

Visai kitas reikalas su tele
vizija. Televiziją įjungi ir jo
kių trukdymų negirdi, nors 
bute veikia keli elektros apa
ratai. Niekas jai netrukdo ir 
jokių pypimų, čirškimų bei ki 

„ _ _ t»J k*aaln tarukdymu mėn ir 
^**ė*if8'W»a. Tfcfetffi}* Ir radijo 

naudoja tą pačią srovę ir tą 
patį jungiklį, tik vienas lai
das eina į televiziją, o kitas ei
na į radijo. Kodėl toks skir
tumas? Televiziją malonu 
klausyti, o radijo trumpąsias 
bangas baisu įjungti, nes tuo
jau pradės pypti, čirkšti ir 
kaukti — visais 99 balsais. 

Nesu tų aparatų žinovas, nė 
technikas, bet man atrodo, jei 
galima televizijai, FM ir AM 
ir visokius kišeninius susikal
bėjimo aparatus apsaugoti 
nuo pašalinių trukdymų, tai ir 

trumposioms radijo bangoms 
galima tą patį būdą pritai
kyti. Televizijos programa 
perduodama oro bangomis, tą 
patį orą naudoja ir trumpo
sios bangos, bet čia jau pra
sideda visokie trukdymai ir 
bangų maišymasis su kitomis 
bangomis. Juk ir televizija tu
ri daugybę kanalų ir eina apie 
pasaulį, bet jai kiti kanalai 
netrukdo ir į jos programą 
nesimaišo. Mes matome tik tą 
kanalą, kurį turime įjungę. 

Vladas Sapėnas 

J.&J. P H A R M A C Y 
2567 W. Lithu&ni&n Plaaa Court 

TeJ. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, ra
mentai ir kt pirkti ar nuomoti 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

A.tA. 
Antanina Šulaitienė 

mirė 1984 m. liepos 16 d. Los Angeles, California, 
anksčiau gyveno Chicagoje. 

Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. Amerikoje iš
gyveno 35 metus. 

Lietuvoje ilgus metus tarnavusi geležinkelių val
dyboje — telegrafe. 

Palaidota liepos 19 d. po šv. Mišių — Šv. Kry
žiaus kapinėse Los Angeles, California. 

Giliame liūdesyje liko vyras Vladas, sūnus Vytau
tas su šeima, duktė Angelė Mošinskienė su šeima, 
sesuo Marytė ir kiti giminės Amerikoje ir Europoje. 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK Zc?A0 CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas. Pres. Tel 847-7747 

SERVING CHICAGOl.AND S1NCE 1905 

Liepos 24 d. sueįia vieneri metai, kai nete 
kome brangaus 

A. f A. 
A N T A N O I V A Š K O S 

Prašome draugus ir pažjstamus prisiminti jį mal
dose. Šeima tą dieną dalyvaus šv. Mišicse Putname. 
taip pat bus atnašaujamos šv. Mišios Lietuvoje. New 

Yorke ir Chicagoje. 

Nuliūdę: žmona Gintarė, vaikai Ritonė, Tomas, 
Paulius ir Gailė, tėvas Povilas Ivaška, 
sesuo Teresė Landsbergienė su šeima. 

AfA 
Barbora Sperbelienė 

Gyveno Chicago. Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė 1984 m. liepos mėn. 19 d., 1:45 vai. ryto, sulaukus 

96 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje, Žaliosios valsč., 

Andriškių kaime. Amerikoje išgyveno 21 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josephine Prenskas, 

anūkas Romas su žmona Suzana, 2 proanūkai \Vendy ir 
Amy, ir giminės Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Pensininkų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį 1 vai. popiet Gaidas 

Daimid koplyčioje. 4330 S. California Avenue. 
Laidotuvės įvyks Seštadienj. liepos 21 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus at lydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyk* gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: D u k t ė , a n ū k a s i r p r o a n ū k ė s . 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

E U D E I K I S 
LA IDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GF.RAl.PAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefone YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARŲUI I H FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

file:///Vendy
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x Sol. Danos Stankaity-
tės lietuviškų dainų, sukurtų 
lietuvių kompozitorių, nauja 
plokštelė "Ar atsimeni" pasi
rodys muzikos rinkoje. Pia
nistas yra muz. Alvydas Va-
saitis. Dainos nepaprastai 
gražios ir patriotiškos. 

x Izabelės Laučkai tės ir 
John A. Howe8 sutuoktuvės 
VVashingtone liepos 14 d. su
silaukė gausių svečių — gimi
nių ir draugų — iš keliolikos 
valstijų. Iš Chicagos j jas bu
vo nuvykę jaunosios sesuo dr. 
Pranutė Domanskienė su vy
ru adv. Aleksandru ir dukra 
Marija, dr. Alina ir Vandeli-
nas Domanskiai, Antanas ir 
Maria Rudžiai ir dr. Adolfas 
ir Jadvyga Damušiai. Su
tuoktuvių Mišias Švč. Trejy
bės bažnyčioje Georgetowne 
koncelebravo prel. Audrys 
Bačkis, , kunigai Kazimieras 
ir Domininkas Mockevičiai 
(jaunosios dėdės;, kun. To
mas Žiūraitis, O. P., ir kun. 
Joakimas Barzan, Švč. Šir
dies parapijos Washingtone 
klebonas. Vestuvių svečių pri
ėmimas ir pobūvis įvyko 
Stouffers viešbučio salėse. Da
lyvių tarpe buvo Lietuvos dip
lomatinės tarnybos šefas ir O. 
Bačkienė, Lietuvos atstovas 
Vatikane St. Lozoraitis, Jr. 

x Maria ir inž. Antanas 
Rudžiai praeitą šeštadienį, 
liepos 14 d. buvo nuvažiavę į 
Bethesdoj, Md. vykstančias 
Izabelės Laučkaitės su John 
Hawes vestuves, o pirmadie
nį, liepos 16 d., dalyvavo Bal
tuosiuose rūmuose prez. Ro-
nald Reagan Pavergtųjų tautų 
proklamacijos pasirašymo iš
kilmėse. Tai jau 25-toji Pa
vergtųjų tautų skelbiama sa
vaitė. 

x A. a. P i jus Gudelevi -
čius, MIC. ilgametis Argenti
nos marijonų Aušros Vartų 
parapi jos va rgon in inkas , 
spaustuvės ir laikraščio „Lai
ko" administratorius, po il
gesnės ligos mirė liepos 17 d. 
Palaidotas liepos 18 d. Velio
nis buvo gimęs 1912 m. spa
lio 15 d. Lietuvoje. Marijonų 
vienuolijos narys nuo 1929 m. 
gruodžio 8 d. Ilgą laiką gyve
no ir dirbo Romoje, paskiau 
daugiau kaip 30 metų Argen
tinoje. 

x Gauta žinia iš okupuotos 
Lietuvos, kad liepos 8 d. Klai
pėdoje mirė a. a. Juozas Kir
vaitis. 75 metų amžiaus. Pa
laidotas Klaipėdoje. Liko 
nuliūdime žmona Ona, dukte
rys Audronė ir Žibutė su šei
momis ir kiti giminės. Ameri
koje liko sesuo Anelė, brolis 
Jonas su šeima, krikšto sū
nus Kęstutis su šeima. J ie vi
si g . \ e n a Chicagoje. 

x Gražių dovanų bus ga
lima laimėti „Draugo" geguži
nėje, liepos 29. sekm. Laimėji
mams vadovauja Vilhelmina 
Lapienė su talkininkėmis. Šv. 
Mišias bus galima išklausyti 
12 vai. dieną, o po to bus pie
tūs ir kiti įvairumai. 

x L ie tuvos Vyčių 36-toji 
kuopa , vadovaujama Jono 
Paukščio ir talkininkų, stip
riai rengiasi, kad vyčių sei
mas rugpiūčio mėnesį gerai 
pavyktų. Seimas bus jau 71-
mas. Jame dalyvaus ne tik 
vyresnieji, bet taip pat ir jau
nesnieji vyčiai iš visos Ame
rikos. 

x D a i n a v o s s t ovyk l av i e 
tėje šią savaitę stovyklauja 
150 linksmų jaunių ateitinin
kų ir jų vadovų. Oras vėso
kas, nuotaika linksma, visi 
sveiki. Stovyklos tema: kelio
nė po Lietuvą. Jau aplankyti 
Vilnius, Trakai. Dzūkija ir Su
valkija. Stovyklautojai sveiki
na savo tėvelius ir draugus. 

x Helen Kapočius , Dol-
ton. 111.. pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 10 dol. auką, o laišku
ty rašo: „Tegul Dievas jums 
visiems padeda ateity. Jūsų 
darbai yra labai vertinami. 
Aš laukiu „Draugo" kožną 
dieną. Aš visą „Draugą" skai
tau nuo pirmo puslapio iki 
paskutinio žodžio pabaigos. 
.Draugas" atneša man daug : 
linksmumo". Labai ačiū už 
auką ir gražų laiškutį. 

x J u o z a s Mikonis , E. Ka
činskas, E. Chainas, I. Vinc-
lovas, Bronius Konauka, A. 
Beresnevičius, Petras Ežers-
kis. Edward Shilling. B. Ne 
verauskas. J. Banionis. M. 
Willas, J. Staškevičius, J . Pet
kevičius, Ona Jasaitis, K. Mi-
kaliukas. O. Jarašūnas , Gra
žina Bakuckas, Al. Antanėlis, 
Ona Paukštys, J . Masiulis, 
Ant. Vaitkus, dr. J . Šimaitis, 
dail. J Kelečius. J . Kirstukas, 
kun. J. Tamulis. M ir P. And
rijauskai, S. Bernatavičius, A. 
B. Cinikas, K. Graudienė. J . 
Kalėda, H. Suvaizdis, visi grą
žino lėšų vajaus laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Midland Federal bend
rovei , Marąuette Parko sky
riui, reikalinga t a m autoj as-ja. 
Skambint 925-7400 . 

(8k.). 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Scena iš Julijos Dantienės komedijos „Prie dan
gaus vartų", pastatytos Philadelphijoje. Iš kai
rės Angelas Vyresnysis — Algis Salčiūnas, 

angelai — A. Radžiutė, R. Stirbytė, M. Jovai-
šaitė, K. Bolten, V. Jovaišaitė ir VVashofsky. 

TRADICINĖ 
JŪROS DIENA 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos rengiamas metinis 
Chicagos-Detroito-Cicero jūrų 
šaulių vasaros sąskrydis, tra
dicinė Jūros diena, bus liepos 
28-29 d. Union Pier, Mich. 
Kviečiami visi Detroito Švy
turio j . š., Cicero Klaipėdos j . 
š„ Gen T. Daukanto j . š. kuo
pų ir Vytauto Didžiojo š. rink
tinės nariai, vadovybių parei-

gūnės,-ai, ramovėnai bei Union 
Pier ir apylinkėse gyvenan
tieji tautiečiai, o taip pat ir 
vasarotojai, dalyvauti. 
Programoje. — liepos 28 d., 
šeštadienį, 11 vai. r. prie Pet
rausko salės Jūros dienos ati
darymo, vėliavų pakėlimas. 4 
vai. p. p. salėje jūrų šaulių 
bendras informacinis susirin
kimas. 8 vai. vak. ten pat Jū-

IŠ ARTI IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Teresė ir Algimantas 
Gečiai, gyv. Philadelphia: 
Pa., visuomenininkai, išvyko 
ilgesnių atostogų į Europą. 
Aplankys dukrą Aušrą, kuri 
studijuoja Konstancos univer
sitete Vokietijoje. Lankysis 

nams. aprašė į pensiją išei
nantį prel. Joną Kučingj ir 
naujai klebonu paskirtą kun. 
Algirdą Olšauską. Straips
nis iliustruotas abiejų nuo
traukomis. Straipsnyje pasa
kyta, kad prei. J. Kučingis 
parapijoje išbuvo 37 metus. 
Kun. dr. A. Olšauskas prel. J . 

Šveicarijoje ir Austrijoje. Jei Kučingio asistentu buvo 16 
sąly.os leis, žada sustoti Eu- metų. Tame pečiame numery-
rops lietuviškų studijų savai- je laikraštis praneša, kad lie-
tėje. 

— „Lietuvių Dienų*' žur
na las rengia gegužinę rugsė
jo 23 d., 12:30 vai. Šv. Kazi
miero parapijos viršutinėje 
salėje. Jau dabar kviečia sa
vo skaitytojus ir visus Los 

tuviams paskirtas ir naujas 
vyskupas pranciškonų pro
vincijolas kun Paulius Balta
kis. 

ARGENTINOJE 
— Aušros Vartų parapi-

Angeles lietuvius gegužinėje joje Motinos dienos minėji-

x Albe r t a s Tuskenis , An
tano ir Polės sūnus, baigė Illi
nois universitete Chicagoje 
psichologiją bakalauro laips
niu (BA) su garbės pažymėji
mu. Albertas yra baigęs Mar
ąuette Parko ir Donelaičio 
lituanistines mokyklas, Quig-
ley South aukštesniąją mo
kyklą, yra skautas akademi
kas, šokių grupės „Vyčio" 
šokėjas, ledo rutulio koman
dos Chicagoje „Gintaro" žai
dėjas. Albertas yra priimtas į 
universiteto Phi Beta Kappa 
garbės draugiją. Rudenį jis 
tęs mokslą, siekdamas ma
gistro laipsnio, o vėliau dak
taro laipsnio iš psichologijos 
Illinois universitete, kur jam 
yra suteikta profesoriaus asis
tento tarnyba. 

x De t ro i to Dievo Ap
vaizdos parapija per mūsų 
bendradarbį Vytą Petrulį at
siuntė „Draugui" 50 dol. jo 
stiprinimui. Labai ačiū už 
mielą paramą. 

x Albinas Zovė, Detroit, 
Mich.. pratęsė „Draugo" pre
numeratą, grąžino laimėjimų 
šakneles ir dar pridėjo 20 dol. 
dienraščio paramai. A. Zovę 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką ir rėmimą 
savos spaudos tariame nuo
širdų ačiū. 

x Regina Balutis, Chica-
go, I!l., Vladas Užubalis. Chi-
caga, 111., Halina Žitkus. Ju-
no Beach, Fla., grąžino lėšų 
telkimo laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 15 
dol. Labai ačiū. 

x Lietuvos dukterų drau
gijos GEGUŽINĖ įvyks lie
pos 22 d., 12 vai. Marąuette 
parke — tarp 69-70 gatvės 
prie California Ave. Skaniais 
lietuviškais valgiais ir gėri
mais pasotinsime kūną, o dos
nia ranka išmėginsite savo 
laimę loterijoj sušelpdami ar
timą. Visus kviečiame. Prašo
me atsinešti kėdes. 

(pr.). 

dalyvauti. 
— Broniaus Kviklio ren

giama jo paties leidinių ir 
įvairių knygų paroda bus Los 
Angeles Šv. Kazimiero para
pijos viršutinėje salėje rugsė-

mas buvo birželio 13 d. Šv. 
Mišias bažnyČ:oje atlaikė kun. 
A. Steigvilas, giedant Šv. Ce
cilijos chorui, vadovaujamam 
P. Gudelevičiaus. Salėje buvo 
akademinis ir meninis minė-

niosios Elda Povilonytė de 
Fabiano ir Elena Čičiūnaitė. 

— A. a. Antanas Parše
lis, 82 metų amžiaus, mirė 
birželio 4 d. Velionis buvo ki
lęs iš Troškūnų, Panevėžio 
apskr. Argentinoje gyveno 
nuo 1927 m. Buvo vedęs Na
taliją Šantaraitę iš Ukmer
gės, mirusią prieš ketverius 
metus. Paliko du išmokslin
tus sūnus — prof. dr. Ernestą 
Paršelį su žmona Irena ir 
dviem vaikais ir Rapolą su 
žmona Mirta ir dukterimi. 
Taip pat liko daug giminių ir 
artimųjų Argentinoje, JAV-bė-
se ir ok. Lietuvoje. Gyveno ša
lia lietuvių parapijos. Su reli
ginėmis apeigomis palaidotas 
šalia savo žmonos Lanus ka
pinėse. 

— A. A. Walter Cervetti, 
gitaristės ir dainininkės Ad
rianos Jocytės vyras, su ku
riuo išgyveno tik septynis mė-

jo 30 d., sekmadienį. Paroda Jimas, kurį pravedė Genė Ma- n e s i u s , po s u n k a u s 
bus „Aušros" metų proga., caitienė. Išsamią ir įdomią susižeidimo eismo nelaimėje 
B. Kviklio surengtos parodos paskaitą skaitė Vladė Survi- mirė gegužės 31 d. Italų ligo 

« . . . . ~ _ _ _ 11 * T> _ 1 * A V i ? . Z i * _ T~> _ A ' T\ • i Chicagoje, Clevelande, Toron
te praėjo su dideliu pasiseki
mu, nes žmonės galėjo pama
tyti rinkinių apie kuriuos net 
nežinojo. 

— Inž. Vytautas Kaman-
tas, PLB valdybos pirminin
kas ir PLB valdybos nariai 
Lietuvių tautinių šokių šven
tės proga Clevelande susitiko 
ir pasitarė su iš Romos atvy
kusiu Lietuvos atstovu prie 
Šv. Sosto Stasiu Lozoraičiu, 
Jr., įvairiais lietuviams rūpi-
mais klausimais. ^ i r Lemheiifim g v i e s a s t v a r k ė 

— Birutė Jasaitienė. PLB J. Macaitis. Programą užbai-
vicepirmininkė, su talkinin- gė pagerbdami vyriausią mo
kais rūpinosi iš Argentinos ir tina O. Šeškienę, kun. A. 
Brazilijos į Lietuvių tautinių šo- Steigvilas ir O. Kairelienę. Jie 
kių šventę atvykusio jaunimo ir padėkojo visiems progra-
globa po šventės. Jos rūpesčiu mos atlikėjams ir visoms vai-
dalis jaunimo buvo nuvežti į šių rengėjoms, 
ateitininkų Dainavos ir skautų _ E l e n a Sakalauskaitė-
*ako stovyklas, kur galėjo kar- Mekšrūnienė, ilgametė Be-

lienė. Po paskaitos lietuvių 
draugė ir Švč. Cecilijos choro 
narė A. Magneschi padaina
vo kelias solo dainas lietuviš
kai ir lotyniškai. Birutės drau
gija inscenizavo „Motiną" — 
jos gyvenimo keturis etapus. 
Scenoje buvo keturios tauti
niais drabužiais apsirengu
sios motinos — Tumosienė. M. 
Marcinkevičienė. S. Rymavi-
čienė ir A. Magneschi. Už sce
nos atitinkamus eilėraščius 
skaitė V. Deveikienė ir J. Ma-
caitytė. Režisavo J . Macaity-

tu stovyklauti ir bendrauti su Š. 
Amerikos lietuvių jaunimu. 

— ,,The Tidings", Los An
geles arkivyskupijos laikraš
tis, pasikeičiant lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebo-

risso lietuvių veikėja, katali
kių moterų buvusi pirmininkė 
gegužės 2» d. artimųjų tarpe 
atšventė savo amžiaus 80 me

ninėje Buenos Aires. Pasimel
dė už jį lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Petraitis. 
Nuliūdime liko žmona Adria
na Jocytė, tėvai, brolis, 3esuo 
ir žmonos tėvai Jociai. Lietu
viai apgailėjo nelaimę, nes jis 
buvo lietuvių draugas ir su 
žmona dalyvavo lietuvių di
džiuosiuose renginiuose. 

— Kultūros komisija Susi
vienijime lietuvių Argentinoje 
jau pradėjo veikti. Birželio 3 
d. inž. G. Kliauga ir jo žmona 
rodė paveikslus ir aiškino iš 
kelionės Bali saloje, Indone
zijoje. Tai buvo iliustruota 
skaidrėmis ir jų muzika. Taip 
pat jie aplankė Indiją, Tai-
landiją ir Nepalį ir iš visur ro
dė paveikslų ir muzikos. Jie 
aplankė net ten, kur baltasis 
žmogus iki šiol nebuvo kojos 
įkėlęs. Šį kultūrinį vakarą pa
sveikino pirm. R. Stalioraitis, 
o uždarė ir padėkojo inž. G. ir 
Sally Kliaugams kultūrinės 
komisijos pirmininkė I. Sima-
nauskienė. Kita vakaronė bu

tų sukaktį. Ją pasveikino ne vo liepos 8 d. ir kalbėjo sve-
tik jos draugės, bet ir jaunes- čias iš Urugvajaus dr. F. 

ros dienos dalyvių ir svečių 
bendras pasilinksminimas. 

Liepos 29 d., sekmadienį 
10:30 vai. ryto Gintaro vasar
vietės rajone, teniso aikštėje, 
iškilmingas vėliavų pakėli
mas. 11 vai. gamtoje pamal
dos. Po pamaldų Michigano 
paežeryje žuvusių laisvės ko
vose karių ir šaulių pagerbi
mo apeigos. 1:30 vai. p. p. In
t e r n a t i o n a l F r i e n d s h i p 
Gardens kartu su ramovėnais 
dalyvaujama Lietuvos res
publikos prezidentų metinia
me pagerbime ir 3:30 vai. p. p. 
Petrausko salėje atsisveikini
mo su svečiais užkandžiai. 

Visa Jūros dienos progra
ma bus vykdoma Michigano 
laiku. Šaulės ir šauliai dėvi 
vasarinę uniformą. Tikintis 
gausai -3 dalyvių skaičiaus, vi
siems . anksto dėkojame. 

Rengėjai 

Dr. Austė Vygantienė moko apie žuvis Dariaus Girėno lit. 
mokyklos mokiniu.,. Nuotr. Ramintos Lapšienės. 

Apžiūrinėja B Kviklio draudžiamosios spaudos •<arodą Toronte. 

Stanevičius apie tautinę lietu
vių kultūrą ir tautinį meną. 

— „Nemuno" draugija 
Berisso mieste liepos 1 d. ap
lankė lietuvių Susivienijimas 
savo 70 metų sukakties proga 
su „Draugystės karavanu". 
Berisse „Nemuno" draugijos 
nariai jų laukė gatvėje. Taip 
pat „Nemuno" tautinių šokių 
ansamblis, miestui prašant, 
liepos 7 d, su tautiniais šo
kiais atstovavo Berisso mies
tui Chascomus teatre. Argen-
tiniečiai buvo pa tenkin t i 
susipažinę su lietuvišku tauti
niu menu. 

— Argentinos Lietuvių 
organizacijų ir spaudos tary
ba savo posėdyje yra nutaru
si ateinančiais metais Buenos 
Aires surengti Lietuvių dieną. 
Gal tai bus sujungta su Vasa
rio 16 minėjimu, bet bus kvie
čiamos visos organizacijos ir 
net svečiai iš kitur. Į Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą, 
kuris bus liepos 21 — 24 die
nomis Venecueloje Argenti
nos lietuviai pasiųs tik vieną 
atstovą. Gal kartais pavie
niai dar prisidės ir vyks, nes 
dabartinė infliacija neleidžia 
atlikti net geriausių norų dėl 
finansinių trūkumų. 

VOKIETIJOJE 
— Kosto Ostrausko vai

dinimą „Lozorių" suvaidi
no Liet. Kultūros draugijos su
važiavimo pabaigoje Robertas 
Baltutis, Monika Gaižauskaitė 
ir Erina Seidlerytė. Mokyt. 
Daiva Markelytė padeklama
vo lietuviškai ir angliškai Al
donos ir Roberto Page verstą 
Henriko Nagio eilėraštį "Toli
mos nakties prisiminimą". 
Dar deklamavo eilėraščių pa
ti Daiva Markelytė, Danutė 
Baltutytė iš Australijos, Inga 
Bitautaitė ir Erina Seidlerytė 
iš Vokietijos ir Darius Sužie
dėlis iš JAV. Jaunimui pati
ko interpretuojamas Vytės 
Nemunėlio „Meškiukas Rud-
nosiukas", kurį deklamavo ir 
vaidino Robertas Baltutis, 
Milda Motekaitytė, Monika 
Gaižauskaitė, Linas Kastys ir 
Orenas Levšteinas. Mergaičių 
kvintetas — Milda Motekaity
tė, Danutė Baltutytė, Daiva 
Korintaitė, Monika Gaižaus
kaitė ir Erina Seidlerytė, gra
žiai padainavo kelias dainas. 
Milda Motekaitytė dar padai 
nsvo solo, akompanuojant or

kestrui, kurį sudaro Mečys 
Buivys, Marytė Balaišytė, Ro
manas Dirgėlas, Markus Li
pas, Arvydas Herbstas, Da
rius Sužiedėlis ir Joachimas 
Freteris. Vadovas yra Mečys 
Buivys. Sekmadienį buvo pa
maldos, kurias laikė kunigai 
K. Gulbinas ir A. Bernatonis. 

— Ričardas Tendzegols-
kis , Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės veikėjas, buvęs Ro
muvos apylinkės pirmininką" 
sukako 60 metų amžiaus. Ji*> 
gimęs 1924 m. birželio 5 i. 
Kaune. Baigė Jėzuitų gir.ma 
ziją 1942 m. 1946 m. buvo iš
tremtas į Sibirą, Kolymos n e 
t o l i M a g a d a n o a u k s o 
kasyklas, kur sunkiu ir pavo
jingu darbu savo priešams su 
gadino savo sveikatą. 1956 m. 
grįžo į okupuotą Lietuvą ir ve
dė vokiečių kilmės Zenią Šrei-
feldaitę, su kuria susilaukė sū
naus Rolando. 1967 m. atvyko 
į Vak. Vokietiją ir apsigyve
no netoli Vasario 16 gimnazi
jos, kad galėtų leisti savo sū
nų mokytis. Šiuo metu gyvena 
Mannheime ir su žmona Ze-
nia daug keliauja, kai tik ati
trūksta nuo darbo. Draugų ir 
artimųjų tarpe birželio 9 d. pa
minėjo savo amžiaus sukaktį. 

— Trisdešimt pirmoji Eu
ropos lietuvių studijų savai
tė šiemet bus liepos 29 d. — 
rugpiūčio 5 d. Augsburge, St. 
Ulricho akademijos namuose. 
Paskaitas skaitys kviesti pas
kaitininkai iš Vokietijos, Ita
lijos, Šveicarijos ir Amerikos. 
Numatomos paskaitos dr. P. 
Rėklaičio, V. Natkevičiaus, V. 
Bartusevičiaus, dr. K. Gir
niaus, kun. Br. Liubino, dr. K. 
J . Čeginsko iš Vokietijos, kun. 
prof. P. Rabikausko iš Itali
jos, dr. A. Geručio iš Šveicari
jos, prof. V. Bieliausko, re
daktorės A. Liulevičienės, dr. 
T. Remeikio iš JAV. Taip pat 
bus poezijos vakaras, kuria
me skaitys Eglė Juodvalkė, 
deklamuos Daiva Markelytė, 
melodeklamaci ją duos K. 
Ivinskis. Vargonų koncertą 
duos prof. Vytenis Vasyliū-
nas, solo koncertą atliks Lai
ma Stepaitienė. Rengimo ko
misiją sudaro: J. Barasaite, R. 
Hermanas. P. Ivinskienė, kun. 
A. Rubikas ir B. Šyvokaitė 
Studijų savaitei pirminuv 
kaus dr. K.Ceginskas, V. Nat
kevičius ir dr. J. Norkaitis. 


