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Šv. Kazimiero jubiliejaus 
iškilmių atgarsiai 

(lesmys) laikomos kartu lietuviams ir 
Visa katalikiška Lietuva lenkams, kai jau nuo seniau-

rengėsi t inkamai sutikti sių laikų jos vyksta atskirai, o 
vienintelio oficialiai paskelb- ypatingai tomis progomis, kai 
to Šventuoju Lietuvos kuni- į bažnyčią nei vieni lietuviai, 
gaikščio šv. Kazimiero 500 nei vieni lenkai nesutelpa. To 
mirties jubiliejų. Pagrindinės pasėkoje perpus mažiau 
j u b i l i e j a u s a t i d a r y m o žmonių turėjo galimybę 
iškilmingos pamaldos buvo sąmoningai dalyvauti pamal-
paskirtos kovo 3 d. Vilniaus dose; iš šventoriuje ir gatvėje 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, besispaudžiančių maldininkų 
kur ilsisi žemiškieji šv. tiesiog pasityčiota, stebėtina, 
Kazimiero palaikai. Tą dieną iš kur ta paprasta laudis turė-
maldįninkai iš visos Lietuvos jo tiek kantrybės — beveik 
rinkosi j šv. Petro ir Povilo tris valandas žiūrėti ir nieko 
bažnyčią. Bažnyčia ir švento- nematyti, klausyti, bet nieko 
rius netalpino žmonių, nema- negirdėti — ir sąmoningumo 
ža jų dalis stovėjo už švento- tyliai pavieniai daugiausia 
riaus ribų. Nuo ryto girdėjosi rožančiaus maldai. Jubilie-
lenkiškos ir lietuviškos mal- jaus atidarymo iškilmėse 
dos. Pagrindinės pamaldos nebuvo perskaityta popie-
buvo pradėtos 12 vai. Šv. žiaus Jono-Pauliaus II tele-
Mišias laikė Jo Ekscelencijos gramą, siųsta vyskupams ir 
vyskupai — L. Povilonis, A. visiems iškilmių dalyviams. 
Vaičius, J. Steponavičius, V 
Sladkevičius — pamokslą 

K a ž k a s „ a t s i t i k t i n a i " 
pasistengė, kad vyskupas L. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

lietuvių kalba pasakė Panevė- Povilonis ją gautu tik grįžęs ?"'*» kandidatas prezidenttia, pastorius J^se Jacksonaa savo 
Ko vyskupijos valdytojas kun. ig iškilmių, nebuvo paskelbta " 5 ? J e Ctavelande ! • « • • " * *F°1™* kandidatu^ tai.au juos u-
-r f į n s m . . . L T - J- •«!•» • kritikavo. Jis paskelbė, kad nebus kandidatu j senatą Pietinėje Karoli-
^ 8 ? ^ k s n y 8 ' I nkams ji ir sekančios dienos išjalmin- n o j e j a c k s o n o kandidatūra iššaukė Amerikoje įvairias reakcijas, 
kalbėjo Vilniaus vyskupijos gose pamaldose. Jubiliejaus vieni laiko jį daug žadančiu, gabiu politiku, kiti mano, kad jis nerim-
valdytojas kun. Algirdas išvakarėse šv. Petro ir Povilo tas garbėtroška. 
Gutauskas. Ir vis tik daugelio bažnyčioje, kur jau buvo susi-tikinčiųjų 
skausmas: 
negalėjo 
iškilmėse. 

veiduose matėsi 
didelė jų dalis 

pilnai dalyvauti 

Šventoriuje, 
gausi minia 

kur meldėsi 
tikinčiųjų, tą 

rinkę nemažai maldininkų, 
nebuvo pasakyta nei vieno 
pamokslo, nei pusė žodžio 
neužsiminta apie rytdienos 
iškilmes. Į iškilmes nebuvo 
leista pakviesti daugiau kuni
gų išpažint ims klausyti . 

Izraelio politinių 
grupių infliacija 

dieną pamaldų metu viešpa- Žmonės vargo eilėse prie 
tavo tyla — neveikė garsia
kalbia i , nors j au geras 
dešimtmetis, kai garsia
kalbiai toje bažnyčioje veikia, 
veikė jie net pačiame remonto 
įkarštyje. Paaiškėjo, kad 
garsiakalbiai nustojo veikti 
išvakarėse bažnyčią apžiū-
rinėjusios komisijos pagei
davimu. Pamokslų negirdėjo 
ne tik tikinčiųjų minia švento
riuje ir už jo, bet ir presbite
rijoje buvę kunigai. Kad tai 
neats i t ik t inumas, verčia 
galvoti ir tas faktas, jog 
šiemet Marijampolėje per 
Garbingojo Dievo tarno arki
vyskupo Jurgio Matulevi
čiaus minėjimą panašiai 
„a t s i t ik t ina i " užsitrenkė 
sakyklos durys ir niekas 
negalėjo surasti raktų, todėl 
pamokslą sausakimšai baž
n y č i a i teko s a k y t i nuo 
altoriaus laiptų. Visa tai liūd
nų dalykų pirmos kregždės. 
Nebe bedievių įsikišimo šv. 
Kazimiero jubiliejaus pa
grindinės pamaldos buvo 

klausyklų tiek išvakarėse, tiek 
jubiliejaus iškilmių dieną, kai 
kurie iš jų eilėse prie klausyk
los prastovėjo nuo 10 vai. ryto 
iki 17-18 vai. vakaro. Vil
niaus arkivyskupijos kunigai 
negavo jokio pranešimo apie 
kovo 3 d. jubiliejaus pradžios 
iškilmes. Ir vis tik, nepaisant 
informacijos stokos, į iškil
mes suvažiavo nemažai kuni
gų, tačiau po pagrindinių 
pamaldų nė vienam iš jų 
nebuvo leista Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje laikyti šv. 
Mišias. Buvo padaryta viskas, 
kad kovo 3 d. į iškilmes atvy
kęs jaunimas negalėtų bend
rai pasimelsti. Senamiestyje, 
prie Sv. Kazimiero bažnyčios 
(dabar ateizmo muziejaus), 
pastoviai budėjo milicininkai 
ir saugumiečiai. Bedieviai 
nuolat suko galvas, kaip 
sumenkinti šv. Kazimiero 
jubiliejų. Skaudu, kad jiems 
talkininkų atsirado ne tik iš 
eilinių tikinčiųjų tarpo. 

(Bus daugiau) 

— Olimpinėse žaidynėse iki 
šiol daugiausia medalių (26) 
laimėjo Amerika. Po jos eina 
Kinija (11), Vak. Vokietija (9), 
Kanada (7), Britanija (6), 
Aust ra l i ja (6), Olandi ja , 
Prancūzija, Japonija, Italija, 
Švedija. 

— Izraelio prezidentas pra
dėjo pasitarimus su mažųjų 
partijų vadais. J i s pareiškė, 
kad su rabinu Kahane jis 
nesitars, nes nepritaria Kaha-
nės rasistinei Unijai. Kahane 
pats bandė įsibrauti pas prezi
dentą Herzog, tačiau policija 
jį pašalino. 

— Atstovų Rūmų pakomite
ty kalbėjo JAV kariuomenės 
Pietų Amerikoje vadas gen. 
Paul Gorman. Jo štabas — 
Panamoje. J i s pasakė, kad jis 
nepritaria JAV kariuomenės 
įvėlimui į Salvadoro kovas. 
Jėgų ten siuntimas padėtį 
pablogintų. Salvadoras, jei 
gaus pakankamai paramos, 
pats gali susitvarkyti su 
valdžios priešais, pasakė 
generolas. 

— P r a n c ū z ų l ė k t u v o 
pagrobėjai reikalauja paleisti 
iš Prancūzijos kalėjimų pen
kis iraniečius, kurie 1980 m. 
bandė nesėkmingai nužudyti 

- Irano buvusį premjerą, gyve
nantį egzilėje-Bachtiarą. 

— Amerikos lenkų didžiau
sia organizacija Amerikos 
Lenkų Kongresas pakeitė lini
ją ir dabar pritaria sankcijų 
Lenkijai atšaukimui. 

grupelė — JAV pasienių sargyba 
nelegalią biznio 

Pažanga derybose 
dėl Hong Kongo 

J e r u z a l ė Pirmą kartą ministerio Hurvitzo 
po par lamento r inkimų Ometz (Drąsa). Partijos vadas įgaiskino 
Izraelyje susitiko dviejų vienas parlamente jai ir atsto- organizaciją, kuri padėdavo 
svarbiausių politinių partijų vauja. Kiek didesnė ir už nemažus a t lyg in imus 
vadai: Likudo vadas premje
ras Shamiras ir darbiečių 
lyderis Peresas. Neskelbiama, 
apie ką jie tarėsi, tačiau spau
doje buvo pasiūlymų toms 
dviem partijoms sudaryti ben
drą koalicinę vyriausybę ir 
pasikeičiant jai vadovauti, 
pirmininkaujant ministerių 
kabinetui pamainomis po 
šešis mėnesius. 

Kaip jau buvo rafiyta, nė 
viena didžiųjų partijų neturi 
par lamente pakankamai 
a t s t o v ų v a l d y t i v i e n a . 
Kiekvienai reikia mažų parti 

bendradarbiauti su darbie- įvažiuoti į Ameriką nele-
čiais pažadėjusi Shinui galiems imigrantams. Suim-
(Pa8ikeitimų partija) padi- tas 41, jų tarpe trys legaliai į 
dino parlamente narių skaičių Ameriką atvykę jugoslavai. 
iš dviejų į tris. — Indijos Kašmiro provin-

1 kairę nuo darbo partijos cijos sost inėje S r inagare 
yra sena Maskvos komunistų įvyko riaušės. Kovose su poli-
partija Hadash. Ji turėjo ir cija 6 žuvo, 58 sužeisti, 
dabar turi keturis parlamento — P a s a u l i o L i u t e r o n ų 
narius. Daug jai pakenkė Federaci jos suvažiavime 
neseniai įsisteigusi Pažangie- Vengrijoje dvi Pietų Afrikos 
čių grupė, kurią rėmė ir kairie- liuteronų Bažnyčios buvo 
ji arabai. Ji gavo du atsto- suspenduotos už atsisakymą 
vus. Tos dvi komunistų pasmerkti rasizmą ir apar-

teizmą. 
— Prez idento vals tybės 

saugumo patarėjas Robert 
McFarlane pasakė spaudai, 

monopoliui. Valdžia iš alko
holio pelno per metus 4 bil. 
dol. 

įdomu, kad oficiali valdžios 
politika irgi skatina mažiau 
gerti. Valdžiai svarbiausia, 

vadovaujamas vyskupo J an k a d n u o alkoholio kenčia 
Mazur iš Siedlce, paskelbė darbo našumas, pagaminama Nauja Shas partija turi ketu 
atsišaukimą, reikalaujantį, daugiau broko. 
kad visą mėnesį niekas Vyskupo Mazuro atsišauki 

Lenkai raginami 
negerti vodkos 

Varšuva. — Lenkijoje ka
talikų blaivybės komitetas, 

grupės dėtųsi į koaliciją su 
darbiečiais, tačiau šie nelabai 

jų pliram^srKaVtos'mažoTios tokia galimybe džiaugiasi 
Izraelio partijos? Jeigu Liku- D a u « k a s I^aelyje pikti-
das, įsteigtas ir vadovautas n a s i tokia Pa r t iJų infliacija ir kad sovietai iškraipo JAV 
Begino, iki šiol buvo laiko- reikalauja reformuoti rinkimi- poziciją erdvės ginklų reika-
mas dešiniąja partija tai n i u s įstatymus. Izraelio poli- lais. Amerikos vyriausybė 
dabar atsirado dar dešines- **& i r ekonominėje pade- linkusi dėl erdvės ginklų 
nių. Dešiniausia Kach grupė *we kraštui reikalinga stipri uždraudimo derėtis, tačiau 
turi parlamente vieną atstovą vyriausybė, o ne daugybės Maskva atsisako. 

partijų koalicija. Senieji Izrae- — Japon i jos apeliacijos 
lio veikėjai gailisi, kad teismo teisėjas pasitraukė iš 
pasibaigė tolerantiško, libera- pareigų. Jis turėjo svarstyti 
lauš Izraelio dienos. Maroko, buvusio premjero Tanakos 

— rabiną Kahane. Kita Tehi-
ya (Atgimimo) partija turėjo 
par lamente t r i s vietas , o 
dabar turės keturias. Ja i 
v a d o v a u j a prof. Yuval 
Neeman. J i s reikalauja 
prijungti prie Izraelio Vaka
rinį krantą ir Gazą. 

Dešinesnės srovės atstovai 
yra ir religiniai ekstremistai. 

nepirktų ir negertų alkoholi
nių gėrimų. 

Stebėtojai pripažįsta, kad 
prašyti lenkų negerti nėra 
l engva . D a u g l e n g v i a u 
nukviesti juos į gatves mėtyti 
į miliciją akmenų. Statistika 
rodo, kad apie trys milijonai 
lenkų kasdien pasigeria. Alko
holio sunaudojimas siekia du 
galionu? gryno spirito kiek
vienam asmeniui per metus. 

Vyskupo Mazuro atsišauki
mą parėmė ir „Solidarumo" 

me sakoma, kad gir tus 
žmones lengviau išnaudoti, 
pavergti, lengviau okupuoti ir 
laikyti priespaudoje. Joks 
lenkas, joks krikščionis šį 
mėnesį neturėtų gerti, pirkti 
ar pardavinėti alkoholį, sako
ma atsišaukime. 

ris parlamento narius. Tai 
nuo daugiau europietiškos 
grupės Aguda atskilusi Afri
kos ir Azijos žydų kilmės 
partija. 

Seniausia Nacionalinė Reli
ginė partija prarado rinki
muose dvi vietas. Vienas 
parti j oš veikėjų rabinas H ai m 
Drukman pernai išstojo iš 

Irako, Jemeno kilmės žydai 
perima Izraelio vadovavimą 
iš Vokietijos, Rytų Europos, 
Amerikos žydų. Kyla naujos 
politinės pažiūros, keičiasi 
tautos kultūra. Izraelis tampa 
militaristinis. netoleran
tiškas, kietas, praradęs kū
rėjų idealizmą. 

Hong Kongas. — Britani
jos užsienio reikalų minis-
teris Sir Geoffrey Howe 
baigė savo vizitą Kinijoje, kur 
jis dar neseniai lankėsi balan
džio mėn. Abi pusės: Kinijos 
vyriausybės nariai ir britų 
delegacija skelbė, kad dery
bose dėl Hong Kongo ateities 
padaryta pažanga, tačiau nė 
viena pusė neskelbia, kas tai 
per pažanga. Ministeris Howe 
pakar tojo , kad Britanija 
sugrąž ins Kinijai Hong 
Kongo koloniją 1997 m., kada 
pasibaigia kolonijos nuomos 
sutartis. Dabartinės derybos 
vyksta dėl to perdavimo būdų 
ir dėl 5.5 milijonų Hong 
Kongo gyventojų traktavimo. 

Kinija yra pažadėjusi 
ankstyvesnėse derybose, kad 
ji nebandys keisti kapitalis
tinės Hong Kongo sistemos. 
Britanijos premjerė Thatcher 
lankėsi Kinijoje 1982 m. 
rugsėjo mėn. Kinijos vadai jai 
pažadėjo, kad jie paliks 
daba r t inę ekonominę ir 
socialinę Hong Kongo siste
mą nepaliestą mažiausiai dar 
50 metų po kolonijos sugrįži
mo į Kinijos teritoriją. Tą patį 
kinai pakartojo ministeriui 
Howe dabartinio vizito metu. 
Šios derybos buvo jau 19-tas 
britų-kinų pareigūnų susitiki
mas Hong Kong klausim-:. 

Stebėtojai mano, kad Kini
ja, besiruošdama taikingai 
perimti koloniją, nori parody
ti pavyzdį visam pasauliui, o 
ypač Taivanui, kad atsi
skyrusias teritorijas galima 
sujungti taikingai. Norima 
parodyti Taivanui, kad ir jis 
pradėtų prekybos, savitarpio 
pagalbos ir asmeninius kon
taktus, nors socialinės, poli
tinės sistemos abiejose tautos 
dalyse ir liktų skirtingos. 
Paga l i au , komentatoriai 
mano, kad Hong Kongas 
pas i l a ikydamas dabart inę 
ekonominę sistemą, galėtų 
padėti Kinijai žengti nusibrėž
tu modernizavimo keliu. 
Gyvenimo lygis Hong Konge 
yra aukštesnis. Hong Kongas 
yra svarbus pasaulio finan
sinis, biznio centras, iš kurio 

Jacksonas apie 
ateities planus 

Clevelandas . — Pastorius 
Jesse Jacksonas pasakė kalbą 
juodųjų U r b a n League 
suvažiavime. Jis pranešė, kad 
nutarė nekandidatuoti į Pieti
nės Karolinos senatoriaus 
vietą. Jis šį rudenį numato 
aktyviai veikti remdamas 
demokratų partijos kandi-

Vvšininkavimo bylą, tačiau 
pasitraukė, pripažinęs, kad 
jis neseniai pavogė iš Tokijo datus, dėdamas pastangas 
knygyno dvi knygas, vertas nugalėti prezidentą Reaganą. 

Izraelis puolė 
palestiniečius 

Tel Avivas. — Izraelio 
helikopteriai, palydimi lėktu
vų, paremiami karo laivų, 
puolė šiauriniame Libane dvi 

karo aviacijos bazėse, kur 
la ikomos JAV ats iųstos 
skriejančios raketos, 

pogrindis. Jis tačiau mažiau moterys, taikos 

religinės partijos, išsivedė su 
— Londono parlamente kilo savim jaunesnius jos veikėjus palestiniečių karines stovyk-

pikti debatai dėl saugumo ir įsteigė savo naują Morasha las, padarė joms nuostolių, 
(Paveldėjimo) partiją, kuri 
dabar parlamente turi du 
narius. 

15 dol. 
— Gva tema los nesenia i 

išrinkta konstitucinė asamblė
ja nutarė pati save prisaik
dinti, tuo pabrėždama savo 
nepriklausomumą nuo dabar
tinės karinės valdžios. 

— Atstovų Rūmai išreiškė 
vieSą papeikimą savo kolegai 
George Hansenui, respubli
konui iš Idaho, kuris nepa
skelbė ir nuslėpė savo paja
mas, apie 334,000 dol. 

— Penkios Centro Ameri
kos Salys: Hondūras, Salva
doras. Gvatemala, Nikaragva 
ir Kostarika nutarė bandyti 
atgaivinti anksčiau veikusią 
Bendrą Rinką. 

tačiau Libano radijas skelbia, 
kad buvo tik vienas sužeistas. 
Panašiame birželio 26 puoli-

demonstra- Šalia Sių dešiniųjų grupių me Izraelio aviacija užmušė — 
rūpinasi sveikatos ir pana- cijos dalyvės, įsibrovė į Green- yra ir nemažai kairiųjų. 19 arabų ir sužeidė 20. vadą Arafatą. Palestiniečiai 
Šiais blaivininkų motyvais, ham Common bazę ir ten Pačiame centre stovi Weiz- Pultos palestiniečių bazės pradėjo organizuoti Izraelio 
kiek komunistinės valdžios savaitę nepastebėtos gyveno, mano grupė Yahad (Drauge), priklauso Sirijos liniją sekan- puldinėjimus iš jūros. Tam 
spaudimu. Degtinės prekyba Antradienį jos pačios pasi- Ji laimėjo tris vietas. Šalia jos čioms PLO grupėms, kurios panaudojami Libano žvejų 
p r ik lauso v a l s t y b i n i a m davė karinei policijai. yra kito buvusio Likudo buvo sukilusios prieS PLO laivai. 

Jacksonas pasakė, kad jis 
toliau dirbs registruodamas 
balsuotojus, palaikydamas 
„pažangiuosius" kandidatus, 
ypač pietinėse valstijose. Jis 
pažadėjo remti Mondale-
Ferraro kandidatūrą, tačiau 
pasiliko teisę kritikuoti, kada 
reikia, demokratų partijos 
politiką. 

Vienas Mondale štabo 
narys pareiškė, kad kandi
datui Mondaliui nereikia jokių 
tarpininkų tarp jo ir Ameri
kos juodųjų. Jis turi su juodai
siais balsuotojais gerus ryšius 
ir be Jacksono. 

Jacksono štabas paskelbė, 
kad visoje rinkimų kampani
joje Jacksonas išleido 3.6 mil. 
dol., tačiau jokių skolų jau 
nebeturi, kada birželio pabai
goje Mondale dar turėjo 2 mil. 
dol. skolų, o senatorius Hart 
turi 4.1 mil. dol. skolų. 

komunistinė Kinija galėtų 
daug pasimokyti. 

Kinija pasiūlė britams 
sudaryti jungtinį abiejų šalių 
komitetą, kuris stebėtų Hong 
Kongo problemas iki koloni
jos perdavimo 1997 m. Komi
t e t a s galėtų r e g u l i a r i a i 
susitikti Hong Konge. Britani
ja siekia legalaus susitarimo, 
kuris aiškiai apibrėžtų koloni
jos gyventojų teises, išspręstų 
tarnautojų, valdininkų pensi
jų klausimą, žmogaus teisių 
garantijas. Kinija vengia 
detalių pažadų ir pabrėžia, 
kad reikia daugiau pasitikė
jimo, daugiau lankstumo, 
draugiškumo. 

Šis Hong Kongo statuso 
pasikeitimo klausimas svar
biausias patiems kolonijos 
gyventojams. Daug biznierių 
ir profesionalų ieško išeities. 
Turtingesni kiniečiai perka 
nuosavybes New Yorke, Los 
Angeles. Jau girdisi balsų, 
kad Amerika turėtų padidinti 
imigracijos kvotas Hong 
Kongo gyventojams, kurių 
šiuo metu per metus įsilei
džiama 600. Nurodoma, kad 
artėjant kolonijos perdavimo 
dienai, emigrantų iš Hong 
Kongo bus daugiau. Neseniai 
į Bermudą persikėlė garsi 
Hong Kongo finansinė ben
drovė Jardine Matheson Co. 
Kitos bendrovės perkelia savo 
štabas į Kanadą, Australiją ir 
JAV. Sakoma, kad bendrovės 
naujose Šalyse jaučiasi 
saugesnės. 

Mini8teri8 Howe, grįžda
mas iš Pekino, sustojo Hong 
Konge ir pasakė spaudai, kad 
rugsėjo mėn. bus pasirašyta 
sutartis, kuri garantuos Hong 
Kongo gyventojams teises ir 
laisves, kuriomis jie dabar 
naudojasi. Liks ta pati teisin
gumo sistema. Hong Kongo 
piniginis vienetas — doleris 
— liks tas pats, jį bus galima 
laisvai keisti į kitas valiutas. 
Bus galima įvežti į Hong 
Kongą ir išvežti kapitalą, bus 
nustatytos pensijų teisės, bus 
galima priklausyti tarptauti
nėms organizacijoms, sudari
nėt i prekybos s u t a r t i s . 
Gyventojai turės teisę į 
privačią nuosavybę, į laisvą 
prekybą, turės teisę kehauti. 

Hong Kongo miestas ir 
teritorijos apima 399 kv. 
mylių plotą, kuriame gyvena 
5.5 mil. gyventojų. Daugelis 
bijo, kad Kinijos vyriausybė 
pasikeis, o kartu pasikeis 
dabartinių vadų politika ir 
Pekinas nesilaikys savo sutar
čių. Taip jau yra buvę praeity
je. 

Ministeris pasakė, kad greit 
bus sudaryta jungtinė kinų-
britų komisija, po penkis 
asmenis. Ji prižiūrės Hong 
Kongo perdavimo klausimus 
iki 2000 metų. Kinija pažadė
jo, kad ši komisija nebandys 
tapti kolonijos administra
cija, „supervaldžia". Po britų 
mini8terio spaudos konferen
cijos Hong Kongo akcijų 
biržoje vėl pakilo akcijų 
kainos. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 3 d.: Nikodemas, 

Marana, Manigirdas. Lengvė. 
Rugpiūčio 4 d.: Jonas Vian., 

Perpetua, Gerimantas, Nemu
ne. 

ORAS 
5:43, leidžiasi Saulė teka 

8:08. 
Debesuota, su pragiedru

liais, tvanku, temperatūra 
dieną 88 L, nakti 75 i 

v 

http://tai.au


DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 3 d. 

/PORTO APŽVALGA 

BALTŲ JAUNIMO BYLA SU 
OLIMPINIU KOMITETU 

Liepos 18 d. Californijos 
a u k š t e s n y s i s t e i s m a s 
(Superior Court) svarstė Los 
Angeles lietuvių, latvių ir estų 
tautinių šokių grupių skundą 
prieš LA Olimpinį komitetą 
už neleidimą joms dalyvauti 
olimpiados didžiajame para
de. LA Olimpinis komitetas 
pradžioje tautinių jaunimo 
grupių ieškojo ir visoms trims 
baltų grupėms atsiuntė užpildy
ti formas. Vėliau jau telefonu 
informavo, kad šių grupių 
dalyvavimas būtu ..little too 
political", o galiausiai oficia
liai raštu pranešė, kad grupės 
nepriimtos. Lietuvių jaunimo 
„Spindulio" grupės vardu 
skundą pasirašė grupės vado
vė Danguolė Razutytė Var
nienė. 

Californijos aukštesnia-
jame teisme byla buvo paskir
ta nagrinėti liepos 18 d. Dieną 
prieš tai, liepos 17 d., Baltų 
Laisvės lyga Estų namuose 
sukvietė spaudos konferenci
ją. Nors tuo metu visas dėme
sys buvo n u k r e i p t a s į 
demokratų konvenciją San 
Francisco mieste, tačiau į 
konferenciją atsilankė AP ir 
UPI tarptautinių žinių agen
tūrų atstovai, City News 
Service, Herald Examiner, 
USA Today, Register, La Opi-
nion (ispanų) dienraščių 
korespondentai. Iš lietuvių 
konferencijoje pareiškimus 
padarė Antanas Mažeika ir 
Jūratė Venckienė. Kitą dieną 
ilgesni ar trumpesni praneši
mai pasirodė daugelyje didžių
jų Los Angeles dienraščių. 
„The Register", trečias savo 
didumu L.A. metropolijos 
dienraštis, palankų mums 

straipsni patalpino pirma
jame puslapyje. 

Austrijos televizija at
silankė j Mažeikų namus ir su 
Antanu padarė pusantros 
valandos pasikalbėjimą. 

Pats teismas įvyko liepos 18 
d. Prie teismo salės pasirodė 
dviejų TV sotčių korespon
dentai, salėje teismo eiga sekė 
KFI, KNX ir City News Servi
ce korepondentai, o taip pat 
„Los Angeles Times", PUI, 
AP ir „The Register repor
teriai. 

Baltų tautinių šokių grupės 
prašė teismą neleisti olimpi
niam komitetui diskriminuoti 
baltų grupes ir leisti joms 
da lyvaut i pa rade . Baltų 
Laisvės lygos advokatas bylą 
labai gerai vedė, tačiau teis
mas prašymo nepatenkino. 
Bet iš antros pusės teismas 
atmetė ir olimpinio komiteto 
prašymą bylą toje teismo 
instancijoje galutinai užbaig
ti. „Amerikos vyriausybė 
užsienio politikos vesti nepa 
vedė olimpiniam komitetui", 
pareiškė teisėjas Epštein. Į 
Olimpinio komiteto advokato 
p a r e i š k i m ą . k a d bal tų 
grupėms buvę pasiūlyta 
žygiuoti po rusų vėliava, 
lygos advokatas atsikirto, jog 
tai būtų lygu Izraelio dele
gacijai žygiuoti po PLO vėlia
va. 

Taismo išlaidas dengia 
Baltų Laisvės lyga. Bylą veda 
lygos advokatas Jaak Trei-
man. Jei atsirastų lėšų. 
planuojama bylą perkelti j 
federalinį teismą ir tuo būdu 
Lietuvos okupacijos klausi 
mą laikyti visuomenės dėme
sy^- ./. KJ. 

L e o n a s Rautinsas, Kanadoje gimęs v i e n a s i* žymiųjų J A V 
krepšininkų, buvo L a i s v ė s Olimpiados garbės pirmininkas. 

LIETUVIAI LAISVĖS 
OLIMPIADOJE 

II-ji Laisvės olimpiada bir
želio 23 — liepos 7 dienomis 
vyko Toronte, Kanadoje. Joje 
dalyvavo 400 išeivijos lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių 
sportininkų. Lietuviams atsto
vavo 110 sportininkų iš įvai
rių JAV-ių ir Kanados vieto
vių. Lietuviai atrodė gražiai ir 
tvarkingai savo tamsiai ža
liomis uniformomis su gel
tonų juostų papuošimais ir vy
čiu kairėje pusėje. 

PA 

Švedija (1948 m.). JAV olim
pinė futbolo rinktinė tik vieną 
kartą — 1924 m. olimpiadoje 
laimėjo prieš Estiją. Šioje 
1984 m. olimpiadoje JAV olim
pinę futbolo rinktinę sudaro 
daugumoje profesionalai žai- , 
dėjai iš š. Amerikos profesio- i 
nalų futbolo lygos ir „Major 
Indoor Soccer" lygos. 

Visos anksčiau kvalifikavu
sios įvairių kraštų olimpinės 
futbolo rinktinės buvo sugru
puotos į keturias prelimina
rinio rato grupes. „A" grupę 
sudarė: Prancūzija, Chilė, 
Norvegija ir Kataras. Nor
vegija pateko į šią grupę tik 
kaip pakaitalas, dėka sovietų 
boikoto. Prancūzija — anks
čiau iš šešių nepralaimėjusi 
nei vienų kvalifikacinių rung
tynių. Šioje grupėje dabar 
dalis rungtynių rezultatų: 
Prancūzija — Kataras 2-2, 
Prancūzija — Norvegija 2-1 
Norvegija — Chilė 0-0 Chilė 
— Kataras 1-0. Kitos pa
sekmės dar nebuvo žinomos. 
„B" grupę sudarė: Jugoslavi-

Šuolyje į aukštį sidabras V. j a Kanada, Kamerūnas, ir 
Belaišiui (1:90), šuolyje į tolį i r a kas . Šios grupės rungtynių 
bronza V. Belaišiui (6:44), tri- r e z u l ta ta i : Jugoslavija — 
šuolyje bronza V. Belaišiui Kamerūnas 2-1, Kanada — 
(12:95); diske bronza A. fratas Į_I kiti rezultatai dar 
Barkausku: (49:24); jietyje n e b u v Q , ^ f o „ C " grupę 
f^8**,?: L a ^ k a . l č l U 1

A
( 4 3 o 2 ^ sudarė: Brazilija, Vakarų Vo

kietija, Saudi-Arabija ir Maro-
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A. Bar-kamuolyje auksas 
kauskui (14:72). 

Moterų 100 m bėgime sidab
ras A. Motiejūnaitei (13:63). 
200 m sj^abras A- M o t i e i ū -
naitei (28:72;, 400 m auksas 
A. Motiejūnaitei (1:01:21) ir 
bronza L. Gražulytei (1:04:34); 
800 m bėgime sidabras A. 
Motiejūnaitei (2:32:12) ir 
bronza L. Gražulytei (1:39:30); 
1500 m bėgime bronza L. Gražu
lytei (5:40:20); 3000 m bėgi
me sidabras L. Gražulytei 
(12:35:90) ir bronza R. Alder-
dice (13:13:66); šuolyje į aukš
tį sidabras J. Totoraitytei 
(1:45); diske sidabras K. Simp-
son (36:58); ietyje auksas K. 
Simpson (40:44); kamuolyje 
auksas K. Simpson (10:82) ir 
sidabras R Maželytei (9:60). 

LIETUVA IR OLIMPIADA 
Lietuva savo nepriklau

somybės laikotarpyje daly
vavo tarptautinėj dienoj be
veik visose gyvenimo srityse. 
Taip pat ji dalyvavo ir spor
te. Kaip atsimename, Lietuva 
buvo tapusi Europos krepši
nio čempionu. Lietuvos atsto
vai dalyvaudavo kongresuose 
ir suvažiavimuose. 

Žurnalo „Medicina" 1931 m. 
Nr. 7 kronikoje randama to
kia žinutė, kuri lietuviams, 
dabar olimpiadą sekantiems, 
manau bus įdomi. Ji čia per
spausdinama. 

Tarptautiniame fizinio auk
lėjimo ir sporto kongrese, įvy
kusiame 1928 m. rugpjūčio 1-4 
d. Lietuvos delegato d-ro A. 
Jurgelionio buvo padarytas 
kongresui šis pasiūlymais: 

„1) reikalinga imtis priemo
nių įsteigti Tautų Sąjungoje 
nuolatinė fyziško auklėjimo ir 
sporto sekcija, kurios uždavi
nys visose valstybėse studi
juoti fyziško išsirutuliavimo 
reikalus. 

2) Pedagogiškais sumeti
mais reikia paskelbti konkur
sas tarptautiniam sporto him
nui, kad sekamoj sporto 
olimpiadoj visiems sportsme-
nams būtų suteikta galimu
mo surasti ankstesnis kon
taktas. 

3) Tais pačiais sumetimais 
pageidautina nustatyti bend
ra rytmiškų judesių systemą, 
kurią turėtų žinoti visi sports-
menai, važiuoją į olimpiadą iŠ 
visų valstybių. 

Sporto himnas, taip pat ir 
bendra rytmiškų judesių sys
temą, turėtų būti atliekami vi
suose tarptautiniuose sporto 

Kanados lietuvių sportininkų 
Laisvės olimpiados dalyvių ženk
las, sukurtas A. Kulpos. 

Šioje olimpiadoje vyko krep
šinio, tinklinio, futbolo, ledo 
ritulio, teniso, plaukimo, šau
dymo ir lengvosios atletikos 
varžybos. Čia pateikiame lie
tuvių sportininkų pasiektus 
laimėjimus: vyrų 100 m bėgi
me sidabras K. Belaišiui 
(11:53), vyrų 400 m bėgime si
dabras A. Klemui (52:74), vy
rų 800 m bėgime auksas A. 
Klemui (1:58:30), sidabras S. 
Kinderiui (1:59:94), vyrų 1500 
m bėgime bronza S. Kinderiui 
(4:01:70), vyrų 3000 m bėgime 
bronza S. Kinderiui (9:00:84), 

suvažiavimuose ir olimpiado
se. 

Šitos pedagogiškos prie
monės turi papildyti tarptau
tinį sporto gyvenimą ir taip 
pat sekamų olimpiadų ati
darymo programą. 

Š i tas lietuvių delegato 
pasiūlymas buvo sutiktas en- i* 100 bėgime lietuviams auk-
tuzijastiškai". sas (45:45), antrame 4*100 

Dabar, ,Mūsų sporto' pra- bėgime lietuviams auksas 
nešimu, 10-tos olimpiados (3:37:60). 
(Los — Anželose) komiteto 
menininkiška sekcija, vykdy
dama šitą kongreso nuta
rimą, jau paskelbė konkursą 
tarptautiniam sporto himnui 
parašyti. 

Šitame konkurse dalyvauti 
taip pat pakviesti ir Lietuvos 
kompozitoriai". 

Kaip matome, sporto him
no, kurį mes girdime Olim
piadas atidarant ir uždarant, 
idėjos pasiūlytojas buvo lietu
vis dr. A. Jurgelionis, 1928 m. 
Kas sporto himno yra auto
riai, aš žinių neturiu. 

J. Meškauskas 

Lietuviai t ink l in inka i Laisves ol impiadoje Toronte pertraukos 
metu aptar ia s a v o žaidimo strategiją. 

Nuotr . V . fcalnieriunaitės 

Vyrų tenisą laimėjo lietu
viai auksu. Moterų tenise lie
tuvės laimėjo bronzą. Vyrų 
tinklinyje lietuviai laimėjo 
bronzą, o moterys — sidab -
rą. Ledo ritulyje lietuviai lai
mėjo sidabrą, futbole — sidab
rą krepšinyje — sidabrą. 
Plaukime ,00 m laisvu stiliu
mi laimėjo Jonas Žymantas 
(55:71). 

Futbolas svetur 

FUTBOLAS 
A984 METU 

OLIMPIADOJE 
Šiuo metu Los Angeles 

vykstančioje 1984 metu vasa
ros olimpiadoje nedalyvauja 
1980 m. Maskvoje įvykusios 
olimpiados futbolo laimėtojai 
Čekoslovakija, R. Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga šį kartą 
nedalyvauja dėl sovietų boi
koto. Dėlto dabar pranašau
jama, kad šioje olimpiadoje 
aukso medalis galįs tekti 
Jugoslavijai. Jugoslavijos 
ankstyvesnių kvalifikacinių 
rungtynių pasekmių statis
tika 4-1-1. Jugoslavijos preli
minarinėje grupėje yra ir 
Kamerūnas, kuris, kaip Tre
čiojo Pasaulio šalis, galėjo 
panaudoti žaidėjus su Pasau
linių futbolo pirmenybių pa
tirtimi, kas negalima kitiems 
kraštams. Tai galėjo Jugos
lavijos laimėjimams turėti įta
kos, ypač, kai patenka žaisti 
toliau iš kiekvienos grupės 
pirmos ir antros vietos. Po 
Antrojo Pasaulinio karo olim
pinėse varžybose futbolo auk
so medali u s laimėdavo Rytų 
bloko kraštai, išimtis buvo tik 

kas. Į šią grupę V. Vokietija 
pateko, kaip pakaitalas, (dėl 
sovietų boikoto); ji anksčiau 
nekvalifikavo (3-1-2). šios gru
pės dabartiniai rezultatai: 
Brazilija — Saudi Arabija 3-1, 
Vakarų Vokietija — Marokas 
2-0. Paskutinę preliminarinę 
grupę „D" sudarė Italija, 
JAV, Egiptas ir Costa Rica. 
Šios grupės keli žinomi rezul
tatai: JAV — Costa Rica 3-0. 
Šias rungtynes stebėjo dau
giau kaip 78,000 stebėtojų; tai 
visų laikų aukščiausias žiūro
vų skaičius JAV istorijoje fut
bolo (soccer) rungtynėse. Kiti 
šios grupes rezultatai: Italija 
— JAV 1-0, (daugiau kaip 
63,000 stebėtojų), Italija — 
Egiptas 1-0. Egiptas — Costa 
Rica 4-1. JAV ir Egiptas iki 
šiol žaistose rungtynėse turė
jo po du taškus ir vienodą 
įvarčių santykį. Kad patekti į 
ketvirčio finalines, JAV 
ketvirtadienio rungtynėse tu
rėtų laimėti prieš Egiptą. 

JAV olimpinę rinktinę 
sudaro daugiausiai profesio
nalai žaidėjai: septyni iš N.Y. 
„Co8mos", trys iš San Diego 
„Sockers", vienas iš Tampa 
Bay kiti iš „Major Indoor 
Soccer" lygos ir keletas iš žy
mesnių universitetų koman
dų. Pirmos ir antros vietos iš 
kiekvienos grupės, kurios ra
šant dar nebuvo žinomos, pa
teko į ketvirčio finalinių su
grupavimą. Sekmadienį, 
rugpjūčio 5 d., čia žais „D" 
grupės pirma vieta prieš „A" 
grupės antrą vietą ir „A" gru
pės pirma vieta prieš „D" gru
pės antrą vietą. Pirmadienį, 
rugpjūčio 6 d., žais ketvirčio 
finalinėse „C" grupės pirma 
vieta prieš „B" grupės antrą 
vietą ir ,,B" grupės pirma vie
ta prieš „C" grupės antrą vie
tą. 

Stebėtina, kad arabų tau
tos taip gausiai buvo atstovau
jamos preliminariniame ra
te. Didžiausia šio arabų 
progreso priežastis yra jų vy
riausybių pasamdymas ge
riausių pasaulinių futbolo tre
nerių ir žaidėjams skiriamos 
stambios, brangios dovanos 
už bet kokį jų laimėjimą, ly
giąsias ar įmuštą įvartį- Tai 
jiems įmanoma, gaunant 
pakankamai aukso už šių ara
bų kraštų juodąjį auksą — 
alyvą... 

V. Krikščiūnas 

TAI BENT 
ŠALČIAI 

Dar prieš keliolika metų šal-
čiausiąja Žemės vietove buvo 
laikomos Oimiakono apylin
kės (rytu Sibire), kur tempera
tūra nukrinta beveik iki — 70 
laipsnių Celsijaus, o sausio vi
dutinė temperatūra — -50.5 
laipsniai Celsijaus. Vėliau 
Antarktidoje, sovietinėje 
„Vostoko" stotyje, 3420 m virš 
jūros lygio, buvo išmatuota -
88.4 laipsnių Celsijaus tem
peratūra. 

Dr. Peter T. Brazio ofi*a perėmė 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe 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. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

KAIP SAULĖ 
Pažvelkite į saulę. J i 

visiems šviečia, visus šildo, 
nelaukdama prašymo ir padė
kos. Taip pat ir jūs nelaukite 
.maldavimo ir pagyrimo, bet 
padėkite žmonėms gera valia 
— ir būsite mylimi, kaip 
saulė. 

Epiktetas 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BU1LD1NG 

3200 W. 81st. Street. 
Ofiso tel. RE 7-llo8; 

Rezid. 385-4811 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
O D U O I A ? IR CHIRURGAS 

4255 VV t>3rd St 
Vai. pagal susitarimą: prrr :*e«v 12 — *. 

o — 8 antr 12—c. pt-r.kt 10-12 . I—« 

Namų 584-5527 
0R. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago 111. 

Tel.925-2o7ū 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111 60120 

Tei. 742-0255 
Valandos pagal susi'arima 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr . ir penkt. 10-4; seštad 10-3 vai. 

OH 735 4477 t u 246 0067 »rt» 246 6M1 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233—8653 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
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Kas vra liberalizmas? (VI) 

ŠUNYBIŲ RAMSTIS 
Rašydamas apie gimimų 

skaičiaus kritimo problemas 
(„The Observer", 1984 m. 1 
nr.), dr. Linas Sidrys gražiai 
prisimena ir šių metų pra
džioj mirusį prancūzų isto
rijos bei politikos filosofą 
Raymondą Aroną. Jaunasis 
gydytojas tą žymų anti-
komunistą pavadina — kon
servatorium... 

Apie lygiai tą patį Aroną 
savo knygoje „Žmogus be 
Dievo" rašo ir dr. Juozas Gir
nius, iškeldamas jo nuopel
nus antikomunistinės minties 
plėtotei. Ir mūsų filosofas-
veteranas čia pat paaiškina, 
jog Aronas, savo paties 
žodžiais tariant, esąs vienas 
iš „nepataisomųjų liberalų"... 

Na, ir prieštaravimas! 
Vienam — jis konservatorius, 
kitam (ir sau pačiam) — libe
r a l a s , d a r g i „ n e p a t a i 
somas"... O kur teisybė? Koks 
gi iš tikrųjų buvo tas Aronas? 

Tie, kurie sekė šią pasta
rųjų kelių savaičių mūsų 
straipsnių seriją, nenustebs ir 
vėl išgirdę, kad jokio prieš
taravimo čia nėra. Reikalas 
labai paprastas: dr. Sidrys, 
klasif ikuodamas asmenis 
pagal politinius jų nusistaty
mus, laikosi Amerikoje įpras
tos terminologijos. O dr. Gir
nius vartoja — europinę... Tai 
ir viskas. 

Bet kaip gi tos politinės 
terminologijos galėjo šitaip iš
siskirti? Tai jau istorijos klau
simas, kurį anuose straips
n i u o s e i r g i š i e k t i e k 
palietėme. Dėl pačių žodžių 
galime štai dar ką pasakyti. 
Liberalai Europoje termino
logiškai pasiliko liberalais, o 
Amerikoje išvirto į „konser
vatorius" iš dalies dėl... social
demokratų. 

Mat, tų socialdemokratų 
tiek Amerikoj, tiek Europoj vi
suomet buvo ir bus. Tik 
Amerikoj niekuomet nebuvo 
popu l i a r i p a t i „socia l 
demokratų" etiketė. Užtat 
80cialdemokratiškai nusiteikę 
politikai čia tiesiog perėmė 
liberalų vardą. Tikrieji libera
lai dėl to per daug nepyko, jie 
pasitenkino būdami perkrikš
tyti į „konservatorius". Tik 
patys dešiniausieji, neiškentę, 
kad iš jų atimtas vardas, 
kurio lotyniškoji šaknis reiš
kia jiems taip brangią „lais
vę", nutarė šį tą iš senojo var
do p a s i l a i k y t i s a u , 
persidirbdami „liberalus" į 
„libertarus", kad šitaip atsis
kirtų nuo liberalų pavadi
nimą iš jų pasiglemžusių 
socialdemokratų. O Europoje 
socialdemokratai socialdemo
kratų vardo niekuomet nesi-
kratė, jie jo nebijojo, jiems jis 
tiko. Todėl jie nė nemanė 
„vogti svetimo turto" (kad ir 

buvo taip kratomasi „social
demokratų" vardo? O kaip tik 
dėl to, kad čia buvo tokios 
stiprios tikrojo liberalizmo 
tradicijos. Krašte, kuriame 
privačios nuosavybės, priva
čios iniciatyvos ir laisvos 
konkurencijos sampratos taip 
giliai įsismelkusios į visuo
tinę politinę sąmonę, pats 
socializmo žodis atsiduoda 
k a ž k o k i u b o l š e v i k i n i u 
radikalizmu. Nepaisant to, 
kad demokratiniams socialis
tams nuo bolševizmo labai to
li, senieji Amerikos liberalai 
(dabar vadinami konservato
riais) savo politinės pro
pagandos tikslais visuomet 
kurstė šią asociaciją tarp 
socialdemokratų ir raudonų
jų. Tą darė ir mūsų A. Voldema
ras, 1920 m. net žemės reformos 
vykdytojus pravardžiuodamas 
bolševikais. 

Bet nors į šiandieninius 
JAV liberalus galima žiūrėti 
kaip į socialdemokratus, vis 
dėlto ir čia reikia atsar-
gos.Atsargos ta prasme, kad 
ir Europos socialdemokratai 
nesudaro anaiptol vienalytės 
srovės. Yra tarp jų kairesnių, 
kai kur besivadovaujančių 
(nebolševikinio) marksizmo 
atliekomis, ir dešinesnių, vi
siškai priartėjusių prie neo
liberalizmo. Savo ruožtu ir 
JAV socialdemokratai (libe
ralai) juk yra atėję iš neolibe
ralizmo tradicijų, tad jei 
tapatiname juos su Europos 
socialdemokratais, tai tik su 
dešiniaisiais. (Šia prasme ir 
minėtasis vardo pasisavini
mas nėra šimtaprocentinė 
vagystė.) 

O koks visų liberalizmo pa
kraipų aplamai ryšys su kata
likų tikėjimu? Toks, koks ir su 
visais kitais tikėjimais ar 
netikėjimais: pagal liberaliz-

VĖL DVI DIENOS STRATFORDO 
TEATRUOSE 

O knietėjo dėti kitą antraš
tę. Kažką panašaus į „Strat-
fordo teatruose nieko naujo". 
Šitaip todėl, kad liepos 14 ir 

ALFONSAS NAKAS 

gai. Gaila, negaliu šitaip girti 
jos partnerio Colm'o Feore, 
atlikusio Romeo vaidmenį. 

15 mačiau matytus ir užmirs- N e p a į s a n t kiek didesnės vai-
ti nespėtus veikalus. Ir ypač d y b i n ė 8 patirties teatruose bei 
todėl, kad vienas spektaklis televizijoj, jis čia nebuvo tuo, 
dabar nepalyginamai men 
kesnis už tąjį, kurį išgyvenau 
prieš septynerius metus. Tai 
Williamo Shakespeare'o 

ROMEO IR J U L I E T 

Šią vasarą statoma didžia
jame Festivalio teatre. Scena 
palikta tuštuėlė, nuoga, be jo
kių papuošimų. Tuščias, nuo
gas natūralusis jos balkonas. 
Tik į spektaklio pabaigą atsi
ras balkone lova Julietai ap
sinuodijus užmigti. O Capu-
letų šeimos mauzoliejus 
įsibraus į centrinę scenos erd
vę. Toks ten mauzoliejus — 
tik ant narų suguldyti, marš
kom apdengti Julietos ir Ty-
balto kūnai. 

Nežinau, kodėl režisierius 
Peter Dews taip taupė žmo
nes? Išskyrus dramaturgo pa
siūlytus šnekančius aktorius, 
kurie pradžioje gan šauniai 
susikovė, pašalinių beveik ne
buvo. Argi tokios tuščios 
Veronos gatvės? Paskutiniam 
a t m i n t i n a m s p e k t a k l y 
Veronoj gyvenimas virte vi
rė... 

Kaukių balius Capuletų na
muose — blankus. Karnava
las Mantuos gatvėj veikalo 
gale turėjo keletą įdomių žy-
giuojanšių figūrų ir grojo gera 
muzika. Bet tam karnavalui 
duota gal tik minutė laiko. 

Kostiumai puošnūs. Gels
vos, tamsiai rusvos, tamsiai 
žalios spalvos, aukso ir sidab
ro apvadai. Dailios šukuo
senos, perukai. Kostiumai 

ko iš Romeo lauktina: jam 
stigo nuoširdumo, jausmo, 
įsimylėjėlio ugnies. Pirmoje 
veikalo pusėje, kur dominuoja 
karnavalinė atmosfera, jį 
gerokai temdė Richard'as 
Monette, vaidindamas Mer-
cutio rolę. It magnetas jis 
traukė žiūrovus jaunatviška 
išvaizda. Jo liekna figūra, 
skardus balsas, degančios 
akys, kandūs monologai buvo 
vis dėmesio centre. Beje, prie 
„jaunatviškos išvaizdos" turiu 
pasakyti, kad Richard'as 
Montte lygiai 10 metų dirba 
profesionalo aktoriaus darbą, 
paskutinius 12 metų vaidin
damas pirmaujančias roles 
Stratforde. Jo amžius gal du 
kartu po 20, bet jaunuolio 
rolės jo dar nevargina. Prieš 
septynerius metus jis vaidino 
Romeo, kartu su Marti Mara-

prieš savaitę ir jos įspūdžius 
anksčiau parašiau. Šį kartą 
keletas pastabų apie 

THE MIKADO IR 
THE GONDOLIERS 

Tiesa, daug ko šį kartą nė 
neturėsiu. „The Mikado" ten 
pat mačiau užpernai ir per
nai, o „The Gnndoliers" — tik 
pernai. Visų spektaklių įspū
džius esu parašęs. 

Ir tretį kartą matyti „The 
Mikado" herojus, klausyti jų 
saldžiai melodingų dainų, ste
bėti grakščiai šokančius po 
tuziną dailių mergaičių ir atle
tiškų vyrukų, buvo ne ką 
mažesnis malonumas, kaip ir 
primaisiais kartais. Tik gal 
siurprizų kiek mažiau. Emė 
kilti į dangų milžiniškas mė
nulis, ir jau žinojau, kaip jis 
ten „švies". Bėgo į sceną ža
lias, stambias šakas apsika
binę trys vyrai, ir atsiminiau, 
kd už keliolikos sekundžių čia 
stovės plačiai išsiskleidęs 
japoniškas medis, reiškiąs so
dą. Net ir pati didžiausia 

,The Mikado" stvnu Is kairės: Karen Wood Pitti-Sing, Marie 
Baron Yum-Yum ir Kart-M Skidmore Peep-Bo vaidmenyse. 

den - Julieta (tai bent buvo atrakcija - iš milžiniškos dė-
spektaklis!). 

Tybalto rolei Shaun Austin-
Olsen'as veikiausia parinktas 
dėl charakteringo veido sar
kastiško, žiauraus. Tarp smul
kių vyrukų jis panašėjo į 
mi lž iną b lond iną , ūgiu 
neturintį sau lygių. J i s čia bu
vo itališkai vikrus, tempe
ramentingas, gerai kovėsi. 
Julietos auklės (Nurse to 
Juliet) vaidmeny Elizabeth 
Leigh-Molne buvo ištisai vul
gari, kokti, tokia, kad nenorė
jai matyti. Tarp jaunų vyrų 
savo vulgarumu ji labai tiko. 

žės „išpakavimas paties 
Mikado su visais imperatoriš
kais puošmenimis ir paauk
suotu sostu tokio trenkiančio 
įspūdžio nebepadarė, kaip ža
do netenkantiems, matan
tiems pirmąjį kartą. 

Tas pats su gondolieriais. 
Jau iš anksto laukiau scenos 
gilumoj praplaukiančio laivo. 
Kai į sceną įnešė baltas, il
gas, kopėčias, žinojau, kad 
stebuklingai iš jų išsivystys 
didžiulis burinis laivas, ku
riuo iš scenos .,išplauks" tuzi
nas ar daugiau žmonių. Tik 

mą, turi būti į s t a tymais . i . ,, ,, 
pripažinta absoliuti lygybė i į S J S S ^ i ™ ^ 
visiems. Bet ne vien lygybė, o 
ir kuo plačiausia reiškimosi 
laisvė. (Mat, galima tvirtinti, 
kad ir Sovietijoje yra religijų 
lygybė, būtent, visų vienodos 
priespaudos lygybė.) Kadangi 
dar gana neseniai net ir 
daugelyje Vakarų valstybių 
tos visų tikėjimų ir neti
kėjimų lygybės bei laisvės 
nebuvo, tai liberalai, už tą 
lygybę ir laisvę kovodami ir 
siekdami atimti iš vienos ar 
kitos dominuojančiosios reli
gijos atstovų jų privilegijuotą 
valstybėje poziciją, tuo pačiu 
įsigijo ir „tikėjimo priešų" 
reputaciją. Ankstyvieji libera
lai, tiesa, daugiausia ir buvo 
ateistai, agnostikai, indi
ferentai ar labai „neoficia
lūs" krikščionys. Šiandien ta
čiau yra kitaip. Kad tarp 
liberalizmo ir krikščionybės 
nėra jokios principinės prie-

rūpestingai tvarkomos — 
kaitaliojamos šviesos (Harry 
Frehner'io ir Louisės Gui-
nand) ir gera muzika (Louis 
Applebaum'o), kurios, kad ir 
šykštokai, duota visoms 
dramatiškoms užsklandoms, 
spektakliui teikė orumo. 

O aktoriai? Prieš porą metų 
Stratforde karjerą pradėjusi 
Seana McKenna Julietos rolę 
atliko pasigėrėtinai. Tikrąjį 
savo amžių (maždaug dešimt
mečio perviršių) ji taip gerai 
pradžioje maskavo vaikiškais 
gestais, nerūpestingo juoko 
treliais, vaikiškai koketišku 
balsu, kad tikėjai ją esant 
keturiolikmetę. Kai tragiškų 

kau, kaip ir visi kiti. Paskui 
sprogo tokia plojimų audra, 
kad pernykštę toli pralenkė. 

Abiejuose pastatymuose di
dieji komikai Richard McMU-
lan ir Lric Donkin jautėsi 
laisvai. Kiekviena jų gri
masa, kiekvienas gestas per 
šimtus spektaklių nušlifuoti 
iki tobulumo. Šokiams ir 
dainoms pritilus, jų politiniai 
juokai jau buvo nauji, nebe 
pernykščiai, nes paskutiniu 
metu Kanadoj daug kas pasi
keitė. 

Abiejuose spektakliuose 
veikė po maždaug 30 žmonių , 
abiejuose beveik visi tie patys. 
Visiems siūti rūbai tos pačios 
išradingos projektuotojos — 
menininkės Susan'os Benson. 
„Mikado" japonas vienoki. 
„Gondolierių" italams visiš 
kai skirtingi, bet visi akį 
veriančio grožio. 

Mums lankantis, abiems 
spektakliams vietos buvo 
išparduotos iš anksto iki pa 
skutinės, kadangi savaitga'y 
Šiokiadieniais bilietų nestin
ga. 

Ir „The Mikado", ir „The 
Gondoliers" repertuare pasi
liks iki rugsėjo 1-sios. Vien 
rugpjūčio mėnesį kiekviena 
operetė bus suvaidinta po 14 

Kaip prieš savaitę minėtą 
„lolanthe" pastatymą, taip ir 
šiame rašiny užsimintuosius, 
verta pamatyti visiems, gerą 
teatrą mėgstantiems. Režisie-
iaus — choreografo Brian 
Macdonaldo genijus tegali 
atsiskleisti tik erdvioje sce
noje, liesa, vienas jo stato
mos operetės jau nufilmuotos, 
kitos dar bus filmuojamos. 
Bet tilmas, ypač mažam TV 
ekrane, tai tik varganas er
zacas. Kanados TV jau rodė. 
„Mikado" filmą, kuris operetę 
scenoje mačiusius gerokai nu
vylė. 

Bet negalėjai suprasti, kodėl ™ n 3 n u m e r * gondolierių 
nekaltutė, naivutė Julieta apie °VC™*** buvau totaliai už-
ją glaustėsi?... m i r š e s - š o k i s u l ė l ė m - K a i 

Visokius „senius" vaidinu- ė m ė . s c e n o J e v ^ a i
J merginų, 

sių tarpe ryškiausiai ir ge- merginos vyrų skudurines lė-
riausiai reiškėsi Patricia Con- l e s ^ . P ^ 1 ' . k r a t v t 1 ' " j ° m i s k . a r t ų : . i r d a r P°. k a r l a P a s k u 

olly (Lady Capulet). Kenneth Pašėlusiai siautėt!, žado nete- tinę dieną, rugsėjo I-ją. 
Pogue (Capulet) ir Max Help-
mann (Escalus) taip pat sukū
rė dėmesio vertus personažus. 
Lewis Gordon, vienas iš žy
miausių Stratfordo aktorių, 
pranciškono Laurence vaid- ^ v m m * * \ ^ . * «*-• M M 
meny atrodė u)ks natūralus, ĮT" L ; * ^ 1 v i* %. 
kad netikėjai jį vaidinant. 
Kiti aktoriai po keturių die
nų užsimiršo. O kai taip, tai 
nebeturiu noro iš paveiksliu
kų juos atgaivinti... 

„Rome & Juliet" spektak
liai tęsis iki spalio 26 . Bilietų 
galima gauti ir savaitgaliais 

Tos pačios liepos 14-tos 

tik etiketės). Europos libera- šybės, mūsų raštijoj jau 1959 
lai terminologiniu požiūriu ir m. įrodė dr. J. Girnius (žr. jo 
liko liberalais, o socialdemo
kratai — socialdemokratais. 

Žinoma, didelio nusikal
timo Amerikos „liberalai" (su
prask: socialdemokratai) čia 
nepadarė. Tarp liberalizmo ir 
socialdemokratijos skirtumas 
ne toks jau milžiniškas, jeigu 
į jį žiūrėsime iš tolimesnės 
perspektyvos. Marksizmo 
atžvilgiu ir vieni, ir antri yra 
„išnaudotojiškos" kapitalis
tinės santvarkos šulai. Ir vie
ni, ir antri besąlygiškai re
mia pliuralistinę demokratiją. 
Tik iš arčiau pažvelgus pra
deda ryškėti žymesni skir
tumai. Bet tie skirtumai (eko
nominės politikos plotmėj) 
vėlgi daugiausia techninio 
pobūdžio. Aišku, techniškai 
nevienodi valstybės ūkio 
politikos sprendimai konk
rečioje tautos gyvenimo tik
rovėje dažnai atsiliepia stam
b i a i į v a i r u o j a n č i a i s 
rezultatais... Laisvės princi
pui susidūrus su lygybės prin
cipu, Amerikos liberalai ir Eu
ropos socialdemokratai linkę 
teikti pirmenybę antrajam, o 
Amerikos konservatoriai ir 
Europos liberalai — pir
majam. 

straipsnį V. Kavolio redaguo
tam rinkiny „Lietuviškasis 
liberalizmas"), o paskutinia
jame „Laiškų lietuviams" nr. 
labai gražiai apie „katalikš-
kąjį liberalą" atsiliepia Tėvas 
J. Kidykas, S.J. 

Tačiau liberalizmas šian
dien imasi ginti ne tik visų 
tikėjimų ar netikėjimų, bet ir 
šiaip visų „gyvenimo stilių" 
laisvę ir lygybę. Štai, 
homoseksualai reikalauja, 
kad ir jiems būtų leista suda
ryti tos pačios lyties partne
rių šeimas, tarnauti kariuo
menėje, mokyklose auklėti 
vaikus — ir liberalai už juos 
guldo glvą, nors privačiai jais 
ir Šlykštėtų8i. Kai kurios mo
terys reikalauja teisės žudyti 
savo (ar kitų motinų) negimu
sius vaikus — ir liberalai už 
tą jų ..teisę" kovoja, įskaitant 
ir gausius katalikus (nors jų, 
privatūs įsitikinimai esan
tys kitokie). Tuo būdu libe
ralizmas norom nenorom 
darosi spalvingiausio „begė
diškumo" ramsčiu. Kur bai
giasi tikroji dvasinė laisvė ir 
prasideda tiesiog viešosios 
dorovės ardymas — dar neiš
spręsta liberalizmo teorijos ir 

įvykių virtinės staigiai subran- vakarą ir liepos 15-tos popietę 
dino, ji rolę vystė natūraliai, praleidom Avon teatre. Ten 
šnekos apie mirtį buvo tuo tarpu vyksta trijų W. S. 
desperatiškos moters, nebe Gilbert'o ir Arthur'o Sul-
vaiko. Visose scenose kalbėjo livan'o operečių spektakliai, 
aiškiai, su jausmu, reikšmin- Vieną, „lolanthe", mačiau 

„The Gondoliers" scena. Aktoriai John Keane Marco ir Marie 
Baron Gianetta vaidmenyse. 

VALDYKIMĖS 
Vyrauja nuomonė, jog, esą, 

neigiamos emocijos (liūdesys, 
baimė, pyktis) kenkia sveika
tai, o teigiamos (džiaugsmas, 
meilė, susižavėjimas) naudin
gos. Tai ne visiškai teisinga. 
Tiksliau pasakytume taip: 
visos emocijos naudingos, kai 
jos saikingos, yra „aukso vi
durio rėmuose", kaitaliojasi, 
ir visos emocijos žalingos, jei 
žmogus skęsta „jų antplūdy
je". Iš medicinos pozicijų 
sveikatos laidas — sugebėji
mas „save valdyti", t.y. 
vadovauti savo elgesio emoci
niams pamatams. Panašiai, 
kaip kūno kultūra, į buitį turi 
įeiti ..psichinė kultūra", 
protinga jausmų disciplina. 

Senovės graikai turėjo 
specialią ..emocijų gimnas
tiką", jie kvietė: „Prieš ką 
nors aprėkdamas, suskai
čiuok iki dešimties, ir iki 
šimto, jei nori kam nors 
suduoti". Didysis Goethe rašė, 
jog stengdamiesi objektyviai 
aprašyti emociją, mes tuo nuo 
jos išsivaduojame. Ir iš tikrų
jų. Suvokę savo emocinę 
būklę, mes ją palengviname, 
žmogus sugeba kritiškai, tarsi 
iš šalies, žiūrėti į savo jausmų 
išraiškas. Suprantama, jog to
kioms psichinėms pastan
goms reikalinga tvirta „proto 
ir širdies sąjunga". 

Juozas Kučkailis 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 
6 1 

O ir Lietuvos valdžia nieko jam nedarė. 
— Bet vis dėlto, kaip žinau, nes gyvenau 

kaimyniniame valsčiuje, Babtuose buvo lenkiška 
mokykla ir net sporto klubas! 

— Taip, ponia Olivija, teisybė. Daugiausia tai 
buvo dvarponių vaikai, tikrieji lenkai. Jie naudojosi 
Lietuvos demokratine laisve, kaip ir Žydų, rusų, 
vokiečių tautybės gyventojai Kauno mieste. Juk 
Kaune turėjome žydų gimnaziją, rusų gimnaziją. 

. . . . . .. . _ , . „ L „ „ „ vokiečių ir net porą lenkų gimnazijų! Babtuose ir 
- Aš girdėjau, kad ir bolševikai Babtuose buvo R a u n e y c i k ė ] e n k ų p o c h ( ) d n i o s s p o r t o k l u b a g t i k j i s 

inauguracinį pasisakymą! Dabar jau per vėlu: 
J i s net iškelia ranką, tarsi atsigindamas nuo 

užsipuolimų. Ir tikrai — jo aiškinimą nustelbia 
proteste kauksmai. 

— Nė velnio, mielas broli! 
— Pasakok, Antanėli, mums jdomu! 
— Taigi privalai atlikti tą savo pareigą, maty

kite! 
— Neatleisim neatleisim! 
— Taigi, va. apie Pažaislį būtinai reikia! 
Įvairiais baisais sykiu sušnekus ir vieniems 

antrų negird'nt. staiga vėl visi nutyla. Lyg šią 
pauzę panaudodamas, savo reziumuotą nuomonę, 
tarsi koks .-«>Hstas bosas, įterpia lėtasis suvalkietis 

Beje, kodėl gi Amerikoj praktikos problema. m. dr. 

. ... . lenkų 
ketinę steigti sovietinę respubliką? y ė U a u v i g a i s u m e n k ė j o 

— O, taip, ponia Olmja! Tuo laiku visi kūme-
čiai buvo dar beraščiai ir tik vienas žmogus, Aldona patyli minutę, paskui nulenkia galvą. 
kažkoks Urlikis, mokėjo rašyti. Jis buvo sugrįžęs po - Manau, kad užteks apie Babtus 
bolševiku revoliucijos, kuri jam padarė didelį įspūdį - A č i ū poniai Viliauskienei už išsamų savo T etras 
ir nemaža įtakos. J is sušaukė apie dvidešimt kaimo gimtojo krašto aprašymą! Inauguraciniai pasakojimai savo kebu, o 
ūkininkų ir aiškino jiems sovietinę santvarką. Visi svečiai net paploja simpatingai Aldonai, o dabartinei klubo veiklai pagyvinti butanai reikia ir 
Prižadėjęs neturtingiems žemės ir visokiausių lais- ji šypsniu dėkoja. Algimantus apžvelgia svečių apie Pažaish! 
vių, surašė protokolą, paskelbdamas Babtų miestelį stiklus ir paragina vyrus patiems prisunki dar - Na tai mielas Antanai, visų vardu labai 
esant atskira sovietine respublika. Protokolą kartą, o kai kurioms ponioms pats pagamina ir prašau ir kviečiu. 
pasirašė visi dalyviai kryžiukais ir tik vienas atneša. < >bvija net nusilenkia pneš Antaną, o šis jau 
Urlikis pasirašė savo pavarde ir išsiuntė tam — Dabar pats laikas išgerti! pasiruošdamas atsikosti į kumštį, 
pačiam Kauno karo komendantui Mikuckiui. O šis _ Talaukit! Palaukit! Dar vienas turi pakalbėti! _ Dabar Pažaislis visiškai nebe vienuolynas... 
tuoj atvyko su būriu kareivių. Olivija vos nuramina jau garsiai tarpusavy Vienuoles bolševikų išvaikytos, o vienuolyno 

Reikia pripažinti Mikuckio sugebėjimą palenkti besišnekančius svečius. Namuose jau uždegta patalpos paverstos ligonine, rodos, protiniai nesvei-
savo pusėn tuos keletą paklydėlių. Kitas jo vietoje elektros šviesa, nes lauke sutemo. kiems gydyti. Bet prieš kokį tuziną metų ir vėl, 
būtų sunkiomis bausmėmis nubaudęs už tėvynės — Pasirodo, aname steigiamajame susirinkime g i rd ė j a u , j , buvo panaikinta Kas dabar yra 
išdavimą, bet Mikuckis, pasišaukęs atskirai kiekvie- buvo praleistas pono Vaiguvos pasakojimas apie vienuolyno patalpose ir bažnyčioje, sunku pasakyti, 
ną sukilėlį, liepdavo liždrožti lazda per užpakalį, artimiausią jo gimtinei Pažaislio vienuolyną. J is mįeK bičiuliai. Mano giminės man parašę, jog 
Tada paklausdavo: „Ar pripažinsi nepriklausomą buvo žadėjęs pasakoti, bet taip ir pamiršom... garsusis Dievo Motinos stebuklingasis paveikslas iš 
Lietuvos valstybę?" Ir tik vienam iš tų revoliucinin- Vaiguva labiau išrausta, netikėtai sužinojęs Pažaislio perkeltas į Kauno katedrą, o visas Pažais-
kų teko bausmę pakartoti kol atėjo į protą... apie jam uždedamą tokią pareigą. Pakilęs pažvel- u 0 kalnelis dabar apsuptas ..Kauno jūros" vande-

— O kaip pats tasai Urlikis? gia į visus, pusračiu sėdinčius apie stiklo viršumi n i u 
— Urlikis buvo pabėgęs, o vėliau grįžo i ««vo gtalą. — A r toji -Kauno jūra" neapsėmė vienuolyno? 

ūkelį ir gyveno labai ramiai, niekam nekenkdamas. — Bičiuliai mano mieli... Aš gi jau atlikau savo i Buy daugiau) 
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LIETIVIAI (ALIFORNIJOJE 
A.A. NANCY 
SPEECHER 

Šv. Kazimiero parapijos 
biuletenyje buvo pranešta, 
kad ligoninėje sunkiai serga 
Nancy Speecher. Šią žinią 
sekė kita dar liūdnesnė, kad ji 
liepos 8 d. mirė. Į rožinį Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, 
nežiūrint karšto oro, susi
rinko daugybė žmonių, nes 
Frank ir Nancy Speecher 
{Grigaliūnaitė), daugiau kaip 
trečdalį šimtmečio gyven
dami Los Angeles, aktyviai 
reiškėsi lietuvių parapijos 
gyvenime. Frank Speecher 
daugelį metų buvo parapijos 
komiteto pirmininkas, veiklus 
Šv. Vardo draugijoje, Vyčiuo
se, Piliečių klube. Nancy buvo 
jo artimiausia talkininkė — 
pati dalyvavo katalikiškų 
organizacijų veikloje. Pirmi
ninkavo katalikių moterų 
kuopai. Ji nuolatinė parapi
jos talkininkė savo nenuilsta
mu darbu ir kartu su vyru 
Frank remdama įvairius 
parapijos užsimojimus, daly
vaudama visuose svarbes
niuose jos įvykiuose. Jie rėmė 
aukomis bažnyčios statybą, 
jos dekoravimą, mokyklos 
statybą ir visus kitus parapi
jos projektus. 1980 m. iškil
mingai atžymėjo savo auksi
nę vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Praėjusiais metais 
nusipirko namus netoli Šv. 
Kazimiero parapijos, kad 
galėtų būti arti savo bažny
čios. 

Liepos 13 d. vakare rožiniui 
-ttž Nancy sielą vadovavo prel. 
V. Bartuška. Jis tarė ir 
a t s i sve ik in imo žodžius, 
p a ž y m ė d a m a s , kad dar 
neseniai velionę matęs sveiką, 
o dabar susirinkome palydėti 
į SB amžinybę. Gedulingos 
pamaldos buvo liepos 14 d. 
Koncelebravo prel. J. Kučin
gis, prel. V. Bartuška ir 
klebonas kun. A. Olšauskas. 
Abi dienas bažnyčioje giedojo 
parapijos choras ir solo R. 
Dabšys ir A. Polikaitis, vargo
nais pritariant komp. B. 
Budriūnui. Apie 50 automo
bilių palydėjo velionę į Šv. 
Kryžiaus kapines, kurių 
mauzoliejuje jos žemiškieji 
palaikai liko amžinajam poil
siui. Palydoje į kapus daly
vavo visi trys parapijos kuni
gai, kurie ten atliko religines 
apeigas. 

Po laidotuvių visi dalyviai 
priešpiečiams buvo pakviesti į 
parapijos salę, kurioje progra
mai vadovavo LB Vakarų 
apygardos pirmininkas R. 

Dabšys. Katalikiškų organi
zacijų vardu, prisimindamas 
mirusiąją, kalbėjo J . Kiškis, 
parapijos komiteto vardu — J . 
Dženkaitis, LB Los Angeles 
apylinkės — O. Razutienė ir 
kiti. R. Dabšys su dideliu 
dėkingumu prisiminė miru
sios ir jos vyro pagalbą, 
suteiktą naujiems ateiviams 
iš Europos. 

Velionės vyru i F r a n k 
Speecher reiškiame nuošir
džią užuojautą, netekus ilgų 
metų gyvenimo draugės. 

Ig. M. 

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Šv. Kazimiero lituansitinė 
šeštadieninė mokykla mokslo 
metus baigė birželio 3 d. Šie 
metai pasižymi 35 metų 
jubiliejumi nuo Los Angeles 
mokyklos įsteigimo. 

Iškilmės prasidėjo šv. Mišio-
mis . S k a i t i n i u s s k a i t ė 
abiturientės Rima Navickaitė 
ir Gailė Radvenytė. Aukas 
nešė ab i t u r i en t a i Romas 
Jarašūnas ir Živilė Tomkutė. 

Mokslo metų uždarymo 
programa parapijos salėje 
prasidėjo 12 vai. Mokiniams, 
mokytojams ir svečiams susė
dus mokyklos vedėja Dalilė 
Polikaitienė pakvietė prel. 
Joną Kučingį, inspekt. Igną 
Medžiuką, buvusį direktorių 
Vladą Pažiūrą, L.B. apylin
kės pirm. Danguolę Vizgir
dienę, L.B. apygardos pirm. 
Rimtautą Dabšį ir abiturien
tus Romą Jarašūną, Rimą 
Navickaitę, Gailę Radvenytė 
ir Živilę Tomkutę prie garbės 
stalo. Programą pravesti 
mokyklos direktorė Dalilė 
Polikaitienė pakvietė Marytę 
Sandanavičiūte-Newsom. 
Prel. Jonas Kučingis palinkė
jo visiems ir toliau gerai 
mokytis. Rimtautas Dabšys, 
kuris mokyklos įsisteigimo 
pradžioje pats joje mokėsi, 
palygino anų laikų mokyklą 
su dabartine ir džiaugėsi, kad 
mokinių skaičius joje dabar 
žymiai didesnis. Buvo pagerb
ta mok. Ona Razutienė, Šv. 
Kazimiero mokykloje dirbanti 
jau 35 metus. J a i rožes įteikė 
dviejų kartų atstovai — buvę 
jos mokiniai — Vida Radve-
nien* ir jos sūnus Tauras. 

Mokyklos vedėja Dalilė 
Polikaitienė ir aukėltoja mok. 
Laima Jarašūnienė abiturien
tus Romą Jarašūną, Rimą 
Navickaitę, Gailę Radvenytę 
ir Živilę Tomkutę pasveikino 
ir papuošė gėlėmis. Abiturien
tams 12 skyrių atestatus 

CLASSIFIED ADS 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyk
los abiturientai. 16 k.: Gailė Radvenytė (kores

pondentė), Živilė Tomkutė, Rima Navickaitė ir 
Romas Jarašūnas. 

.įteikė buvęs mokyklos vedėjas 
Ignas Medžiukas. Abiturien
tams D. Polikaitienė įteikė 
tėvų komiteto dovaną — 
gražią kun. Stasio Ylos knygą 
apie Čiurlionį. Apdovanoti 
abiturientai atsisveikino su 
mokykla ir padėkojo tėvams, 
mokytojams bei vedėjams. 

Inga Nelsaitė ir Paulius 
Viskanta, likusių mokinių 
vardu pasveikino ir atsisvei
kino su abiturientais. Paulius 
iš Gailės Radvenytės priėmė 
simbolinį raktą. Norėdami 
pagerbti ir padėkoti visiems 
mokytojams, kurie juos mokė, 
abiturientai įteikė po rožę. Jie 
ypatingai norėjo padėkoti 

pa ramą jauniems moky
tojams — Dalytei Trotmanai-
tei, Gintai Palubinskaitei ir 
Jonui Bužėnui — vykstan
tiems į Vll-ją Tautinių šokių 
šventę Clevelande. 

Meninėje dalyje vaikų 
darželis ir Vaida Kiškytė 
gražiai padeklamavo Vytės 
N e m u n ė l i o e i l ė r a š č i u s . 
Mokyklos choras, vadovau

jamas Antano Polikaičio, 
smagiai padainavo kelias 
dainas. Dainas akordeonu 
palydėjo Linas Polikaitis. Šv. 
K a z i m i e r o l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos užbaigimo iškilmės 
buvo baigtos Lietuvos himnu, 
kurį giedojo visi. 

Sveikiname abiturientus ir 
visus mokinius, baigusius 
1983-84 mokslo metus. 

w«<s<s<5KS<s»c#<*<s*vycV5»<^<2<s^; 

RŪPINASI G. IEŠMANTU 
Amnesty International (AI) 

yra tarptautinė organizacija 
(jos centras Londone), besis
tengianti padėti sąžinės kali
niams kiekviename krašte, 
kur tik tokių yra. Už tą darbą 
ji 1977 m. susilaukė Nobelio 
premijos. Organizacija dirba 
pasiskirsčiusi mažomis vieti
nėmis grupelėmis, kurių na
riai ..adoptuoja*' vieną ar dau
giau tokių kalinių ir jais 
intensyviai rūpinasi, skleis
dami informaciją ir vystyda
mi spaudimą dėl jų išlaisvini-
mo ar b e n t p a d ė t i e s 
pagerinimo. 

Liepos 14 d. AI JAV pada
linio viena tokia grupelė — 
42-oji, susibūrusi New Yorko 
Westchester ir White Plains 
priemiesčiuose — pranešė 
PLB pirmininkui Vytautui 
Kamantui, kad ji ir toliau rū
pinasi Lietuvos sąžinės kali
niu, poetu Gintautu Iešman
tu, 1980 m. nuteistu 6 metams 
griežto režimo kalėjimo ir 5 m. 
tremties už patriotinės litera
tūros platinimą. Grupės at
stovė Mary Morris Williams 
dėkoja V. Kamantui už talką, 
išverčiant Iešmanto teismo 
aprašymą į anglų kalbą. Bet 
labiausiai ji prašo, kad ir kiti 
lietuviai ateitu oaealbon «n 

„našlės skatiku". Ne, ne pini 
gaiš, o tik laiškais, parašytais į n a Sekienė 
G. Iešmantui į kalėjimą. 

Kągi tuose laiškuose rašy
ti? Ogi tik trumpai, paprastai 
pasakyti, kad apie jį žinom ir 
juo rūpinamės, pasiteirauti, 
kokia jo sveikata, palinkėti 
jam tos sveikatos ir ištver
mės. Vadinasi, užtenka vieno 
kito paguodos, padrąsinimo 
žodžio. I laiškus nereikia dėti 
politinių pareiškimų, nes tie 
jam nepadės. Dėl „politikos" 
jis juk įkalintas; jis tai žino, 
mes tai žinom, o komunisti
nių budelių dar labiau ant jo 
siundyti nereikia. Rašymo 
tikslas tik jam (ir Gulago vir
šininkams) pranešti, kad jo 
nepamirštame, kad linkime 
jam gero ir laukiame tos die
nos, kada jis vėl bus laisvas. 
Galima šiek tiek papasakoti ir 
apie save ir pasakyti, kad 
apie jį skaitėme Amerikos 
spaudoje ir sekame apie jį ži
nias. Rašyti lietuviškai (ge
riau ranka, negu mašinėle) ir 
laiškus siųsti registruotu paš
tu, prašant sugrąžinti kortelę 
su parašu, kad gavęs. Jo ad
r e s a s : U S S R , R S F S R . 
Moskva, uchr. VS 5110-1, Ieš
mantas, Gintautas. , 

D A Ž Y T O J A I 
LAUKO IR VIDAUS DARBAI 

svariai dirbam, nebrangiai 
Kalbam lietuviškai 

Skambint po S-os vai. vakaro 
auklėtojoms Marytei Sandą-
navičiūtei-Newsom ir Laimai 4 7 0 - 1 9 7 4 — 7 7 8 - 1 8 1 3 
J a r a š ū n i e n e i , v e d ė j a m s 
Vladui Pažiūrai ir Dalilei 
Polikaitienei, už jų darbą. 
A b i t u r i e n t u s fo rma l i a i 
pasveikino Ignas Medžiukas. 

35 metų mokyklos jubilie
jaus proga Lietuvių Kredito 
bankelis įteikė Šv. Kazimiero 
šešt. lituanistinei mokyklai 
150 dol. dovaną. 

Mokyki oš vedėja Dalilė 
Pol ikai t ienė pirmiesiems 
mokiniams įteikė dovanas, o 
pasižymėjusiems mokiniams 
garbės lapus. Pirmieji moki
niai: pirmas sk. — Vilija 
Tompauskaitė, antras sk. — 
Andr ius Pupius , Paul ius 
Vizgirda ir Daina Žemai-
taitytė, trečias sk. — Edvar
das Nelsas, ketvirtas sk. — 
Vaidas Sekas ir Vytas Žemai
taitis, penktas sk. — Zina 
M a r k e v i č i ū t ė ir P e t r a s 
Mošinskas. Pirma grupė — 
Lidija Tompauskaitė, antra 
grupė — Vilija Zemaitaitytė ir 
Andrytė Nelsaitė, trečia grupė 
— Auris Jarašūnas, Dalia 
Venckutė, Kęstutis Gorodec-
kas ir Tauras Radvenis, 
ke tv i r ta grupė — Gailė 
Radvenytė ir Živilė Tomkutė. 

Tėvų komiteto pirmininkas 
A. Kudirka įteikė Dalilei 
Polikait ienei dovaną ir 
padėkojo jai už dviejų metų 
sumanų vadovavimą mokyk
lai. Tėvų komiteto iždininkė 

įteikė piniginę 

Audeklai 

V A S H I O N CABPET8 
K I L I M A I 

LIETUVIŲ P5£KYBA 

3304 W. 63 St — TeL 778-9064 

>ooooooooooooo<oooooooo<xxx 

TELEVIZIJOS 
Sputrotem ir paprajtoa Radijai. 

Stano ir Oro VBnnturai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2340 W. 66 3t tel 776-1488 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

iiiiimiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiimimiiimiiii 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
o i apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio paa mu. 
F R A N K Z A P O L I S 

Tel. G A 4-8654 
S268y2 W. 95th Street 

HiiiiiiiiiiimmimitiiiiiimiiimiiiniiiiHi 

Atsilankykite pas Fish-
man's Fabrics dėl visų 
jums reikalingų audeklų. 

Fishman's turi puikiausią Chica-
goje pasirinkimą Designer ir Cou-
turier audeklų, ir importuotų, ir 
vietinių. Pasakiškų ..After 5" vaka
rinėms medžiagų, .įskaitant Se-
quins, Metallics. audeklų su karo
lėliais, kitų puošnių vakarinėms 
medžiagų. Nuotakoms ir Nėrinių 
(laces) bei puikų pasirinkimą Vil
nonių. Ir daug daugiau! Būtinai rja-
matykite mūsų pasakišką Desig
ner Room! 

Panaudokite savo specialią magiją 
sukurti grožį — su Fishmans me
džiagomis. 

Lai mūsų Stasė Olšauskas jums 
padeda. 

**' <S Nuo 1903 
1101 S Jesotaines St Oiicago. IL 60607 
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(312) 922 7290 

Antr-SeSt 9 - 5 30 v v : sekm 9:30-5: 
Uždara oirm 

VISA 4 MasterCard priimame 

raoooe — anmmmmm 
CROSBY'S BLUEBERRY 

ACRES FOR SALE. 
30-(- acres — 12 acres bushes. 
Summer business La Porte area. 

TeL 219—326-8712 

HELP ' WANTED " — VYRAT 

OWNER OPERATOE 
Mušt own tractor. We have 
plenty of business for ambitious 
truck drivers. 

Oall — 284-3766 

JOUBNEYMAN TOOL 
GR1NDEB 

Mušt have 5 ar more yrs. ejjperience 
sha.-pening and making all types of 
outtinę toote. Mušt be able to set and 
operate all types of grinders and the 
checking eąuipment involved, Musrt 
be able to make all necessary calcul-
ations & haveown tools. Top wages, 
Union benefits. 

BRLYKS MA>~CFACTURIXG CO. 
901 West Belmont 

f'ranklin Park, IL 60131 
Tel (312) 671-3000 
Ask for 1x1 Apke 

£qual Opportunity Employer 

DRTLL PRESS — Days 
Drill Press Set-Up (6 Spindle Press) 
Mu3t be capable of doing lay-out 
work and runnlng Radio Drill Preso. 
Mušt have own tools and 5 years ex-
perience. Top wag-es. L'nion benefits. 

BLV&S MANlTACTlI l tVG CO. 
•201 West Belmont 

Įrankiui i'ark, IL 60131 
TeL (312) 671-3000 

Ask for: Ralpli Llndeman or 
Mike Miką 

A L Equai Opportunity. Employer 

JOURNEYMAN TURRET 
LATHE 

DAYS OR NIGHTS 
Set-t'p and operate. Mušt have own 
tools and 5 yeare experience. Top 
wag:es, Union Benefits. 

BTN-KS MANITACTTIUNG CO. 
9201 Wesi Belmont 

1 ranklin Park, IL 60131 
Tel. (312) 671-3000 

Ask for: I tai p h Llndeman or 
Mike Miką 

An Eąuai Opportunity Employer 

F R E E A D V I C E 
Bankrupcy. Probate. Keal Estate. 

Family Matters. VVitls 
HAYNES & STRUSZ 

Attorneys at Law 
Tel. 975-7551 

Crosby's Blueberries 
Open 8 AJK. to 6 P.M. daily 

Take 1-94 to first Michigan ex-
it (M-239). right V/z miles to 
1000-N, right 1 mile to Cros-
by*s. 

T e l 219-326-8712 

II i m w i mtmmnmmmmmmwmm 
ADVOKATŲ DKAUGUA 

V. BYLAITIS ir 
V. B R I Z G Y S 
6606 So Kedzie Avemie 

OiicAgo, LL 60629. TeL 778-8000 

PASSBOOK 
SAVINGS 
ti»hMt*WVto 

'••• 

%m% ut for 
UfįįįL finaneing. 

AT OUt 10* IATB 
U t P A » \ M % ' 

lm»r.,r Compourxl»o 
0*1 r ira f*d Qu*ri»rly ELE 

Mutual Federal 
wsA 
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2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
I »U«S, Hon.Tu«.rrl.V4 Thur.9-9 M . 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Nao 9 v. ryto iki 5 • vikaro 
Sflttadjeniais pagti lusrUnmą 

IIIIUUIHUlUllllIflII 

N O R I P I R K T I 

IeSkome pirkti vieno ar dviejų butų 
mūr. namą. Skambint iki 3 valandos 
popiet tel, 778-2473. 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 
_ _ M i i— Į — i » • i — • Į I i M I I " M — i M • 

ISNUOM. 3-jų kamb. apšild. butas 
3-čiame aukite. Su baldais. 7120 So 
Rockwell St. Tel. 476-4259. 

R E A L E S T A T E 

Parduodu gerą namą geroj vietoj ant 
Vina del Mar Blvd., St. Petersburg 
Beach, Floridoje. Nebrangiai. Skamb. 
813—360-4006 

62 ir Francisco — 3-jų miegamų bun-
galo. 2 vonios. Tik naujai atremontuo
tas. Centr. oro vėsinimas. 2 maS. ga
ražas. Prašo $51,000. 

71 ir Christiana — 4 miegamų mūr. 
rezidencija. įrengtas rūsys. Garažas. 
$65,000. 
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 Savvyer — 9 butai 20 metų se
numo mūrinis puikiai išlaikytas pas
tatas. Jmokėti 20Ci. Kaina tik 6H 
karto metinių pajamų. 

Taip pat turime Condomlnlum* — 
mieste ir priemiesčiuose. 

Del Informacijos skambinkite 
BUDRAIČIUI. 

BUDRAITIS BEALTY 
TEL. — 767-0600 

DRILL PRESS — Nights 
Set-Up and Lay-out Mušt be able 
to lay-out from Blue Prints and run 
Radio Drill Press. Mu.it have own 
tools. Top wages. Union Benefits. 

BLVRS MAMTACHRI .VG CO. 
»201 West Belmont 

Franklin Park, IL 60131 
Tel. (312) 671-3000 

Ask for: Ralph Llndeman or 
Mike Miką 

An Equal Opportunity Employer 

M I S C E L L A N E O U S 

»<><><><><><><>OO<X><X><>OOO<X>OOOO-CK> 

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

NOTARY PUBLIC 
4M9 S. Maplewood — TeL 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
ilkrietimai, pildomi Pilietybės prašy-
aoai ir kitokie blankai. 
•ooooooooooooooooooooooooo 

Atdara apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3638 W. 44 Place — 6 kamb. mOr. 3 
dideli miegami. 11/3 vonios. 2 mai. ga
ražas. Pilnas rūsys Tik $55,900 

5057 S. Knox — Archer ir Knox 
I Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 

li/2 vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "gard»n apt.". Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos. ' 

Skambinkite dabar. 
o 

No. 900. 57TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo, 
įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maš. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite Skambinkite. 

No. 910 59-ta ir Kolin. 8 m. senumo. 
No. 876 $l-ma ir Kolin. 6 m. senumo. 
No. 814 Archer ir Kenneth. Naujas. 
No. 957 63-eia ir NarragansetL 5 m. 

senumo 
No. 972 60-ta ir Kedzie. Tik $64,900 
No. 970 57-ta ir St. Louis. 3 butai 

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 

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

TeL — WA 5-8063 
W W W M M I t M M M » M 
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MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
Mfe. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele-

I foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 686-2960 
K > O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O < 

O'BBTEN FAMILY BEALTY 
TeL — 434-7100 

iiiiiiiiiiiiMiiiHitiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiHi 
BUTŲ ^OMAVTMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEMCIL'S 

6259 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
• ' • m m i i t n n i m . . . . . • • • i i m 1 M M „ 

D £ M E S I O 

J.&J. P H A R M A C Y 
2567 W. Lithuanian Plara Oourt 

Td _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re-
sjsjBtsi ir kt, pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas 
Pristatymas nemokamai 

V A L O M E 
KĖLIMUS BR BALDUS 

Plauname ir askuojame 
visų rūsių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

niiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimrniiiiiiiim 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiate* ka perstatyti. pakeUtl. at
naujinti G*ra*a Viduje ar Ii lauko 
namo RflpinatSs? Visuomet Ci* Jumt 
•u patyrimu, ui prieinama kaina P*-
d&a. skambinant po 6-oa vai. vakaro-

Telef. — 476-3950 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiitMiiiiiiiiiifiiiHiiiiiiiiiii 

Dmvid R-Pk. 
Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustyrnas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 3764M6 

http://Mu.it


Vakarų vaikai — San Francisco tautinių šokių grupė Tautinių šokių šventėje Clevelande. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

MOSU KOLONIJOSE 
Dainava, Michigan 

ŠVENTĖS 
NUOTAIKOS 

D a i n a v a p e r m e t i n e s 
šventes tampa ūžiančiu bičių 
aviliu. Žmonės suvažiuoja iš 
plačių apylinkių ir tolimų 
vietų. Vėl pamatai tuos, kurie 
sugrįžta pasidžiaugti gamtos 
grožiu, susitikti su draugais 

poilsiui parke ir prie ežerėlio. 
Šventės rengimo vadovas su 
savo talkininkais pasirūpino 
svečius pasotinti skaniais 
lipt.nviftkais valcrinio R n v n 
progų išbandyti laimę prie 
dovanų stalo. Laimingesniais 
pasijuto, ištraukęs netuščią 
bilietą, pilietis atsikratęs nusi-
bodusio daikto ir Dainava 
susilaukusi peino. Leonas 
Petronis, antrus metus iš eilės 

bei pažįstamais, pamatyti t sėkmingai pravedęs metinės 
stovyklaujančius vaikus ar 
anūkėlius. Užsimezga pokal
biai, svarstomos Dainavos 
aktualijos, šiais metais svečių 
skaičių padidino ekskursija iš 
Grand Rapids. Ją suorgani
zavo Dainavos rėmėja Anelė 
Lukoševičiūtė. Autobusu at
vyko daugiau kaip 40 asme
nų. Be to, dar buvo atvykusių 
savo automobiliais. Kai kurie 
iš jų pirmą kartą matė Daina
vą ir išvykdami paliko aukų. 

PAMALDOS 
Saulėtas liepos mėnesio 

sekmadienis į pamaldas 
sutraukė daug svečių. Susi
rinkusius prieš altorių gaivi
no medžių pavėsis ir vėjelis. 
Skambėjo giesmė „Pulkim ant 
kelių". Prel. dr. Petras Celie-
šius aukojo šv. Mišias už 
stovyklos kūrėjus bei rėmėjus 
ir iškeliavusius amžinybėn 
geradarius. Jo patriotinio 

šventės darbus, tik vėlai 
vakare su savo talkininkais 
galėjo nusišluostyti prakaitą 
ir pasakyti, kad šventė pasise
kė. 

ŠIMTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Šventės išvakarėse, liepos 
21 d. 2 vai. po pietų įvyko 
šimtininkų suvažiavimas. 
Dalyvavo 37 Šimtininkai turė
ję 572 balsus (100 dol. auka 
duoda 1 balsą) ir 6 svečiai. 
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
Dainavos direktorių tarybos 
pirmininkas, savo pranešime 
šimtininkams paminėjo kele
tą dalykų, kurie yra svarbūs 
D a i n a v a i . P r a n e š ė , kad 
direktorių taryboje įvyko 
pasikeitimų: dr. Vytautas 
Majauskas pakeitė dr. Vacį 
Šaulį, atstovavusį „Gajos" 
korporacijai, direktorių tary
bos kapelionui kun. Viktorui 

pamokslo pagrindinės mintys DabuSiui atsistatydinus, jo 
buvo, kad Antrojo pasaulinio 
karo išblokštas iš savo namų 
lietuvis, atvykęs į šį kraštą 
pasijuto svetimas. Rūpinosi, 
kad šios emigracijos tautos 
da l i s išliktų lietuviška. 
Nepasidavė pagundai nutaus
ti, nors buvo kalbama, kad iš 
nenutautimo pastangų po 10 
metų nieko neliks. Bet iki šio 
laiko lietuviška dvasia išliko 
gyva. Garbė tėvams, kurie 
savo vaikus mokė lietuviškai. 
garbė šeštadieninių mokyklų 
mokytojams, garbė lietu
viškoms jaunimo organizaci
joms, per kurias jaunimas 
gavo lietuvišką sąmonę ir 
patys apsisprendė išlikti lietu
viais. Pagaliau lietuviškų 
stovyklų poveikyje jaunimas 
sukuria lietuviškas šeimas ir 
atlieka lietuviškos šeimos 
tęstinumo darbą. Jaunuolių, 
kurie prieš 20 metų stovykla
vo, šiandien vaikai stovyklau
ja toje pačioje stovykloje ir 
gražiai lietuviškai kalba. Per 
juos Lietuva bus gyva. Be 
abejo dalis nutrupėjo — 
pasinėrė į plačiuosius vande
nis ir sutirpo. Dalis iš viso 
pasitraukė iš lietuviško gyveni
mo. Jei iš susipratusio jauni 

vietą užėmė kun. Alfonsas 
Babonas. Nauja lietuvių 
katalikių moterų sąjungos 
atstove vietoje Marijos 
Kasevičienės yra Cecilija 
Balsienė. Pasidžiaugė, kad 
trejus metus iš eilės stovyklai 
buvo gautas reguliarus leidi
mas, o 1981 m., dabartinei 
administracijai per imant 
stovyklą, buvo valdžios 
duotas antras provizorinis 
leidimas. Ateityje numato 
didesnius valdžios reikala
vimus stovyklos leidimui ir 
p a p i g i n t a m v a l d i š k a m 
maistui jaunimo grupėms 
gauti. Viešosios sveikatos 
inspekcija yra labai sugriež
tėjusi. Paminėjo du aktyvius 
komi te tus Chicagoje ir 
Clevelande, dr. Austės Vygan-
tienės ir dr. Mariaus Laniaus-
ko paramą ir talką Dainavai. 
Iš Detroito susilaukta kukles
nės talkos. 

Kalbėdamas apie remontus, 
pažymėjo, kad padary ta 
pažanga dr. Adolfo Damušio 
vardo namus pr i ta ikant 
stovyklavimo reikalams, 
pradėti remontuoti mergaičių 
ir berniukų namelių tualetai, 
šaldymo kambarėlyje įvesti 

mo nors ir saujelė taps lietu- n a u i » Saldymo apa ra ta i , 
vybės išlaikymo dalyviais, didžiojoje virtuvėje įvesta 
mes juose išliksime gyvi. Saldomo oro sistema, padary 
Prelatas kai kurias mintis n i r pastatyta paežerėje 6 
paryškino poeto Bernardo 8Uolai« atnaujinti stalai pliažo 
Brazdžionio kūrybos ištrauko- r a J ? n e BaltuJ*i ™mų palėpė 

•g išklota 6,5 colio storumo vata 
ir tuo su taupyta išlaidos už 

PRAMOGINE š i ldymą. A t r e m o n t u o t a s 
DALIS (talkos būdu) 18-kos metų 

Po p a m a l d ų šven tės OTumo stovyklos sunkve-
dalyviai išsiskirstė būreliais iimx* i r a t h k t a **** w l ė 

smulkesnių pataisymo darbų 
savo jėgomis. 

Pasidžiaugė jaunimo spau
dos palankumu Dainavai. 
Netrukus „Ateities" žurnalo 
vienas numeris bus paskirtas 
jaunimo stovyklos reikalams. 
Du „Skautų Aido" numeriai 
buvo paskirti 1982 ir 1983 
metų Dainavoje įvykusių 
sutiktuvių aprašymui, o šiais 
metais skautai paliko gražų ir 
prasmingą aukurą. Kun. 
Antanas Saulaitis paruošė 
jaunimo stovykloms religinės 
programos konspektą, kuris 
bus naudojamas Dainavoje. 

Dr. Romualdas Kriaučiū
nas painformavo, kokie rūpes-
č i a i l a u k i a n a u j o s i o s 
administracijos. Po trejų metų 
kadencijos jis pasitraukė iš 
Dainavos direktorių tarybos 
pirmininko pareigų, dėko
damas už suteiktą progą 
Dainavai vadovauti . Jo 
žodžiais tariant, trejų metų 
pastangos stovyklos valdybą 

j sutelkti į darbingą vienetą su 
| savo indentitetu, pareigomis 
bei darbais nepasisekė. Paski
ri valdybos nariai prie bendro 
darbo prisidėjo. Ypač minė
tinas valdybos iždininkas 
Stepas Smalinskas, ilgus 
metus skyręs Dainavos iabui. 

Tarybos nare programos 
.reikalams Jan ina Udrienė 
referavo Dainavos jaunimo 

' stovyklos statuto pakeitimo 
projektą, kuris jau buvo priim
tas direktorių taryboje. Po 

diskusijų su mažomis patai
somis pakeitimas priimtas. Iš 
iždininko Stepo Samlinsko 
pranešimo šimtininkai suži 
nojo, kad stovyklos finan
sinis stovis yra geras, ką revi
zijos komisija savo pranešime 
patvirtino. 

Po pranešimų šimtininkai 
išrinko šešis a ts tovus į 
direktorių tarybą: Liną Miku-
lionį, Marių I-aniauską, Stepą 
Smalinską, Birutę Bublienę, 
Joną Urboną ir Aldoną 
Zorskienę. Kandidatais liko 
Rita Matienė ir Leonas Petro
nis. Šimtininkų suvažiavimui 
pirmininkavo prel. dr. Petras 
Celiešius ir sekretoriavo 
Jonas Urbonas. 

DIREKTORIŲ 
TARYBOS 
P O S Ė D I S 

Pas iba igus šimtininkų 
suvažiavimui ir trumpos 
pertraukos metu pasistipri
nus, organizacijų skirtieji ir 
šimtininkų išrinktieji j Daina 
vos direktorių tarybą atstovai 
susirinko nelengvam uždavi
niui — surasti, kas vadovaus 
Dainavai sekančioje trejų 
metų kadencijoje. Deja. 
neatsirado nė vieno, kuris 
sutiktų pasiimti ant savo 
pečių šį sunkų darbą Rasta 
tokia išeitis: iki artimiausio 
tarybos posėdžio, kuris numa
tytas už 4 savaičių, pirmąsias 
tris savaites Dainavos reika
lus tvarkys Jonas Urbonas, o 
ketvirtąją — Linas Mikulio-
nis. Bus vykdomas nuta
r imas suras t i Dainavai 
žmogų, kuris apskritus metus 
gyventų Dainavoje. Bus įreng
tas butas, tinkamas gyventi 

vasaros ir žiemos metu, ir 
paskirtas tinkamas atlygini
mas. Tikima, kad ūkvedžio 
suradimas palengvins direkto
rių tarybos pirrnininko parei
gas ir atsiras kandidatas tai 
vietai. 

Šiuo metu direktorių tary
boje sutiko dirbti: sekreto
riaus pareigose — Jonas Urbo
nas, iždininku — Stepas 
Smalinskas, o buhalteriu ir 
toliau pasilieka Algis Bražė
nas. Į revizijos komisiją įėjo 
inž. Jurgis Mikaila, Vacius 
Lelis ir Mykolas Abarius. 

Yra žmonių, kurie galvoja, 
kad stovykloje nėra daug 
darbo. Atrakinai vartus, priė
mei stovyklaujančias grupes, 
nupjovei žolę ir po to gan" 
džiaugtis gražiu aplinka. Kad 
taip nėra, rodo administra
cinio aparato sudarymo krizė. 
Reikia atrakint i var tus į 
žmonių širdis, kaip buvo 
stovyklos kūrimosi metais. 

Baigiant rašinėlį, reikia 
pastebėti, kad visuomenė 
žinotų, jog Dainavos stovykla 
veikia kaip savarankiška 
Amerikos Lietuvių katalikų 
federacijos šaka. kad su savo 
taryba ir valdyba yra pilnai 
atsakinga už šios stovyklos 
tvarkymą. Dainava, kaip 
savarankiškas vienetas, juri
diškai ir praktiškai nepri
k lauso kurijai. Kadangi 
reikalingas vietinės kurijos 
l e i d i m a s k u n i g a m s ar 
seselėms vienuolėms dirbti, 
Dainavos taryba savo sudė
tyje turi lietuvį kleboną, kuris 
padeda tokius leidimus gauti. 
Dainava yra grynai lietuvių 
rankose ir todėl yra visų 
interesas jos neapleisti, kad ji 

Laiškas 
DAR SPĖSIT! 

Kiek kartų rašėm, skambi
nom, asmeniškai kalbėjom su 
Nekalto Prasidėjimo sese
rimis, prašydami, kad apsiim
tų pravesti dar vieną stovyk
lą _ vyresnio amžiaus 
jaunuoliams. Mat, mes tėvai, 
labai nenorėjom, kad vaikai 
turėtų nutraukti stovykla
vimą Neringos lietuviškoj, 
kūrybingoj stovykloj jiems 
suėjus penkiolikai (berniu
kams) ar šešiolikai (mergai
tėms) metų. 

Bet seserų atsakymas vis 
buvo neigiamas. 

Ir štai, šv. Kazimiero metų 
proga, džiugi žinia. Šių metų 
rugpiūčio 12-25 dienomis 
Neringoj West Brattleboro, 
Vermont, vyks pirmoji stovyk
la lietuviškai kalbantiems 
jaunuoliams nuo 17 ir iki kole
gijos baigimo metų. 

Iki šiol stovyklauti užsirašė 
dvigubai daugiau vaikinų 
negu merginų. Ar ne šv. 
Kaz imie ru i p r i s k i r t i n a s 
stebuklas? Nors, paslaptį 
išdavus, tikriausiai gretos 
išsilygins. 

Prieš porą dienų sutikau 
tėvų, kurie apie naują stovyk
lą nieko nežinojo, užtat ir 
skubu rašyti. Registruotis dar 
galima telefonu 802-254-9819. 
Naujos stovyklos mokestis 75 
dol. į savaitę. 

Elona Vaišnienė 
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Hartford, CT 
G E G U Ž I N Ė 

Rugpjūčio 12 d. bus rengia
ma Har t fordo apyl inkės 
didftui usia gegužinė šiais 
metais. Gegužinė bus Elks 
parke, Roberte St., East Hart
forde. J i prasidės 12 vai. ir 
tęuis iki 9 v.v. Šokiams gros 
populiarus J ietu viskas John 
Martin orkestras. 

Bus įdomi programa. Todėl 

išliktų lietuviška ir tarnautų, 
palaikydama lietuvišką sąmo
nę mūsų jaunimo tarpe. 

Stasys Garliauskas 

A. f A. ONAI ZAURIENEI 
m i r u s , 

jos vyrą ANTANĄ, dukterį IRENĄ KOLYTE-
SUMMERS, sūnus VYTAUTĄ ir ANDRIŲ KO-
LJUS su ŠEIMOMIS nuoširdžiausiai užjaučiame. 

" JUOZAS ir MARIJA GRABAUSKAI 
ALGIMANTAS ir VIDA GRABAUSKAI 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 
apgailestauja mielos narės 

A. f A. ONOS ZAURIENĖS mirtį 
ir nuoširdžią užuojautą reiškia veliones vaikams — duk
rai HIENAI su šeima ir sūnums VYTAUTUI ir ANDRIUI 
su šeimomis, ir nuoširdžiai guodžia visus velionės arti
muosius. 

Mūsų narei 

A. į A. ONAI ZAURIENEI 
m i r u s , 

vyrui ANTANUI, dukrai IRENAI, sūnums "VYTAU
TUI ir ANDRIUI ir jų ŠEIMOMS gilią užuojautą 
reiškia 

MARCUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJA 

Mylimai dukrai 
A. + A . 

VALERIJAI GRIGOLIENKI 
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame liūdin
čią motiną, mūsų draugijos narę ADELE LATONIENĘ 
ir visus velionės ARTIMUOSIUS. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

visi kviečiami dalyvauti šioje 
puikioje išvykoje. Rengėjai — 
Hartfordo ramovėnai. 

Vidaus pasitenkinimas yra 
tvarkos atnešama ramybė; 
tvarka reikškia pojūčių palen
kimą protui, proto palenkimą 
tikėjimui, kūno palenkimą sie
lai ir visos asmenybės pasi
vedimą Dievui. 

F. Sheen 

A. f A. 
MAGDALENOS KVIECINSKIENĖS 

Dešimties metų mirties sukaktie 
Mirė rugpiūčio 8 d., 1974 m. 

IlsėJci'.i Motinėle brangi 
Tu huibaigei savo vargus. 
Ateis ta dienelė, 
Sulaul'M mus visus. 

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos rugpiūčio 
5 d. 19£i4 m., 9:30 vai. Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, R'icine, VVisconsin. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus pasimels
ti už a. a. Magdalenos sielą. 

iT ^ 

DARIUS-GIRfiNAS 
1 9 5 8—1 9 8 8 

E. JASIŪNO paruosta knyga - albumą* apie tymimomkm 
lietuvius Atlanto nugalėto jus - lakūnus & D> JUŲ i r S. 
GIRĖNĄ jau išėjo i i spaudos. Leidinys gausi n urastruo-
tas, paruošų angį iširsi ir lietuviškai, didelio formato, 
204 psl., kieti viršeliai, grašiai išleista. Tai vortinga do
vana kiekvienai progai. Kaina su persiuntimu 27 dol. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, Š545 W. &trd 8t„ 
Chioaco, I L 60629 

»i.7l fsttliir nfess. 

Liūdintieji 
Dukterys ir sūnus su šeimomis 

A.f A. 
MAKCELEI ALEKSANDRAVIČIENEI 

netikėtai išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, dukterį MAR-
CIE SH1MKUS ir sūnų YVILLIAM ALEXANDER ir 
jų šEUMtVS nuoširdžiai užiauči ame ir dalinamės liū-
resiu-

VLADAS ir JANINA JUKNEVIČIAI 
SVAJŪNAS ir BISVERLY JUKNEVIČIAI 
AUDRIUS JUKNEVIČIUS 

E U D U KIS 
LAIDO rUV'iU DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAUTAS ir GLRALDAS F. DA1M1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i tornia Avenue 
Telerorui LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4fc>05-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Teleronab — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
M A R U L I I I I . FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 W c s t 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 S o. 50th Av., Cicero — 8b3-2108 

STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 Weirt 69th Street — Tel. RE 7-121* 
11028 Scmthmt Hwy., PsJoc Hilk, Ulinoit 

TeL — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
] Laidotuvių Direktoriai 

1«W6 South 50 Avenue 
Goero, Hlinoss 

Te JcfotM* — 6 5 2 - 1 0 0 3 

» 
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x Inž. K a z i m i e r a s P o 
cius , žymus spaudog. rėmėjas, 
kiekvieną vasarą sa1 /o gražio
je sodyboje, Beverlj> Shores, 
ln«i., surengia spautios dieną 
— gegužinę. Iš Chicag<>s ren
giasi atvažiuoti du autobusai. 
Taip pat daug atvažiuos iš 
Clevelando ir kitoj apylinkės 
vietovių. 

x Ona P i i l k a u n i n k i e n ė , 
visuomenės veikėja, po sun
kaus sus.žeidimo sveiksta glo-
lx>jama dukters Danguolės ir 
Žento inž. Eugenijaus Bartkų. 
Ir sirgdama ji rūpinasi ir 
daug dirba, kad Balfo Bever-
ly Shores skyriaus rengiama 
gegužinė — 40 metų sukak
ties minėjimas jjerai praeitų. 

x Dr. Pe t ra is Kis ie l ius , 
Cicero, 111., buv į8 Ateitininkų 
federacijos vadus, visuomeni
ninkas, Lietu' rią Katalikų 
spaudos draugijos vicepirmi
ninkas, paėmė *isą 10 asme
nų stalą į „Drai:.go" 75 m. ju
biliejinį bankete, kuris bus 
rugsėjo 30 d. M artiniąue res
torane, Evergresn Park, Illi
nois. 

x S tasys i r i Sofija Džiu
gai , Chicago, 111., prieš išvyk
dami su "Draugo" adminis
tracijos suruošta ekskursija į 
Ispaniją, Portugaliją ir Pran
cūziją, sudarė pilną stalą iš 10 
asmenų į „Draugo" 75 m. ju
biliejinį banketą ir dar tris 
pilnus stalus pjardavė savo 
draugams ir p ažįstamiems. 
St. Džiugas yra . ,Draugo" rei
kalų vedėjas ir renginių ko
misijos narys. 

x Vi lhe lmina Lapienė , 
Melrose Park, 111., „Draugo" 
renginių komisijos narė, lietu
viškų organizacijų darbuoto
ja, paėmė visą stalą 10 asme
nų į „Draugo" jubiliejinį 
banketą, kuru* bus rugsėjo 30 
d. Martiniqu€ restorane, Ever-
green Park, Illinois. 
. x M. Marc ink ienė , Chica-

x Už a. a. Andrių Skučą, go, 111., niekad nepavargstan-
trejų metų mirties sukaktį mi- ti darbininkė lietuviškos veik-
nint, šv. Mišios bus atnašau- los darbe, „Draugo" renginių 
jamos rugpiūčio 9 dieną, ket- komisijos narė, pasiryžo suor-
virtadienį, 7 vai. ryto Tėvų ganizuoti visą stalą į „Drau

g o " jubiliejinį banketą, kuris 
bus rugsėjo 30 d. Martiniąue 
restorane. 

x Kun . J o n a s Pe t ro š iu s , 
Prancūzijos lietuvių kapelio
nas, iŠ Paryžiaus yra atvykęs 
į Chicagą. Jau buvo Toronte, 
Kanadoje, o dabar žada ap
lankyti savo pažįstamus ir 
draugus Chicagoje. Savaitga
lyje vėl grįš į Torontą ir Ka
nadoje pabus iki lietuvių ka
t a l i k ų kongreso i r šv . 
Kazimiero sukakties minėji
mo. Chicagoje yra apsistojęs 
pas Joaną ir Vytautą Gry
bauskus Brighton Parke. 

x Sol . Algis Gr igas iš Vo
kietijos siunčia sveikinimus 
„Draugo" redakcijai ir savo 
pažįstamiems. Rašo dar ruoš
damasis latvių operai „Banu-
tai", kurią gal būt transliuos 
ir Vokietijos televizija. 

x Balzeko Lietuvių kul
t ū r o s muziejuje numatytos 
paskaitos ir slaidės apie 12 
šimtmečio rytų ir centrinės 
Europos paveikslus ir bolševi
kų revoliuciją rugpiūčio 16 d., 
o rugpiūčio 17 d. apie 19 šimt
mečio paveikslus. Programa 
prasidės 8 vai. vak. 

x Pasionis tų vienuoly
n a s , kuris yra 5700 N. Har-
lem Ave., Chicagoje, kviečia 
dalyvauti ir lietuvius jų ren
giamame festivalyje rugpiū
čio 11 — 12 dienomis Pra
džia 11 vai. dienos. 

x An tanas Valav ič ius , 
Chicago, 111, mūsų garbės 
prenumeratorius, nuolatiniu ir 
nuoširdus talkininkas, neg'a-
lėdamas dalyvauti „Drauge" 
75-rių metų jubiliejiniam ban
kete, įteikė 75 dol. dienraščio 
paramai. Nuoširdus ačiū už 
prisiminimą ir auką. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Scena iš Julijos Dantienės komedijos „Prie 
Dangaus vartų" pastatymo Philadelphijoje. Iš 
kairės pirmoje eilėje: Cezaris — Eimutis 
Radžius, Bendruomenės pirmininkas — Virgus 

Volertas, Altos pirmininkas — Rimantas Stir-
bys; antroje eilėje: Geras Vyras — Vidmantas 
Rukšys ir Kastytis — Audrius Dragūnas, dešinė
je Pagunda — Rasa Krokytė. 

Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VISI KVIEČIAMI Liepos 14 d. tvankų vasa- m u o s e suruošė Joninių pami-

J BALFO GEGUŽINĘ ros šeštadienio rytą Chicagos nė j imą su g a u s i a i s i r 
Chicagos apskrities Balfo B a l f o apskrities pirmininkas turtingais laimėjimais. Buvo 

gegužinė šiais metais bus rug- S t a s y s Vanagūnas sukvietė ii keli šimtai laimėjimų, kurių 
piūčio 19 d., sekmadienį, Jau- P l a č l 0 S Chi<*ą°s a p ? , S ^ ^ n e t d u televiziJos P m m " 
nimo centre. Metinė Balfo ru- B a i f o darbuotojus, pasikalbę- t u v a i i r k i t ų v e r t ingų reikme-

ti, pasitarti, kaip genau meti- n u 
nę gegužinę surengti, kaip Pradžioje vicepirmininkas 
maloniau svečius priimti. Pa- j Mackonis pasveikino susi-
sitarime Balfo darbuotojai pa- rinkusius, kurių buvo pilnute-
siskirstė ir aptarė įvairius rei- lį, s a j e įr padėkojo jiems už 
kalus sąryšyj- su gegužinės atsilankymą. Taip pat pa
ruošimu bei svečių priėmimu. s v e ikino esamus salėje visus 

Gegužinė sekmadieni, rug- j o n u s , Janes ir Janinas ir iš-
piūčio 19 d., p-asidės 12 vai., kvietė juos prie scenos ir 
o Jaunimo centro kavinėje, j i e m 8 s e s ė s s. Tamulevičiūtė-
kurią tvarkys Vita Balaišytė F e r r o i r jyj Gudaitienė prise-
ir V. Pavilčivs. galima bus g e ^ g ė Į e „ y\s{ bendrai or-
gerti kavą su pyragais ir py- k e s t r u i p r i t a r i a n t , 
ragaičiais jau 10 vai. ryto. II- sugiedojome Ilgiausių metų. 
gamečiai Bako darbuotojai p 0 t o p r j e papuošalų ir gau-

Marijonų koplyčioje. 
(pr.). 

x Havaj iška gegužinė 
p r ie „Aido" o r k e s t r o šį 

deninė rinkliava tai dvi 
progos, kada sutelkiamos lė
šos mūsų vargstantiems bro
liams padėti. Šiais metais 
jau ketvirta Balfo gegužinė 
rengiama po Jaunimo centro 
stogu. Pasigendama žalių so
dų ir užmiesčio erdvės, bet už
darius artimesnius gegužinių 
sodus, į toliau už miesto esan
čius nuvykti, ypač vyresnio 
amžiaus tautiečiams, darosi 
sunku. Jaunimo centras yra 
patogioje vietoje, daugumai 
pasiekiamas net ir miesto au
tobusu, be to, nereikia bijoti, 
kad nelauktas lietus ar šaltas 
vėjas gali išvaikyti laukia
mus ir brangius gegužinės 
svečius. 

x E l e o n o r a Radv i l i enė , 
Cicero, 111., buvusi Cicero LB 
valdybos pirmininkė, darbšti 

KANADOJE 
— Sudburio l ietuviai kar

tu su kitais pabaltiečiais su
rengė Birželio trėmimų minė
jimą b i rže l io 7 dieną. 
Organizacinei tvarkai vado
vavo Juozas Bataitis. St. And-
revvs Place buvo visų pabal-
tiečių vėliavos. Atitinkamus 
žodžius pasakė kun. A. Cle-
manis ir A. Roost iš Toronto, 
po to buvo giesmės lietuviš
kai, latviškai ir estiškai. Už
degtos trys žvakės. Lietuvių 
vardu uždegė Joana Stanku
tė. Vargonais grojo Danguolė 
Rotkienė. Pabaigoje buvo su
giedoti visų Pabaltijo tautų 
himnai. Prie žuvusių pamink
lo buvo padėtas vainikas. 
Tautiniais drabužiais apsi
rengusios Joana, Dana ir Vi
da Stankutės dalyvavo lietu
vių vardu ekumeninėse 
pamaldose. 

— Toronto " G i n t a r o " an
samblis liepos 19 d. išskrido į 
Didžiąją Britaniją dalyvauti 
Manchestery rengiamame fes
tivalyje. Grupę sudaro 39 as
menys — šokėjai, dainininkai 
ir palydovai. Šokėjams vado
vauja Rita ir Juozas Karazi
jai, dainininkams — Giedrė 
Paulionienė. Toronto Lietuvių 
namuose liepos 10 d. buvo iš
leistuvės, kuriose gintariečiai 
pašoko kelis šokius, kuriuos 
šoks Anglijoje, padainavo 
choras ir sol. R Paulionis. At
sisveikinimo kalbas pasakė 
LB krašto valdybos atstovas 
H. Stepaitis, Toronto apyl. 
pirm. dr. Birgiolas dr. A. Va
latka, Ontario liber-lų parti
jos vadas laišku Peterson. Vi
siems padėkojo ansamblio 
vadovas J. Karaziejus. „Gin
taras" koncertuos taiD Dat ir 
Londono bei Škotijos lietu
viams. 

— A. A. Juozas Venc-

SUVALKŲ TRIKAMPY 

— Punsko lietuviai ruo
šiasi pasistatyti didesnius kul
tūros namus su didesne sale, 
kurioje būtų ruošiami lietuvių 
saviveikliniai renginiai. Lėšų 
telkimui ir kitiems darbams 
atlikti sudarytas komitetas, į 
kurį įėjo Kostas Sidaris, Va
lentas Uzdila, Viktoras Vai
na, Zenius Burauskas, Algir
das -Jurkiūnas, J. Sigitas 
Paransevičius ir Romas Kar-
dauskas. P-adėtos rinkti au
kos. 

— Seinuose veikia lietu
vių dramos būrelis, mišrus 
choras, estradinė grupė. 

— „Auš ros" žurnalas ir 
toliau leidžiamas Seinuose. Iš
eina 4 kartus per metus. Re-
dakci;.." sudaro E. Petruškevi
čius (redaktorius), A. Uzdila, 
B. Jonuškaitė-Augu8tinienė. 
Yra ir redakcinė taryba, ku
riai pirmininkauja J. S. Pa
ransevičius. 

L E N K I J O J E 
8 A. a. Stasys 2virėla, 

veiklus lietuvis, mirė Vrocla
ve. Į amžinojo poilsio vietą jį 
palydėjo vietos lietuviai. Apei
gas atliko kunigai A. Jurkevi
čius ir A. Rūksta. Palaidotas 
Vroclavo kapinėse. 

— Baudouin de Courte-
nay , įžymaus kalbininko, raš
tų VI tomas išleistas Varšu
voje. Be kitos medžiagos, 
šiame tome pateiktas jo raši
nys apie kalbininką ir tauto
sakos rinkėją kun. Antaną 
Jušką, kuris buvo atspaus
dintas „Nowiny" žurnalo 329 
nr. 1880 m. 

— Baltstogėje išleistame 
metraštyje „Actą Baltico — 
Slavica" XV tome paskelbta 
nemaža istorinės medžiagos 

x S i d e w a l k Sale — Galu
tinis išpardavimas daugelio ir energinga „Draugo" rengi-

penktadienį, rugpiučio_3 d., 8 d a i k t 50% į^i 75% nuolaida nių komisijos narė, sutiko pa-
__ \ T - . X.!-. ~ A ' l A i n O ^ ^ ^ L VA. A i _ _ . _ . • . • " _ _ 1 z"1 - I A I A • 

Juozas Blažy- ir Edvardas s į a į apkrautų šaltais ir šiltais kus , ankstyvesnės emigraci- apie Lietuvą. Be ko kita, at-
Litvinas geguhnės svečius pa- užkandžiais stalų buvo vai- jos lietuvis, mirė liepos 7 d. spausdintas B. Makausko ra-
sitiks prie vartų. Jaunimo §įntasį7 dalintasi įspūdžiais ir Montrealyje. Palaidotas iš 
centro didžiojoje salėje gros i k i vėlumos B. Pakšto orkest- Aušros Vartų bažnyčios lie-
„Gintaro" orkestras. Čia ga- ^ j grojant, pasišokta. P°s 10 d.Cote des Naiges ka
lės jaunimas ir senimas pa- Reikia pasidžiaugti, kad pinėse. Liko žmona, dvi duk-

šaulių rinktinė nepamiršta lie- terys su šeima, sesuo ir kiti 
tuviškų tradicijų, jas puoselė- giminės. 
ja ir materialiai remia lietu- — Aldona Butkutė iŠ 
viską veiklą. Pavyzdžiui, Australi jos Melbourno mies- _ , . . _ _ -,w-w » n n A C 
vykstančiai j Clevelandą rink- to dalyvavo Quebeco miesto C H I C A G F O S 2 E N I O S 
tinės tautinių šokiu erupei tarptautiniam endokrinologų 

šokti, vėHks baras troškuliui 
numalšinti, veiks laimės šuli
nys laimei išbandyti. Kad ge
gužinės svečiai turėtų kuo 
troškulį numalšinti rūpinasi 
Kazys Rožanskas ir Juozas 

šinys apie lietuvišką švietimą 
Lenkijoje 1920 — 1939 m., J. 
Jurkevičiaus str. apie Vil
niaus 1905 — 1914 m. demo
kratų veiklą. 

v. v. Vyčių salėje, 2455 W. 47 
St. Įėjimas 4 dol. Apsirenkite 
havajiškai. Kviečia naujai 
įsisteigusi Lietuvos Vyčių 
Jaunimo kuopa. 

(pr-). 

x St . Pe te r sburg Beach, 
Flor idoje , išnuom. atosto
goms (arba parduodamas) 5 
kamb. condominium butas. 2 
miegamieji, pusantros vonios. 
1 blokas nuo jūros. Regency 
West. 5555 Gulf Blvd. Teirau
tis: Angelė Karn ius . Real-
to r , 6705 Gulf Blvd., S t . 
P e t e r s b u r g Beach, Flor i 
da 33706. Tel. 1 — 813 — 
367-5661 . Chicagoje tel.: 1 
— 312 - 927-7220. 

(sk). 
x Vienos sava i tės kel io-

kaikuriems daiktams, įskai- imti visą 1C asmenų stalą į 
tant brangenybes. 40% nuo- „Draugo" 75 m. jubiliejinį 
laida visoms 14 K brangeny- banketą, kuris bus rugsėjo 30 
bėms i r didžiajai dal ia i d. Martiniąue restorane, Ever-
cristalo. 20% nuolaida už green Parke. Illinois. 
Lladros i r porcelaną. Keletą % R ū t a K l e v a Vidžiūnie-

karatų grandinėlių par- n ė V a l e n c i £ . > CaU r ašytoja, 
duodama specialiai po 1 dol. 
už colį ta ip pat ir pasirinki-

mūsų ar t ima bendradarbė, ku
ri savo mamytei Teofilei Mic-

Bagdžius. Laimės šulinio do- ^Vyt i s" į taut inių šokių kongrese. Australijos delega-
vanų paskirstymą tvarko Bi- S v e n t e kelionės išlaidoms pa- cijoje dalyvavo vienintelė bė
rutė Jasaitienė su pagalba ge- d e n g t i p a skirta 1,300 dol. ir tuvaitė, kuri dirba Melbourne 
rų talkininkų. Esant karštam g e g u ž ė s mėnesį - LKB Kro-
orui, salė bus vėsinama. Ko- nįkoms paremti 500 dol. 
ridoriuje bus išstatyti didieji p a a e k a priklauso nepails-
gegužinės laimėjimai, kūnuos t3Lnčiam rinktinės pirminin- sitarti dėl 1987 m. gruodžio 
tvarko Marquette Parko Bal- k u i V 1 i š g a n a į c į u į įr rinkti- mėnesį įvyksiančio Jaunimo 

medicinos srityje. A. Butkutė 
įgaliota užmegzti ryšius su Ka
nados ir JAV jaunimu ir pa-

mas 14 karatų žiedų mažiau k e v i č i e n e i visuomet užprenu-
) dol. Išpardavimas nuolie- m e r u o d a v o „Draugą", mums 

pos 30 d. iki rugpiūčio 5 d 
Avalon G a l ler ies , 4243 Ar
che r A v e . (arti Whipple), 
Chicago. Tel . 247-6969. 

(8k). 

rašo: „Mano motinėlė, kuri 
yra 84 metų, jau nėra pajėgi 
nei skaityti, r.ei suprasti... No
rėčiau jos prenumeratą ir 
„Draugą" siuntinėti jos anū
kėliams, paveirde Giedrė Mic
kus, Granada Hills, Cal., gal 
įpras skai tyt i".Ta proga pri
dėjo ir 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x R e g i n a Andr i jauskie-

fo skyriaus ilgametis pirmi
ninkas Juozas Mackevičius su 
talkininkais. Cia gegužinės 
svečiai turės progos laimėti 
gražių ir vertingų dovanų. Vi
sus, kurie planuoja atvykti į 
gegužinę, prašome nevalgyti 

nes vadovybei. 
J . M. 

MOKYKLŲ BIUD2ETAS 
Chicagos miesto mokyklų 

1984 — 1985 mokslo metų biu-

kongreso. A. Butkutė Austra
lijoje lietuvių visuomenėje 
reiškiasi kaip veikėja ir hetu-
vių radijo valandos narė. 

— Komp. Darius Lapins
kas ir Laima Lapinskienė 

BRANGS VANDUO 
Naujame Chicagos miesto 

biudžete numatoma pakelti 
mokestį už kanalizaciją ir 
vandenį. 1985 m. Chicagos 
miesto biudžetas sieks bilijo
ną 18 mil. dolerių. 
GREITAS SUSISIEKIMAS 

SU O'HARE 
Numatoma, kad Darbo die

noje, rugsėjo mėn. pradžioje, 
jau bus atidaryta greitojo su
sisiekimo linija tarp Chica-

x KASOS, Lietuvių Fe 
de ra l i nė s .Kredito Uni jos 
ak tyva i paniekė 27 mili jo
n u s do le r ių . KASA pradėjo 
mokėti aukštesnius procentus 

n ė į Lietuvą - Spalio 7—16 už įvairius terminuotus indė- n ė Chicago, 111., grąžino lai-
d. Kaina iš Chicagos — liūs. Pakilo r IRA nuošim- m ė j į m u gaknelas su 10 dol. au-
1350.00 dol., iš Bostono — čiai. Pasinau -lokite IRA pen- ka. Po 7 dol. atsiuntė: J. 
1140.00 dol. Skubėki te re- sijos fondo planu. Šiais Bajorinienė, Ignas Skirgau-
gistmotis pas Amer ican laikais kiekvienas dirbanty- d a 8 Monika Gavčus, Juozas 
Trave l Service Bureau , sis gali sau už suregistruoti ge- Masteika, Juoz as Stašaitis Po 

įmokėdamas 

pietų namie ar kitur, nes Ele d ž e t a g s ^ s bilijoną 46 mil. i š Chicagos liepos 9 — 15 d. go8 miesto ir O'Hare aerodro-
na Pajėdienė su pagalbinin- d o l e r i ų gj §vįetimo tarybos P r a l e ido Toronte, repetuoda- mo. Reikėjo pratęsti 7.9 
kėmis visus svečius pavaišins 8 u d a r y t ą biudžetą patvirtino m i » D u x Magnus" operą kar- mylias veikiantį Mihvaukės 
lietuviškais valgiais Jaunimo m i e g t o f i n a n s ų valdyba. Biu- t u s u solistais: Gina Čap- kryptimi susisiekimą. Tai kai-
centro mažojoje salėje. džetas numato kaikurių su- kauskiene, Rimu Strimaičiu, navo 198.8 mil. dol. Darbai 

Poilsiui ir atsigaivinimui, m a ž i n i m u mokytojams ir gali ^ 8 ™ Simanavičium, Slavą buvo pradėti 1980 metais, 
apėjus visas hnksmybes ir iš- derybos su uni- Ziemelyte ir vyrų choru. Vi- „ fi PINIGU 
bandžius savo laimę, svečiai }a ^ r u ^ w i o 3 1 d p a s i . sus ruošia muz. J. Govėdas. Z U V U 1 , h L * imUlJ 

bus kviečiami į kavinę ramiai ' g . s u t a r t i 8 Numatyta Rugpiūčio pradžioje solistai 
vėsioje vietoje pailsėti, išgerti v a g a r i m o k s l o m e t u 8 8U. susitiks Chicagoje ir ten vėl 
kavos puoduką ar ką nors t r u m p i n t i k e t u r i o m i s dieno- repetuos su ta dalimi, kuri yra 

Chicagoje. 

9727 South Western Ave-
n u e , , C h i c a g o , I l l i n o i s 
60643 . Tel. (1 - 312) 238-
9787 . 

(sk.). 
x „Kelionė laivu Karibų 

J ū r o j e " — 1 savaitė, gruo
džio 1 iki 8 dienos. Organi
zuoja „Draugo" administraci
ja. Sustojimai: San Juan, 
Caracas, St. Vincent, Barba-
dos, Martiniąue ir St. Tho-

resnę pensiją 
kasmet po du tūkstančius do
lerių IRA sąsk aiton. Įdėti pi
nigai nurašom i nuo metinių 
pajamų, todėl už juos nerei
kia mokėti mok esčių. Jie sau
giai įdėti į jūsų ; pensijos fondą 
moka jums 12% metinių palū
kanų. Metinis pi ieaugis siekia 
net 12.55 %. Visos sąskaitos KA
SOJE iki $100,00 0 yra apdraus
tos Federalin ės Valdžios 

is. Keliausite su lietuvių (NCUA) agentu ros. KASOS 
grupe, aplankysite gražiau- adresas: 2615 West 71st 
šias salas. Registracija iki Street, tel. 737-2110, valan-
rugsėjo 10 dienos. Kreipt is : dos. kasdien nuo 10 iki 6, ket 

5 dol.: Juozas Bričkus ir K. 
Mereckis. Visiems labai ačiū. 

x J o n a s Re.ieris su žmo
na, Chicago, 111., mūsų gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
dalyvavo „Draugo" gegužinė
je, įsigijo įvairių leidinių, pra
tęsė „Draugo" prenumeratą, 
ta proga įteikė i r 27 dol. dien
raščio 8tiprinim ii. J. Rejerius 
ir toliau laikome garbės pre
numeratoriais, o už nuolatinę 
gražią paramą tariame nuo
širdų ačiū. 

stipresnio, pasivaišinti ska
niais pyragais, pasikalbėti su 
draugais bei pažįstamais. 

Balfo gegužines rengėjai 
kreipiasi į visus Chicagos lie
tuvius, prašydami prisidėti 
prie gegužinės pasisekimo, pa
remti Balfo darbuotojų pa
stangas, o tuo pačiu sušelpti 
vargstantį brolį lietuvį Sibire, 
Lietuvoje, Lenkijoje ar kur ki
tur. Prašome jeigu kas turi 
gražių, gerų atliekamų daiktų 
aukoti laimėjimams, atnešant 
į Balfo raštinę 2558 W. 69 St 

tel. 776-7582 arba savo Balfo 
skyrių pirmininkams. Kvie-

mis. 

American Travel Service virtadieniais iki 
Bureau , 9727 South Wes- niais nuo 10 i ki 
t e r n Avenue, Chicago , Illi
nois 60643. Tel. (1-312) 
238-9787. 

(sk.) 

'7, šeštadie-
1. Cicero 

įstaiga: 1445 So. fiOth Ave., 
tel. 656-2201, a',dar.a antrad. 
9-i2,ketv.3-6,sešt. 9-12. 

(sk.). 

čiame visus savo atsilanky-
x Kazys B a r t y s , Eliza- mu gegužinėje paremti Balfo 

beth, N. J., už-'.sakė naujau- šalpos darbą. 
sių leidinių, grąžino laimėji
mų šakneles, pridėjo 15 dol. 
auką su prierašu: „Tai „Drau
go" jubiliejauy proga". Labai 
ačiū. 

Birutė Jasa i t i enė 
SAULIŲ PASTOGĖJE 
Vytauto Didž šaulių rinkti

nė birželio 23 d. savuose na-

Savieji su viešnia iš Rochesterio. N.Y. Iš kairės: Irena Kere-
lienė. Tautinių šokiu menine vadovė Jadvyga Regimenė ir 
Jonas Vinciūnas. 

Degant namui 270 N. Cali-
fomia, Chicagoje, gyventoja 
Renee Thompson, 22 m., rug
piūčio 1 d. jau buvo išsigelbė
jusi, bet bėgo dar į vidų išsi
nešti pinigų ir kitų vertybių. 
Ją rado jau nebegyvą miega
majame. 

G R E S I A M I R T I E S 
BAUSMĖ 

Invalidas H. Moore, buvęs 
Chicagos policininkas, rastas 
kaltu perskyrų teismo salėje 
nušovęs teisėją H.Gentile, 63 
m.,ir advokatą J. Piszczor, 34 
m. Jam gresia mirties baus
mė. 

PARUOŠ TARNYBOMS 
Chicagoje savo centrą tu

rinti operation Search organi-
cacija gavo 1.3 mil. dol. savo 
programoms: ruošti žmones 
tarnyboms. Numatoma pa
ruošti 300 asmenų, parinktų iš 
gyventojų mažumų. 


