
T:n.<: LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
SRENCE DEPARTMENT 
[ALS DIVISION 
[TNGTON, DC 2 0 0 2 5 ^ 

l_liriHLJ/VIVII/\IM WORLD-WID DAILY 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60628 

Vol. LXXVIII Kaina 25 c. PENKTADIENIS — FRIDAY, BERŽELIS — JUNE 8, 1984 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

N r . 114 

Aušra. Nr. 33(73) 

Ką daryti su Maironiu? 
(Tęsinys) 

Ne. Šitokie patarimai šian-
dien netinka. Šiandien ne 
„žemę, kame nuo amžių tėvai 
gyveno" reikia mylėti, bet 
plačiąją tėvynę, rusų imperi
ją, net šaltus Sibiro plotus, į 
kuriuos ne gyventi, bet mirti 
tėvai buvo tremiami. Mylėti 
gimtąją žemę — tai vietinis, 
parapijinis, niekingas patrio
tizmas, siauras nacionaliz
mas. Geriau jau platus, 
imperialistinis šovinizmas, o 
ne siauras nacionalizmas... 

„Mylėk jos kalbą..." 
O kam? Juk tai maža, tik 

kelių milijonų žmonių vartoja
ma kalba. Kodėl ją ypatingai 
mylėti, kam daug dėmesio 
kreipti? Verčiau gerai išmokti, 
įsisavinti, pamilti didžiąją 
rusų kalbą. J a kalbėjo Leni
nas, jos mokėsi Marksas... Tad 
ir kalbama, rašoma, ragina
ma greičiau įsisavinti šią 
kalbą, tobulinti jos dėstymą, 
ugdyti jos įgūdžius. Vaiku
čiai, dar gerai neišmokę gimto
sios kalbos, jau verčiami 
laužyti liežuvį rus iškais 
žodžiais. Jos mokoma pradinė
se klasėse, ji grūdama į vaikų 
darželius. Dedamos pastan
gos rusų kalbos sferą išplėsti 
aukštosiose ir specialiose vidu
rinėse mokyklose. Kai kurie 
dalykai dėstomi rusų kalba, 
studentai užversti rusiškais 
vadovėliais. Visoje eilėje 
įstaigų dokumentacija veda
ma jau tik rusų kalba. 0 kur 
kalbos apie lietuvių kalbos 
meilę, kur skatinimas ją ugdy
ti, švarinti, tobulinti? Ar 
daugelyje mokyklų veikia 
gimtosios kalbos būreliai? 
Kokia pagarba, koks dėmesys 

lietuvių k a l b a i Lietuvoje 
veikiančiose rusiškose mokyk
lose? 

„Kas mums praeitį grąžintų, 
ir jos garsą, ir jos galią?" 

Praeitis? Ne! Tai nereikalin
gas, tai pavojingas dalykas. 
Visa tai, kas primena tuos 
laikus, „kai lietuvis netikėjo, 
jog belaisvis bus", kenkia tautų 
draugystei, komunizmo staty
bai, ateities kūrimui. Kas 
daugiau domisi praeitimi, 
vadinasi, ją idealizuoja. Ir 
bendrai, ten, toje praeityje, 
galima rasti labai daug nepa
geidaujamų, mūsų d ienas 
primenančių dalykų. „Nusi
metusi buržuazijos jungą lietu
vių tauta savanoriškai visiems 
laikams įsijungė į broliškų 
tautų šeimą", sakoma šian
dien. O iš istorijos puslapių 
kyšteli carienės Jakaterinos II 
veidas ir pasigirsta panašūs 
įrodinėjimai: „Tai nuo amžių 
rusiškos žemės, teisėtai grįžta 
į rusišką valstybę". Vakarų 
kraštas ir didesne pirmykščių 
gyventojų dalimi, ir istorišką
ja teise yra rusų žemė, nuo 
amžių paveldėta Rusijos valdo
vų" — patvirt ina ir Muravjo
vas Korikas. „Lietuva nuo 
seniausių laikų sudarė vieną 
ištisą Rusijos žemę", — pritaria 
kitas to meto rusų valdininkas, 
mokslų apygardos globėjas 
Kornilovas. Tą pačią „tiesą" 
tik truputį kitais žodžiais 1940 
m. vasarą pakartoja TSRS 
užsienio reikalų komisaras 
Molotovas, kalbėdamas su 
tuometiniu Lietuvos ministrų 
kabineto pirmininku ir užsie
nio reikalų ministru Krėvė-
Mickevičium. 

(Bus daugiau) 

Žvilgsnis į rusus 
sukakties proga 

Chicaga. — Kolumnistas 
Patrick J. Buchanan trečia
dienio „Sun Times" rašo apie 
sovietų pastangas menkinti 
Normandijos „D-Day" inva
ziją. Sovietų propagandos 
mašina įrodinėja, kad Hitleris 
karą jau buvo pralaimėjęs, 
Raudonoji Armija jau buvo 
nulėmusi karo pabaigą. Net ir 
Molotovo-Ribentropo paktas 
1939 m. buvo deimantinis Stali
no politikos žingsnis, davęs 
Rusijai laiko apsiginkluoti 
didžiajam patriotiniam karui. 

Autorius skelbia daug 
ištraukų iš Nikalojaus Tols
tojaus 1981 m. knygos „Stalin's 
Secret War". Tolstojus knygoje 
rašo, kad bolševizmas ir nacio
nalizmas yra tikri broliai. 
Stalinas bijojo Hitlerio, tačiau 
gėrėjosi jo metodais. Ištisą 
dešimtmetį Stalino politika 
siekė gerų santykių su Hitlerio 
Vokietija. 

Pagal slaptus protokolus, 
Stalinas ir Hitleris susitarė 
pasidalinti Lenkiją. Stalinui 
buvo duotos laisvos rankos 
Suomijoje, Baltijos mažose 
respublikose, buvo leista atimti 
iš Rumunijos Besarabiją. Hitle
ris užtai turėjo gauti žaliavų, 
ypač svarbus buvo naftos 
produktų tiekimas. 

Kai Hitleris puolė Lenkiją, 
Stalinas palaukė, kol lenkų 
armija bus sutriuškinta, tada 
puolė Lenkiją. Tolstojus rašo, 
kad tarp vieno ir pusantro mili
jono lenkų buvo deportuota į 
Sovietų Sąjungą. Per dvejus 
metus (1939-1941) 270,000 
lenkų žuvo. Kai Berijos enka
vedistai suvirškino Lenkijos 

rytinę dalį, Stalinas pradėjo 
persekioti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. 1940 m. Raudonoji 
Armija jau plėšikavo tose 
respublikose. Tuomet Stalinas 
atsisuko į Suomiją. Suomiai 
pasipriešino. Stalinas metė 
prieš Suomiją 600,000 vyrų ir 
3,000 lėktuvų. Panašiai kaip 
Afganistane sovietai jau buvo 
parinkę kvisUngą, kuris vado
vautų naujam komunistiniam 
suomių režimui — Otto Ruusi-
nen. Išėjo kitaip, negu buvo 
planuota. Raudonoji Armija 
buvo primušta, apie 200,000 
gavo galą Suomijoje. 

Autorius rašo, jog nereikėtų 
pamiršti, kad vokiečių tankai, 
kurie brovėsi prie jūros Abbe-
villėj, važiavo su sovietų gazoli
nu. Bombos, kurios sulygino 
Rotterdamą, buvo gamintos su 
sovietų medvilne, o kulkos, 
kurios Dunkirke šaudė į britų 
kareivius, buvo gamintos iš 
sovie tų n i k e l i o . S t a l i n o 
nusikaltimai prieš mažų tautų 
žmones neap ra šomi , rašo 
Tolstojus. Stalinas tuo tarpu 
sveikino Hitlerį su pergalėmis 
Vakaruose. Nenuostabu, kad 
Rytų Eruopa džiūgavo, kai 
Hitleris puolė Sovietų Sąjun
gą-

Stalinas net. karo pabaigoje 
svajojo apie rusų-vokiečių 
sąjungą. J i s kalbėjo: kartu su 
vokiečiais mes būtume nenu
galimi. 

Autorius Buchanan iškelia 
tuos faktus ryšium su sąjun
gininkų invazijos Norman
dijoje 40 metų sukakties minė
jimu. 

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM. 

Paskirtas naujas 
lietuvis vyskupas 

Naujas vyskupas lietuviams už Lietuvos 

Džiaugdamasis kartu su vyskupas J. E. kun. Paulius 
visais lietuviais, pranešu gerą, 
ilgai ir kartais beviltiškai 
lauktą naujieną, kad dvasiniai 
pa t a rnau t i lietuviams už 
Lietuvos yra paskirtas naujas 

Baltakis, OFM, Amerikos ir 
Kanados lietuvių pranciškonų 
provincijolas. 

Vysk. Vincentas Brizgys 
• r 

Vietnamas kaltina 
Kiniją agresija 

B a n g k o k a s . — Vietnamo 
radijas kaltina Kiniją nauja 
agresija. Per paskutinius du 
mėnesius Kinijos pasienyje 
žuvo šimtai civilių. Hanojaus 
radijas, kaip paprastai, žuvu
sius vadina: seneliais, mote
rimis ir vaikais. Per tą laiką 
Kinijos agresoriai iššovė į 
Vietnamo kaimus 130,000 
artilerijos sviedinių, tačiau 
budrūs pasienio gynėjai atrė
mė daugybę atakų ir išvedė iš 
kariuomenės eibių 5,500 užpuo
likų, paskelbė Vietnamas. 

Tailandijos stebėtojai prane
ša, kad Hanojaus radijas kas
dien veda prieš Kiniją propa
g a n d i n į ka r ą , k a s d i e n 
pranešinėja apie kinų agresi
jos veiksmus. 

Maskva įspėja 
kinų ministeri 

Maskva. — Sovietų Novos-
ti spaudos agentūra komen

tuoja Kinijos gynybos minis-
terio Zhang Aiping kelionę į 
Vakarus. Jis lankosi Prancū
zijoje ir gre i t v y k s į 
Wa8hingtoną. Kinijos minis-
terio kelionė negali nerūpėti 
Sovietų Sąjungai, rašo agentū

ra. Vakaruose ministeris sieks 
naujų ginklų. Sovietai turės 
tinkamai atsiliepti į betkurį 
Amerikos ir Kinijos karinį 
bendradarbiavimą. Maskva 
neabejotinai ras tinkamą 
atsakymą, jei Kinijos-Ameri-
kos karinis bendradarbiavi
mas sudarys grėsmę Sovietų 
Sąjungai ar jos sąjunginin
kams, rašo Novosti. 

Aukšti sovietų 
svečiai Izraelyje 

Tel Avivas . — Izraelyje vėl 
lankėsi, Izraelio - Sovietų Są
jungos draugystės draugijos 
pakviesta, septynių asmenų 
delegacija ir paminėjo sąjun
gininkų pergalės prieš nacių 
Vokietiją sukaktj. Sovietų 

delegacijoje buvo Maskvos 
burmistro pavaduotojas Ana-
toly Kostanko, žinių agentū
ros „Novosty" atstovas Vladi-
mir Runikov ir Maskvos 
instituto Tarptautinių san
tykių reikalams direktorius 
Andrei Bulajev. 

Izraelio reporteriai daugiau
sia klausinėjo svečius apie 
Olimpinių žaidynių boikotą. 

Kinijos premjeras 
išvyko Europon 

P e k i n a s . — Kinijos prem
jeras Zhao Ziyang išvyko į 
Vakarų Europą, kur jis aplan
kys Prancūziją, Belgiją, Šve
diją, Norvegiją, Daniją ir 
Italiją. Jo uždavinys išplėsti 
ekonominius ryšius su Eu
ropos šalimis ir panaikinti 
pasaulinio konflikto grėsmę, 
išlaikyti taiką, pasakė prem
jeras. 

Kinija oficialiai yra nusi
stačiusi prieš naujų Amerikos 
branduolinių raketų išdėsty
mą Vakarų Europoje, tačiau 
privačiuose pasikalbėjimuose 
Kinijos vadai pripažinę, kad 
raketos reikalingos, bandant 
išlaikyti karinę pusiausvyrą. 

Premjeras pareiškė ko
respondentams, kad Kinijai 
Europoje reikia paramos, ieš
kant naujų naftos šaltinių ir 
statant naujas branduolines 
jėgaines. 

Lenkai kaliniai 
nenori emigruoti 

Varšuva . — Lenkijos ko
munistinė vyriausybė turi ne
lengvą problemą su poli
t iniais kaliniai? Septyni 
„Solidarumo" vadai ir keturi 
KOR judėjimo vadai kalinami 
be teismo daugiau dvejų metų. 
Jiems valdžia siūlo emigruoti. 
Vidaus reikalų ministeris 
Kiszczak net žadėjo valdžios 
parama išvažiuoti ir įsikurti 
užsieniuose, tačiau kaliniai 
kategoriškai atsisako. Val
džia bando paveikti kalinius 
per katalikų Bažnyčią, net per 
Jungtinių Tautų vadovybę. 
KOR vadas Mirhnik atsakė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Egipte nežinomi pikta
dariai bandė nušauti Izraelio 
diplomatą. Jis lengvai sužeis
tas, užpuolikai pabėgo. 

— Izraelio okupuotose Go-
lano aukštumose suimti ketu
ri arabai, nelegaliai atvykę iš 
Sirijos. 

— Haiti prezidentas paša
lino 5 ministerius. Neseniai 
keliuose miestuose ivvko 
riaušės, protestuojant prieš 
maisto kainų pakėlimą. 

— Vakarų Vokietijoje apie 
1,500 žmonių demonstravo 
prieš Pietų Afrikos premjero 
Botha vizitą. 

— Suomijos komunis tų , 
partijoje įvyko perversmas. 
Pirmininkas Kajanoja, arti
mas Kremliaus patikėtinis, 
buvo pašalintas, išrinktas 
Arvo Aalto. Kajanoja išmes
tas su savo rėmėjais iš polit-
biuro ir iš centro komiteto. 
Suomių partijos suvažiavime 
dalyvavo sovietų delegacija, 
vadovaujama politbiuro nario 
Michailo Solomencevo. 

— Kolumbijos Distrikto ape
liacinis teismas patvirtino ka
rinės vadovybės draudimą ka
riuomenėje tarnaujantiems 
žydams nešioti tarnybos metu 
Jarmulkes". Gynybos depar
tamentas bylą buvo pralai
mėjęs žemesniame teisme, 
kuris nusprendė, kad negali
ma laužyti žydų renginių tra
dicijų. Aukštesnis teismas 3-0 
balsais nusprendė, kad kitų 
religijų kareiviai gali irgi pra
dėti reikalauti teisės dėvėti 
savo religinius drabužius. 
Bylą dėl jermulkių iškėlė Sim-
cha Goldman, rabinas, o da
bar psichologas aviacijos dali
nyje Riverside, Kalif. 

— Buv. prezidento Carterio 
žmona Rosalynn pareiškė, jog 
1980 m. prie jos vyro pralai
mėjimo rinkimuose daug pri
sidėjo sen. Edward Kennedy, 
kuris, pralaimėjęs kovą dėl no
minacijos, suskaldė demokra
tus ir jie pralaimėjo Rea-
ganui. Daug prie Carterio 
pralaimėjimo prisidėjo ir Ira
no valdžia, pagrobusi ameri
kiečius įkaitus. 
-^Butų ir miestų išvystymo 
departamentas pernai buvo 
paskelbęs, kad Amerikoje yra 
apie du milijonai benamių. 
Dabar skelbiama, kad jo išsa
mių tyrimų nustatyta, kad be
namių yra tarp 250,000 ir 
350,000. Didžiausią benamių 
grupę sudaro balti, viengun
giai alkoholikai. 

— Darbo sekretorius pa
siūlė Kongresui priimti va
saros darbų įstatymą. Jau
nuoliai per 5 mėnesius galėtų 
gauti apu 400,000 darbų, jei 
jie sutiktų dirbti už 2.50 dol. 
per vai. Atlyginimų minimu
mas yra 3.35 dol. Daug darb
davių nesamdo nepatyrusių 
darbininkų už tokį atly
ginimą, tačiau samdytų už 
mažesnę algą. Darbo unijos 
tam siūlymui priešingos. 

— Mozambiko sostinėje Ma-
puto gyventojai penkias die
nas buvo be elektros srovės, 
nes įvyko streikas. Darbi
ninkų unijose įsigalėjo poli
tinė opozicijos partija — Tau
tinė Mozambiko Rezistencija, 
kuri grasina sukelti streiką 
vandentiekio darbininkų tarpe 
ir geležinkeliečių unijoje. 

— Sri Lankoje (Ceylone) 
tamilai nušovė tris policinin
kus. 

kad jis būtų kiaulė, jei, pali
kęs tėvynę, kalintas be jokio 
nusikaltimo dvejus metus, 
dabar sutiktų vykti į prancū
zų Rivierą. 

Pagerbė žuvusius 
Europos invazijoj 

Colville. — Prezidentas 
Reaganas ir kitų septynių 
valstybių vadai pagerbė 
žuvusius Normandijos pa
plūdimiuose, pagerbė tos invazi
jos, kurios 40 m. sukaktis mini
ma, dalyvius, veteranus. 
Amerikiečių kapinėse prie 
išsikėlimo vietos palaidoti 9,380 
jaunų vyrų. 

Prezidentas Reaganas savo 
kalboje priminė, kad buvu
siame kare žuvo ir 20 mil. 
sovietų žmonių. J is tačiau 
paminėjo, kad rusų kariuo
menė, kuri atžygiavo, kovo
dama su Hitlerio armijomis, į 
Rytų Europą, ten ir pasiliko 
nekviesta ir nenorima iki šių 
dienų, nors taika atėjo. 

Prancūzų spauda stebisi, 
kad Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas savo trumpoje 
kalboje minėjo invazijos 
vadus: generolą Eisenhowerį 
ir britų generolą Montgomery, 
tačiau nepaminėjo laisvųjų 
prancūzų vado gen. Charles de 
Gaulle. 

Prezidento Reagano kalboje 
buvo pabrėžta taika. Jis pasa
kė, kad Amerika nenori naujų 
k a r ų . A m e r i k a s i e k i a 
s u n a i k i n t i t uos ba is ius 
ginklus, tačiau reikia kad 
Sovietų Sąjunga irgi norėtų 
žengti į tą tikslą. 

Šie „D-Day" minėjimai 
sukėlė nemalonias nuotaikas 
Vakarų Vokietijoje. Daugelis 
mano, kad į apeigas reikėjo 

pakviesti ir Vokietijos atsto
vus, nes invazija buvo prieš 
Hitlerį ir nacizmą, nuo kurio 
kentėjo ir Vokietija. Vokiečių 
televizija rodė minėj imo 
ceremonijų dalis, transliavo 
invazijos temomis pagamin
tus filmus, tačiau daugelis 
jaunesnių vokiečių jautė, kad 
ceremonijos nukreiptos prieš 
Vokietiją, kuri šiandien yra 
svarbi sąjungininkė Europos 
gynyboje. Ceremonijos pabrė
žusios nuotaikas, kad yra „jie" 
ir „mes", pasakė istorikas M. 
Stuermer. Tokios ceremonijos 
tik sustiprina tuos politikus. 
kurie ska t ina Vokietijos 
neutralumo, pacifizmo teori
jas. Padeda tiems, kurie norė
tų matyti Vokietiją tarpininke 
tarp didžiųjų galybių. 

Maskvos propaganda toliau 
bandė menkinti invazijos 
Normandijoje reikšmę. Reaga
nas norėjęs šių ceremonijų 
savo rinkiminės kampanijos 
reikalams. Jis bandąs įvaryti 
kylį tarp Vakarų Europos ir 
Sovietų Sąjungos, rašo Tass. 
Sovietų spauda toliau giriasi, 
kad tik rusai nugalėjo Hitlerį 
ir išvadavo visą Europą. 

Mondale laimėjo 
Minneapolis . — Buvęs vi

ceprezidentas Walter Mondale 
t r e č i a d i e n į v i d u r d i e n į 
paskelbė spaudos atstovams ir 
savo rėmėjams, kad pirminiai 
demokratų balsavimai baigė
si ir jis yra laimėtojas. Pasku
tinę pirminių rinkimų dieną 
jis laimėjo 210 naujų dele
gatų, iš jų 104 New Jersey 
valstijoje. Su tais delegatais 
Mondale turįs daugiau 1,967 
delegatų, kurių reikia pirma
jam balsavimui demokratų 
konvenc i jo je . Mondalio 
nominavima8 garantuotas. 

Daug žinių agentūrų ir 
viešosios opinijos tyrinėtojų 
pritaria Mondaliui. Daug 
žymių demokratų partijos 
v e i k ė j ų , g u b e r n a t o r i ų , 
kongre8menų, valstijų komi
tetų narių pripažino, kad pir
minius rinkimus laimėjo Mon-
dalis ir jis bus partijos 
kandidatas į prezidento vietą. 

Su tuo dar nesutinka kitas 
kandidatas sen. Hart. Jis 
antradienio pirminiuose rinki
muose laimėjo 239 naujus dele
gatus. Nors jis turi delegatų 
apie 700 mažiau už Mondalį, 
jis žinąs, kad daug delegatų 
konvencijoje pereis į jo pusę. 
J is žinąs, kad jis turi daugiau 
šansų nugalėti prezidentą 
Reaganą, negu Mondahs. 

Kandidatas Mondahs ragi
no visus demokratus užmiršti 
kampanijos susikirtimus, 
baigti ginčus ir vėl sudaryti 
vieningą, stiprią šeimą. 

— Lenkijos sporto pareigū
nas, kurio pavardė neskel
biama, papasakojo užsienio 
korespondentams, jog sovietų 
ir satelitinių šalių sporto pa
reigūnai buvo suvažiavę pra
ėjusią savaitę ir nutarė ne
r u o š t i , , R a u d o n o s i o s 
olimpiados". Atskirose šalyse 
bus suruoštos atskirų sporto 
šakų varžybos. Poznanėje bus 
boksas ir penkiakova, o fech
t a v i m o v a r ž y b o s įvyks 
Dzonkowo, Lenkijoje. 

Indija užėmė 
sikhų šventyklą 
New Delbi. — Indijos ka

riuomenė puolė švenčiausią 
sikhų tikėjimo Auks inę 
šventyklą, kur slapstėsi sikhų 
sukilėlių vadai. Kariuomenės 
vadas Punjabo provincijoje 
gen. Dayal paskelbė, kad 
kovose dėl šventyklos žuvo 
250 sukilėlių ir 48 kareiviai. 
Sužeista 110 kareivių. Pasi
davė dar 450 sikhų karių, 
atimta daug ginklų ir amuni
cijos. 

Kituose provincijos miestuo
se žuvo 17 Indijos kareivių. 
Generolas Dayal pabrėžė, kad 
kariuomenės nuostoliai tokie 
nemaži todėl, kad vadovybė 
įsakė kareiviams nesunai
kinti, kiek galima, šventyk
los, kurios bokštai apkalti 
paauksuotu variu. 

Tarp žuvusių ir suimtų dar 
nėra vyriausio suki l imo 
kurstytojo ir vado Bhindran-
wale, kuris Indijoje vadi
namas „sikhų Khomeiniu". 
Jis ir dar penki radikalai žadė
jo nusižudyti, jei grės pavojus 
patekti į nelaisvę. Jie dar 
slapstosi Auksinės šventyklos 
labirintuose. 

Kariuomenės vadas pabrė
žė, kad dalinyje, kuris puolė 
šventyklą, buvo ir sikhų tikėji
mo kareivių. Iš šešių aukštes
nių karininkų, kurie vado
vavo puolimui, keturi buvę 
sikhai. 

Apie 18 milijonų sikhų labai 
pasipiktinę, kad buvo sulaužy
ta sikhų šventovių nelie
čiamumo tradicija. Jau penki 
šimtai metų niekas nedrįsda
vo liesti sikhų maldos namų. 
Jokios kariuomenės niekad 
nebuvo įžengusios į šventyklą 
Amrit8are. Sikhų politiniai 
vadai planuoja protestus visa
me pasaulyje. 

KALENDORIUS 
Birželio 8 d.: Medardas, 

Kaliopė, Žostautas, Germinė. 
Birželio 9 d.: Efremas, Pela-

gija, Gintas, Virilė. 
ORAS 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23. 
Karšta, tvanku, vėjuota, 

temperatūra dieną 90 L, naktį 
751. 
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APŽVALGA 

ŠALFASS 
PRANEŠIMAI 
MOTERŲ TINKLINIS 

LAISVOJOJE 
OLIMPIADOJE 

Futbolas Chicagoje 

Liepos 4 - 7 d. Toronte 
įvyksiančioje Laisvojoje Olim
piadoje bus ir moterų tink
linio varžybos. Lietuvių mote
rų komandos pagrindą 
sudarys Chicagos „Žaros" ir 
„Neries" tinklininkės. Prie jų 
bus prijungtos Clevelando 
„Žaibo" ir Toronto klubų iški
lesnės žaidėjos. 

VYRU KREPŠINIO 
RINKTINĖ 

Jau žinoma, kad vyrų krep
šinio rinktinės pagrindą suda
rys šių metų Siaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio meistras 
Toronto PPSK ,Aušra". Prie 
.Aušros" bus prijungti keli 
iškilesni žaidėjai iš Chicagos 
ASK „Lituanicos" ir „Ne
ries", Detroito „Kovo" ir Cle
velando „Žaibo". 

ATIDEDAMAS SENJORŲ 
KREPŠINIO TURNYRAS 

ŠALFASS organizuojamas 
.senjorų krepšinio turnyras, tu
rėjęs įvykti š.m. birželio 9 d. Cle-
velande, dėl per mažo šiuo me
tu užsiregistravusių komandų 
skaičiaus, nukeliamas į šį ru
denį. Tikslus laikas ir vieta 
bus pranešta padarius šiuo rei
kalu nutarimą. 

Lietuvių rinktinių sudary
mu rūpinasi atskirų šakų 
ŠALFASS komitetai. 

ŠAUDYMAS LAISVĖS 
OLIMPIADOJE 

Laisvės olimpiados dalyviai 
nutarė rengti ir šaudymo var
žybas. Numatyta įtraukti šau
dymą Šautuvais, „trap" ir 
pistoletais. Varžybos bus lat
vių šaudykloje „Berzaine" 
šautuvų ir „trap" — birželio 23 
d., pistoletų — birželio 30 d. 
Atidarymo iškilmės numato
mos birželio 23 d. latvių šau
dykloje. Laimėtojams paskir
tos dovanos, kurios bus 
įteiktos „Olympium" patalpo
se Laisvės olimpiados metu. 

• Lietuvių šaudymo sekcijos 
atstovai yra J. Us vaitas ir Ba
lys Savickas, 340 Dixon Rd., 
Apt. 2004, Weston, Ont. M9R 
1T1. Tel. (416) 244-2267. 

Šaudymo sekcija 

Futbolas svetur 
• 

i . 

• 

DR. V. PALCIAUSKAS 
PASAULINIS ČEMPIONAS 

ziką, tačiau pernai, kartu su y . Palčiauskas, žaisdamas 
žmona Aurelija, persikėlė į baltaisiais prieš belgą J. Boejį, 
Cahforniją. išsaugojo vos pastebimą pra-

Pneš dvylika metų V. Pal- n a S u m ą . Pirmiausia jis pasi-
čiauskas susidomėjo šachma- n a udojo savo bokštu, kuris bu
tais susirašinėjant, kurie ski- v o p a s t a t y t a s atviroje 
naši nuo paprastų šachmatų 8tatmenoje ir užtat buvo kiek 
tuo, kad ėjimai perduodami geresnis už juodųjų bokštą. 

TREČIOS LYGIOSIOS 

Praėjusį sekmadienį „Litu
anicos" vyrų komanda žaidė 
trečiąsias pirmenybių rungty
nes prieš netikėtai puikiai žai
džiančią čekų komandą „Spar
tą". Netikėtai sakau dėl to, 
kad ta pati „Sparta" prieš 2 
savaites gavo pylos net 2:6 
nuo Green-White", o žai- p ^ j ^ R Reaganas 
džiant pneš mūsiškius pasirc- ^ ^ l a i s k u p a 8 v e i k i n o m ū . 

34. Bel-e6! 
Juodieji nekirto šio bokšto, 

nes tada baltųjų karalius būtų 
prasiveržęs į juodųjų stovyklą 
per laukelį eo. Užtat atsirado 
silpni pėstininkai laukeliuose 
d5 ir d6. 

Dr. V. Palčiauskas 

dė geriausiai iš visų Ugi šiol sų šachmatų didvyrį V. Pal-matytų komandų. Puikus žai- . hnyQ ^ 
dima8 kraštais, neuždelstas ir ,. TĮ i J I A - V * .̂, , , ,. , . patirti, kad laimėjai X-tas pa-nkslus kamuolio perdavimas ,. , • *• A u L.* u J • šaulio pirmenybes susirašinė-— pasuotės, ko kitoms, kad ir 
Major divizijos komandoms, 
labai trūksta. Be pasuočių, tik 
spirk ir bėk, žaidimas neįdo
mus. 

paštu. Šachmatininkams lei
džiama ėjimą svarstyti tris 
dienas, leidžiama naudotis 
knygomis, tačiau neleidžiama 
tartis su kitais šachmatinin
kais. Aišku, visa tai priklauso 
nuo šachmatininkų taurumo. 

V. Palčiauskas aplamai pa
tenkintas šachmatais susira
šinėjant. „Man pačiam tai tin
kamai sutaiko mano meilę 
šachmatams su mano specia
lybės poreikiais. Šachmatais 
susirašinėjant lyg ir pasikvie-
čiu pasaulio pranašiausius 
šachmatininkus į savo na
mus... Kiti patogumai yra: pir
ma, kad atsipalaiduota nuo 
šachmatų laikrodžio sukurtos l entoje, ir baltųjų rikis ypač er-
įtampos. Antra — galima mo- z^no juoduosius kadangi jam 

34... 
35. Be6-d6 
36. Kf2-e3 
37. Ke3-d3 
38. Kd3-c2 
39. b2-b3 
40. Kc2-b3 
41.Rg4-e6 
Rikis savas 

Ke8-f7 
c7-d6 
a6-a5 

Že7-c6 
a5-a4 
a4-b3 

Kf7-e8 
Žc6-e7 

ištuštėjusioje 

kytis atidarymų ir sukurti 
teoretinių naujovių žaidimui 
besivystant, kas atima atmin
ties įtaką. Trečia — klaidos 
pašalinamos ir strategija sus-

jant. Tau pridera didžiuotis 
savo pasiekimu!" 

Amerikiečiai šachmatinin
kai džiaugiasi V. Palčiausko 
pergale. Aštuoniolika metų ,, .. _ , 

•m i -i_? - a - ~ ~. , , ., - varbėia. Galiausia, šachmatai 
Pirmąjį puslaiki žiūrovai tu- praėjo nuo tada, kai amenkie- . \7... . ' ^ 

rtjo progos pamatyti neblogo, d . H. l a i n e r i s laimio V-ta, ^ E ™ * ^ „ " S L ^ T 
klasės žaidimą ir didelę spar- pasaulio pirmenybes susira-
tą. Antrame puslaikyje sparta šinėjant. 
sumažėjo, nes vešlia žole per- CCLA suburia susirašinė-
augusi aikštė pakirto žaidėjų jančius šachmatininkus išsis-
jėgas. Gerai, kad abi koman- klaidžiusius po JAV-es, ir šiuo 

tikslu leidžia „The Chess 
Correspondent". Šio laikraš
čio gegužės mėn. laida šaukte 
šaukia: „Palčiauskas laimi!" 
Šia tema parašyti keturi 

buvo lengva pulti pėstininkus 
įklimpusius laukeliuose d5 ir 
g6. 

dos turėjo daug (kiek taisyk
lės leidžia) atsarginių. Futbo
lo mėgėjai, kurių susirenka 
arti 4-500, nebepirmą kartą 
nepagailėjo burnojimų Park 

susirašinėti su žmonėmis gy
venančiais plačiajame pasau
lyje". 

Pasaulio pirmenybėmis susi
domėta didžiuosiuose krašto 
laikraščiuose. Sėmiau patei
kiama ištrauka i£ žaidimo ku
ris buvo nagrinėjamas „Los 
Angeles Times". 

42. Kb3-b4 
43. Kb4-b5 
44. a2-a4 
45. Kb5-b6 
46. Re6-c8 

Ke8-d8 
Kd8-c7 
Kc7-b8 
Že7-c8 
Kb8-c8 

Di8trict administracijos adre- straipsniai, paskelbti ir šeši 
su už tokią „kolchozninkišką" čempiono žaidimai, pirma-

ITALIJA 

1984 m. Europos futbolo 
meistro taurę tarpklubinėse 
komandinėse varžybose laimė
jo FC Liverpool įveikęs AS 
Roma 5-3. Ir šį kartą Romoje, 
po rungtynių, neišvengta 
riaušių, kuriose vienas asmuo 
žuvo, trisdešimt sužeistų atsi
dūrė ligoninėse ir penkias
dešimt asmenų buvo policijos 
suimti. 

Šios rungtynės Europoje 
vyksta tik nuo 1956 metų. 
Statistika rodo, kad pirmuo
sius penkis kartus šią Europos 
meisterio taurę laimėjo Real 
Madrid komanda. 1983 m. ją 
laimėjo Hamburg SV, 1982 — 
Aston Villa, 1981 — tas pats 
FC Liverpool ir t.t. 

Urugvajus 
Tarptautinio garso vidu

rinio lauko žaidėjas Ruben 
Paz, vadinamas Urugvajaus 
Maradona, už 450,000 dol. iš 
brazilų Porto Alegre pereina į 
kolumbiečių America Cali ko
mandą. 

aikštės priežiūrą: žolė neiš
brendamai peraugusi, grums
tai aikštės viduryje buvusiose 
balose nesuvoluoti, aikštė 
neišlinijuota. Burnojimas į orą 
nieko nepadės. Reikėtų leisti 
ponams administratoriams 
žinoti mūsų nuomones ir pa
geidavimus, kurie yra kuklūs 
— paruošti aikštę tinkama žai
dimui. Mūsų pareiga mokes
čius mokėti. Jų — tuos mokės-1 
čiu8 sąžiningai panaudoti. 
Pradžiai siūlau paskambinti 
kad ir ne aukščiausiam bosui 
— šio parko Supervisor — Al. 
Vegonest, kurio telefonas yra 
776-9879. Bandyt reikia. 

Nors „Spartos" komanda 
daugiau vyravo aikštėje, bet 
mūsiškiai turėjo porą geres
nių progų prie jų vartų. Neiš
naudotos progos nesiskaito. 
Komandos užbaigė rungtynes 
lygiom 0:0, pasidalydamos po 
vieną tašką. 

Rezervo komanda po stebė
tinai geros kovos pralaimėjo 
prieš „Spartą" 0:1. 

Jaunių komanda, kuri vis 
dar eina be pralaimėjimo, už
tikrintai laimėjo prieš ukrai
niečių „Wings" 3:0. 

Veteranai sužaidė lygiom 
prieš lenkų „Eagles" 2:2. Įvar
čiai Br. Trapiko ir H. Jeni-
go.Sr. 

Mergaičių komanda, po jos 
geriausios žaidėjos Aldonos 
Pleirytės vestuvių, pralaimėjo 
prieš „Green-VVhite" 0:2. 

J. Juška 

jame puslapyje jo nuotrauka. 
Leidinyje pasakojama, kad 

V. Palčiauskas yra Amerikos 
Uetuvis, 1941 m. spalio 3 d. gi
męs Kaune ir į Ameriką atvy
kęs per Vokietiją. V. Palčiaus
kas rimtai šachmatais žaisti 
pradėjo būdamas trylikos me
tų; meistru tapo būdamas dvi
dešimt vienų metų. Illinojaus 
Universitete Urbanoje dėstė fi- a b f g h 

LAISVĖS OLIMPIADA TORONTE 
1980 m. vasarą Toronte 

įvyko pirmoji „Laisvės 
olimpiada". Tai įvyko ryšium 
su M a s k v o j e _vykus ia 
pasauline olimpiada ir tuomet 
JAV vyriausybės organizuo
tu boikotu. „Laisvės olimpia
dos" tikslas yra atkreipti 
dėmesį į faktą, kad po sovietų 
vėliava dalyvauja pavergtų 
kraštų atstovai, kurie neturi 
teisės atstovauti savo paverg
tam kraštui, bet laimi meda
lius Sovietų Sąjungai. 

1984 m. „La8ivės olimpia
dos" tikslai pagrinde tokie 
patys, tačiau šį kartą dėme
sys skiriamas ne tiek protes
tui, kiek olimpinei idėjai, 
primenant faktą, kad ir vėl 
pavergtų tautų atletai negali 
atstovauti savam kraštui. 

1984 m. olimpiados tikslai: 
1. skatinti atletinį bendra
vimą Sov. Sąjungos pavergtų 
tautų išeivijoje; 2. skatinti 
varžybinę dvasią sportinėje 
arenoje, atkreipiant kitatau
čių dėmesį į sportines pajėgas 
lietuvių, latvių, estų ir 
ukrainiečių atletų tarpe; 3. 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
tai, kad olimpiniai idealai bei 
žmonių teisės nėra paisomos 
kai kuriuose kraštuose; 4. 

Šį sekmadienį, birželio 10 d., išgauti iš pasaulinės olimpia-
„Lituanicos" vyrų komanda d ° s tei8e pavergtom tautom 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

dos festivalis", kuriame 
pasirodys lietuvių, latvių, estų 
ir ukrainiečių atstovai su 
kultūrine programa. Liepos 5 
d. prasidės sportiniai rengi
niai Etobicoke Centennial 
Park Olympium patalpose. 
Vyks krepšinio, futbolo, ledo 
ritulio rungtynės. Liepos 6 d. 
tęsis krepšinio, futbolo, ledo 
ritulio bei lengvosios atletikos 
varžybos. Liepos 7 d. vyks 
orasvydžio, teniso, plaukimo, 
lengvosios atletikos rungty
nės bei futbolo, krepšinio ir 
ledo ritulio baigminiai žaidi
mai ir šokiai. 

Šiam plataus masto rengi
niui finansuoti bus organi
zuojama olimpinė loterija bei 
renkamos lėšos per atskirų 
tautybių atstovus. 

1984 „Laisvės olimpiada" 
jau susilaukė plačios paramos 
iš kitataučių. Garbės pirminin
ku yra Leonas Rautinšas. 
Rėmėjai: WUliam Davis, QC 
(Premier of Ontario), David 
Peterson (Leader of the 
Opposition), Bob Rae (Leader 
Ontario NDP), Paul Godfrey 
(Metro Toronto Chairman), 
Denius Flynn (Mayor of the 
City of Etobicoke), Arthur 
Eggleton (Mayor of the City of 
Toronto), David Jahnson 
(Mayor of East York), Mel 

Juodieji numainė figūras, 
tačiau visvien baltųjų kara
lius prasiveržė į juodųjų sto
vyklą po a4-a5-a6 ir Kb6-a6-a7, 
ir juodieji pasidavė. Ne veltui 
V. Palčiauskas gilinasi į baig
mes, kada daugelis šachmati
ninkų apleidžia šią šachmatų 
šaką. 

Andrius Kulikauskas 

konsulas, I. Heinsoo Estijos 
konsulas, P. Savaryn, QC, 
Laisvojo pasaulio ukrainiečių 
pirmininkas. 

Olimpiados rengėjai: Š. 
Amerikos baltiečių sporto fede
racija, Ukrainiečių sporto 
federacija Š. Amerikoje, Kana
dos estų bendruomenė, Kana
dos latvių bendruomenė, 
Kanados ukrainiečių bendruo
menė. 

1984 m. „Laisvės olimpia
dos" būstinė yra ukrainiečių 
patalpose, 83 Christie Street, ' 
Toronto, Ont. Canada M6GI 
3B1. Veikia 24 valandas tele- į 
fonas, kuris priima visus 
skambinimus: (416)537-4375. 

Lietuvių visuomenė kviečia
ma atkreipti dėmesį į š į , 
svarbų renginį ir prisidėti ne 
tiktai savo dalyvavimu, bet ir 
aukomis (siųsti minėtu adre
su). 

Gabija 
Red. Pastaba: sutrumpin

tą šį straipsnį perspausdina
me iš Toronte leidžiamų 
„Tėviškės žiburių". 

LIETUVIAI EUROPOS 
JAUNIU PIRMENYBĖSE 

Neseniai pasibaigė finali-1 
nės futbolo rungtynės dėl Eu
ropos jaunių (žemiau 16 metų) 

žais pirmenybių rungtynes dalyvauti ateities olimpiadose Lastman (Mayor of the City of meisterio taurės. Jas laimėjo 
North York), Alan Tonks V- Vokietija įveikdama Sovie-
(Mayor of the City of York), J Sąjungą 2 - 0. Už Sovietų 
David Crombie (MP Rose- Sąjungos jaunius žaidė ir du 
dale), John Crosbei (MP St. ".efcmai iš Vilniaus „2algi-
John's West), Otto Jelinek n ° futbolo klubo, tai varti-
(MP Halton), Flora Mac- nmkas Kalinauskas ir puolė-
Donald (MP Kingston and the * a s Bubliauskas. Šios finalinės 
Islands), Michael Wilson (MP rungtynės įvyko Ulmo mieste, 
Etobicoke Centre), Bernard v - Vokietijoje. 
Newman (MPP Windsor- Vilniaus „Žalgirio" vyrų ko-
Walkerville), Tony Ruprecht ™ a n d « Sovietų Sąjungoje 
(MPP Parkdale), Yuri Shym- (Kieve) sužaidė su garsiąja 
ko (MPP High Park — Swan- Kjęvo „Dynamo" 0 - 0. Kievo 
sea). „Dynamo" šiuo metu yra ant-

Rėmėjai yra ir dr. J. r°Je vietoje, o Vilniaus „Žalgi-

prieš pirmaujančią vokiečių 
komandą „Green-White". 
Rungtynės bus Des Plaines 
priemiestyje — Elmhurst ir 
Wille Roads susikirtime — 
„Green-White" Soccer Fields. 

Mergaičių komanda žais 
Marąuette Parke prieš „Fu-
ries" 11 vai. ryto. Jauniai — 

kaipo savo kraštų atstovams 
1984 m. „Laisvės olimpia

dos" siekiai yra ryškinti tauti
nį identitetą, laisvą apsi
sprendimą, laisvą atsto
vavimą olimpinėje areno
je ir tarptautinį pripažinimą 
tautos laimėjimų per indivi
dualių atletų laimėjimus. 

1984 m. „Laisvės olimpia-
Oak Parke prieš „V/isla" žais da" vyks Toronte birželio-lie-
10 vai. r. Jaunučiai žais Mar
ąuette Parke prieš „Real F.C" 
šeštadienį 3:30 vai. p.p. Vete
ranai — prieš „Rams" Žais 

pos mėnesiais. Biržebo 23 ir 30 
d. Latvių žuklautojų klube 
vyks šaudymo varžybos. 

Liepos 2 d. 5:30-7:30 vai. 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Literatūra yra genijaus 
investavimas, iš kurio nuošim
čiai plaukia per visus busimuo
sius laikus. 

J. Burroughs 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJA Y BAJJU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

Dr. Upendra C. Shah 
4 Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o ir kitų 
harmoninių negalavimų. 
2454 VV. 71 St. Chicago -

Tel. 778-5099 
Vai. pagal susitarimą. 

24 vai. „ansvvering s." Tel . 242-3846 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L 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; šestad. 10-3 vai 

Ot» 735 4477: R « 246-0067: arba 246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm M- k e t v . l S — 4 

o—8: antr 12—o; penkt 10—12. 1—o. 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic "* 
217 East 127 St., Lemont, 1M. 

mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

V. Krikščiūnas re 
Winnemac Parke 5 vai. vaka- v a i( Ontario Place, Summer Zmuidzinas, Lietuvos konsu- ris" k<>l kas arti galo 

Gardens bus „Laisvės olimpia- las, dr. E. Upenieks, Latvijos V. Krikščiūnas 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitanmj 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia | vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandivs pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. KVALTER J. K1RSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

OR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 W. 59 St.# C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm 
antr . treč . ketv ir šeštad 

T e l . of iso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai popiet. 

OR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
"3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rerid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai paxal susitarimą U/daryta treČ 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.P. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Of iso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 Wetl 7 1 * Strwt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą. 

Ofs- tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 

L 



-

Ar šiaip žiūrėsim, ar taip žiūrėsim 

KOALICIJA 
VEIKIA GERAI 

Pagal vieną teoriją, sovie
tai labai būtų norėję pasiųsti 
savo komandą į Los Angeles, 
nes jų ideologinėj sistemoj 
siekti sportinių, ypač olimpi
nių pergalių yra aukšto 
prioriteto tikslas, apvilktas 
didžiule politine-simboline 
reikšme. Bet kai paaiškėjo, 
jog šįkart jiems pasitikti ku
riamos planingai „atšiaurios 
sąlygos", kuriomis nebe jie 
manipuliuos įvykių krypti, o 
jie patys bus manipuliuojami 
ir statomi „psichologinio 
karo" taikiniu, — jie nuspren
dė „susirinkti žaisliukus ir iš
eiti". 

Kitaip tariant, yra sąlygų, 
kuriomis sovietai nebegali 
efektyviai funkcionuoti. Bet 
kaip tik tokios sąlygos žadėjo 
šiemet susiklostyti Los Ange
lėje — daugiausia aktyvių (ir 
JAV vyriausybės „nesudraus
tų") antisovietinių grupuočių 
dėka. Užtat sovietų vado
vybė ir padarė racionalią 
išvadą, kad dalyvavimo 
olimpiadoje galima nauda šiuo 
atveju neat8ver8 galimos 
jiems žalos. 

Bet jeigu Maskvai iš 
tikrųjų, pagal jų pačių intere
so apskaičiavimą, šios vasa
ros olimpiadoje dalyvauti 
neapsimoka, tai ar tas nero
do, jog būtų buvę geriau, kad 
tos antisovietinės grupuotės, 
užuot stengusios sovietus 
atstumti („ban the Sovietą"!), 
būtų bandžiusios juos prisi
vilioti — pagal principą: kas 
neapsimoka Maskvai, apsimo
ka mums? 

Anaiptol! 

Juk jei ne vienintelė, tai 
bent pagrindinė priežastis, dėl 
ko sovietams šiemet dalyvau
ti olimpiadoje neapsimoka, tai 
(pagal šią teoriją) kaip tik to
ji, kad anos antisovietinės 
grupuotės ir sudarė jiems tas 
„nepakenčiamas sąlygas", dėl 
kurių sovietai atsisakė daly
vauti. Jeigu Ban the Soviets 
koalicija ir Baltų laisvės lyga 
nebūtų minėta prasme pasi
reiškusios, tai ir sovietams 
dalyvavimas olimpiadoje 
nebūtų tapęs bent potencialiai 
žalingu. Žodžiu, koalicijos bei 
lygos atliktoji ir užsibrėžtoji 
veikla ir yra tas faktorius, 
padaręs Kremliaus dalyvavi
mą jam nenaudingu. Todėl 
sakyti, kad koalicijos vadai 
prasižengė principui: kas 
neapsimoka Maskvai, apsimo
ka mums, nėra logiška. 

Pratęskime šią dialektiką 
dar toliau. Jeigu koah'cininkų 
veiksmai buvo tai, dėl ko 
sovietams dalyvavimas pasi
darė nenaudingas, tai išeina, 
kad jeigu tų veiksmų nebūtų 
buvę, tas dalyvavimas jiems 
būtų likęs naudingas. Todėl, 
pagal tą patį principą (kas 
naudinga Maskvai, nenaudin
ga mums) dar sykį gauname 
išvadą, jog koalicininkams 
reikėjo veikti taip, kaip jie ir 
veikė: stengtis sovietus nuo 
olimpiados atbaidyti. Ergo, ir 
vienu, ir kitu atveju — 
mažeikininkų dirbta gerai! 

-
* 
> 

Bet kaip šitoks „dar ge
resnis" scenarijus būtų galėjęs 
išsirutulioti? Tik taip: koali
cininkams būtų reikėję savo 
antisovietinės veiklos planus 
rengti visiškai slaptai, kad 
neduotų Maskvai priežasties į 
o l i m p i a d ą n e a t v y k t i . 
(Atsiminkime, mes čia vis 
operuojame prielaida, kad tik 
koalicininkų išsigandusi j i 
nutarė iš žaidynių pasitrauk
ti!) Maskva, pamaniusi, kad 
olimpiadoj jai bus bent paken
čiamai „saugu", į Los Ange
les būtų atvažiavusi — ir mes 
tada būtume capt jai už 
sprando su antisovietinėmis 
manifestacijomis ir visais 
kitais užplanuotais psicholo
ginės atakos būdais: pagalba 
defektoriams, jų instantiškas 
išreklamavimas, probaltiška 
propaganda per spaudą, radi
ją, televiziją ir t.t. i r t.t.! 

Tačiau ar būtume tuo atve
ju turėję garantiją, kad mums 
ši veikla bent dalinai pavyk
tų? Kaip jau anąkart rašėme, 
ar didžioji spauda mus paste
bėtų, jeigu nebūtume išanksti
niu rėksningumu išsikovoję 
jos pripažinimo? Je i pabaltie-
čiai nebūtų iš anksto pasirū
pinę koalicijos ir lygos vardu 
tapti, kaip vokiečiai sako, 
„ein Begriff", vargu ar vėliau 
jiems tai būtų pasisekę. O 
kas, jei defektorių iš viso 
nebūtų atsiradę (kaip jų su 
viena išimtimi neatsirado ir 
nė vienoje buvusioje olimpia
doje)? Taip juk irgi galėjo 
atsitikti! O tuo atveju — prieš 
olimpiadą visą laiką tik tylė
jus, kokios naudos mums būtų 
buvę iš visų „slaptų" pasiren
gimų tuos pabėgėlius priimti 
ir išgarsinti? 

Galop, jei teorija, kuria čia 
vakar ir šiandien rėmėmės, 
yra klaidinga, — jei tikroji 
sovietų atsitraukimo priežas
tis glūdi ne baimėje dėl koali
cininkų planų, o kur nors 
kitur (pvz., jų pastangoje 
sukompromituoti prez. Rea-
ganą, įvaryti kylį t a rp Ameri
kos ir jos sąjungininkų, paro
d y t i , k a d su A m e r i k a 
„neįmanoma bendradarbiau
ti"), ir tuo labiau, jei Maskva 
to savo sprendimo buvo 
priėjusi jau seniau i r tik laukė 
geros progos jį paskelbti, — 
tai nežiūrint ką koalicininkai 
būtų bedarę, sovietai vis tiek 
Los Angelėje nebūtų pasirodę 
ir tuo pačiu nebūtų davę 
mūsiškiams nė tos „idealios" 
galimybės juos lyg tą pririštą 
šun į o l i m p i a d o s m e t u 
„pakankinti". 

DIDŽIOSIOS DRAMOS 
PASKUTINYSIS VEIKSMAS 

Vakarų pasaulis kurčias disidentų balsui 

Bet, stop! — 
mūsų požiūriu 
geresnis buvęs 
rijus: sovietai 

ar nebūtų, 
žiūrint, dar 
toks scena-
olimpaidoje 

Maždaug 1960 m. rusų 
mokslininkas Andrius Sacha
rovas išrado bolševikams van
denilio bombą, kuri tuo metu 
buvo galingiausias ginklas ir 
daug pajėgesnė žudyti žmones 
negu Amerikos išrasta atomi
nė bomba. Kremliaus valdovai 
Sacharovui pagerbti ir šiam 
laimėjimui atžymėti surengė 
šaunią puotą. Šioje puotoje 
mokslininkas buvo apdovano
tas aukščiausiais Sov. S-gos or
dinais. 

Savo kalboje A. Sacharovas 
pasakė: „Aš tikiu, kad šis bai
sus ginklas niekada nebus pa
naudotas". Tuojau nuo kėdės 
pakilo raudonosios armijos 
maršalas ir šiurkščiu balsu nu
traukė mokslininko kalbą: 
„Tavo reikalas tuos ginklus iš
rasti ir pagaminti, o partijos 
vadovybė nutars, kada ir kur 
juos panaudoti". 

Tur būt, kaip tik šioje puotoje 
Sacharovas suprato, į kokias 
rankas pateko šis jo mirtinas 
išradimas. Tada jis suprato, 
kad tas baisus ginklas žmog
žudžių rankose gali ne tik pa
vergti visą pasaulį, bet ir su
naikinti didesnę žmonijos dalį. 
L jis tuoj ryžosi, nepabūgęs 
represijų, bandyti įspėti visą 
Vakarų pasaulį apie gresiantį 
bolševizmo pavojų ir pražūtin
gas jų karines užmačias. O jau 
po Helsinkio susitarimų jis pra
dėjo viešai reikalauti, kad šie 
susitarimai būtų vykdomi Sov. 
S-goje ir Kremliaus valdžia duo
tų daugiau laisvių savo žmo
nėms. Už šias pastangas 
Sacharovas gavo Nobelio tai
kos premiją ir buvo paskelbtas 
žmonijos sąžinės skelbėju. 

Tad tuo būdu prasidėjo pla-

JONAS DAUGĖLA 

tus disidentinis judėjimas. Šis 
judėjimas išplito ir kitose bol
ševikų pavergtose šalyse. Pa
ties Sacharovo teigimu stip
riausia Helsinkio grupė buvo 
susidariusi pavergtoje Lietu
voje. 

Kol Kremliui buvo svarbi 
išorinio pasaulio nuomonė apie 
juos ir geri santykiai su vaka
rais buvo jiems naudingi, jie 
tas Helsinkio grupes pakentė. 
Tačiau, atėjus į valdžią žiau
rios praeities saugumiečiui 
Andropovui, šios grupės pačio
mis žiauriosiomis priemonė
mis buvo sunaikintos. Jų vei
kėjai nužudyti, suimti, įkalinti 
ar ištremti ilgų metų vergijai. 

A. Sacharovo vardas tuo me
tu jau buvo visame civilizuota
me pasaulyje gerai žinomas. 
Tad bolševikai nesuėmė ir ku
rį laiką leido jam „laisvai" gy
venti. Tačiau kai 1980 m. jis 
viešai pasmerkė Sov. S-gos val
džią už Afganistano karą, jis 
buvo ištremtas į Gorkio mieste
lį. O šiandien jau jo likimas net 
nežinomas. 

Veik visos vakarų valstybių 
vyriausybės ir organizacijos 
daro visas pastangas išvaduo
ti šį garsų mokslininką iš bolše
vikų vergijos ir sudaryti jam 
sąlygas patekti į laisvąjį pa
saulį. Iki šiol į laisvę įvairiais 
būdais yra prasiveržę nemaža 
disidentų, o jų tarpe ir keli lie
tuviai laisvės kovotojai. 

Žinoma, sunku nuspėti, koks 
likimas laisvajame pasaulyje 
pasitiktų Sacharovą. Tačiau 
veik visi kiti disidentai laisva
jame pasaulyje dingsta ir lieka 
visų užmiršti. Jie buvo žymios dėlę įtaką į vakariečių politikų 

asmenybės, kol jie reiškėsi ir 
kovojo pačioje bolševikų im
perijoje ir drąsiai kritikavo bol
ševikų valdžios veiksmus bei 
komunistų partijos liniją. 
Vakariečių akyse buvo didvy
riai, kol jie teismų salėse, tar
dymo kamerose ir vergų sto
vyklose nepabūgo kančios ir 
mirties pavojų ir drįso reikšti 
tiesos žodį. 

Tačiau vos tik jie pateko į 
vakarus ir pradėjo čia skleisti 
žinias apie bolševizmo pavojus 
laisvajam pasauliui — jie liko 
užmiršti arba nutildyti. O ypa
tingai jie prarado vakarų pa
saulio politikų ir žinių tarny
bos malonę bei viešumos 
dėmesį, kai jie suabejojo, ar 
vakarų demokratijos yra pa
kankamai subrendusios pilnai 
suprasti rusiškąjį komunizmą 
ir jo tikruosius užmojus. Ypa
tingai šiai vakariečių aplinkai 
nepatiko, kai jie pradėjo reikšti 
kritiškas pastabas dėl jų veda
mos užsienio politikos. Jie net 
susilaukė plataus pasipiktini
mo, kai jie pradėjo raginti neti
kėti bolševikų pažadais, susi
tarimais ir pan. Dar liūdnesnio 
likimo susilaukė disidentų ragi
nimas vakarų pasauliui pradė
ti skubiai ginkluotis, nes bolše
vikai visus susitarimus lengvai 
sulaužo ir derybose vertina tik 
karinę jėgą. 

Ir pats Sacharovas buvo pa
tekęs į mūsų viešojo gyvenimo 
nemalonę, kai jis į Ameriką 
slapta išsiuntė savo pasikalbė
jimą, kuris buvo paskelbtas 
„The New York Times" dien
raštyje. Šiame pasikalbėjime 
jis įspėjo, kad sovietų šalinin
kai ir KGB agentai turi labai di-

ir žurnalistų nuotaikas. Siame 
pasikalbėjime jis sako: „Vaka
rų pasaulis yra perpildytas 
žmonėmis, kurie, išnaudodami 
savo aukštas vietas valdžios 
įstaigose, tarnauja sovietų tiks
lams. Kai kurie jų tai daro dėl 
savo idealizmo, kiti dėl mados, 
o dar kiti už pinigus. O dar kitą 
šių Sov. S-gos šalininkų grupę 
sudaro naivūs, mažai infor
muoti asmenys, kurie užmer
kia akis tiesai ir iš prigimties 
yra labai imlūs melui. Ir labai 
gaila, kad jų tarpe yra daug žy
mių politikų, žurnalistų ir pre
kybininkų"... 

Mums ir amerikiečiams ly
giai taip pat yra jau daug kartų 
kalbėjęs mūsiškis Vilius Bra
žėnas ir kiti John Birch organi
zacijos veikėjai. Tačiau dabar 
taip prabilo pačioje bolševikų 
imperijos žemėje žymus moks
lininkas, išradėjas, Lenino or
dino laureatas. Jis ne vien žo-
d ž i a i s š a u k ė s i v a k a r ų 
demokratijų budrumo, bet už 
žmogaus teisių apgynimą iš
statė į mirtiną pavojų ir savo 
gyvybę. Iki šiol jis buvo dauge
lio užmirštas ir tik dabar vėl bu
vo prisimintas, daromos pas
tangos jį išlaisvinti. Tačiau jo 
podukra abejoja, ar iš viso jis 
dar yra gyvas? 

Panašiai kalbėjo Solženici-
nas, Bukovskis ir mūsiškiai lie
tuviai disidentai. Bet ir jie visi 
neteko viešumos dėmesio vien 
dėl to, kad drįso atkreipti vie

šumos dėmesį į bolševikų 
klastą ir apgaulę. Vietos ko
munistų suorganizuoti įvai
rūs „taikos frontai", „žmogaus 
laisvių sąjūdžiai" šiandien yra 
patraukę daug didesnį viešu
mos dėmesį. 

Daugelis mūsų valdžios pa
reigūnų ir žurnalistų, kurie 
vadovauja užsienio politikai ir 
formuoja viešąją tautos nuo
monę, dedasi geriau pažįstą ko
munizmą. Ogi jie net nemoka 
rusų kalbos ir komunizmą yra 
matę tik Cernenko kabinete ar 
pokylių salėse. Bet jiems visai 
nėra svarbi nuomonė tų, kurie 
ilgus metus yra išgyvenę ko
munistiniam „rojuje", perėję 
komunistinių kalėjimų, tardy
tojų ir vergų stovyklų mokyk
lą. 

Prie jų tektų prijungti ir visą 
lietuvių išeivių visuomenę. Mū
sų visų pareiga būtų surasti bū
dus ir priemones plačiau pa
skleisti disidentų balsą ir jų 
valią. Nors mes turėtume ne
leisti jiems pranykti užmaršty
je. Be abejo, kad tam yra rei
kalinga gerai suplanuota ir 
visuotinai suderinta veikla. J i 
yra būtina vieningos politinės 
vadovybės ir turėtų būti remia
ma visos lietuviškos išeivijos. 
Plačiau suorganizuotos pa
stangos išgelbėti šios šalies 
idealistus, intelektualus nuo 
savižudybės tuo pačiu būtų di
delis įnašas ir bendrąją tautos 
laisvinimo talką. 

LB ATSTOVAI LANKO 
SENATORIŲ OSI REIKALAIS 

Lemonto Maironio lituanistinės aukštesnės mo
kyklos šių metų abiturientai. Iš kairės: T. Biskis, 

T. Krištopaitytė, R. Karaliūnas ir D. Čepelytė. 
Nuotr. A. Mockaičio 

Gegužės 25 dieną lietuvių ir 
ukrainiečių atstovai JAV Tei
singumo departamento Spe
cialių Investigaciių įstaigos 
(OSI) reikalais buvo priimti 
Pennsylvanijos valstiją JAV-
ių Senate atstovaujančio sena
toriaus Arlen Specter. Priėmi
mas vyko Philadelphijos 
miesto centre esančioje senato
riaus įstaigoje. Lietuviams at
stovavo PLB valdybos vicepir
min inkas visuomeniniams 
reikalams inž. A. Gečys, JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos vicepirmin. Aušra Zerr, 
Philadelphijos LB apylinkės 
pirm. Teresė Gečienė ir inž. Pu
tinas Mašalaitis. Be lietuvių ir 
ukrainiečių, taip pat dalyvavo 
buvęs JAV kongresmanas 
Charles F. Dougherty, ad hoc 
Komiteto Pabaltijo valsty
bėms ir Ukrainai JAV Kongre
se įsteigėjas. Šiuo metu C. Dou
gherty yra a r t imas sen. 
Specter patarėjas. 

Pasimatymo metu sen. Spec
ter buvo supažindintas su OSI 
prasilenkimais su JAV Kong
reso priimto įstatymo paskirti
mi, jos pareigūnų artimu bend
r a d a r b i a v i m u su KGB, 
nesilaikymu JAV teisminių 
procedūrų apklausinėjant liu
dininkus, nuolatiniu naudoji

mus i sovietinių vertėjų pagal
ba, pilietybės netekusiems 
gręsiančiu pavojum būti išduo
tiems sovietams ir t. t. Sen. 
Specter stebino iškelti faktai, ir 
keliais atvejais jis pareiškė sa
vo susirūpinimą dėl OSI nesi
laikymo šio krašto demokrati
niais pagrindais pagrįstos 
teisminės procedūros. Jis pri
ėmė pasiūlymą greitu laiku Wa-
shingtone susitikti su OSI ap
k a l t i n t u o s i u s g y n u s i a i s 
advokatais ir iš jų tiesiogiai pa
tirti jų nusiskundimus dėl OSI. 
Savo ruožtu ukrainiečių ir LB 
atstovai pažadėjo artimiausiu 
laiku sen. Specter pateikti OSI 
reikalu pageidaujamą do
kumentaciją. 

Sen. Specter yra advokatas. 
Kelias kadencijas jis yra buvęs 
Philadelphijos miesto vyriau
sias prokuroras. Šiuo metu jis 
yra vienas iš įtakingiausių 
JAV Senato teisių komiteto na
rių ir autorius šiuo metu svars
tomo siūlymo pertvarkyti JAV 
teisminę sistemą. Šio žymaus 
juristo galimas užsiangaža
vimas svarbus tuo, kad jam 
esant žydų kilmės, būtų įmano
ma OSI klausimą nuodugniai 
ištirti išvengiant apšaukimo 
nacių simpatiku ar antisemitu. 

dalyvauja — ir tik tada mes 
kertame jiems smūgį? Čia 
prisimena ankstesniame 
mūsų vedamajame pavarto
tas luns palyginimas. Jeigu 
mūsų tikslas — pakenkti 
sovietiniam šuniui, tai ar 
nebūtume mes jam pakenkę 
daugiau, jeigu būtume jį 
prisivilioję, pririšę prie 
grandinės ir paskui jį mušę 
pririštą, negu kad iš karto jį 
nubaidę? Žinoma, skauda 
šuniui būti nuvytam nuo 
olimpinės aikštės, tačiau ar 
nebūtų jam dar labiau 
skaudėję būti mušamam pozi
cijoje, iš kurios vargšelis ne
galėtų pabėgti0 

Taigi, jei būtume tik tyliai 
ruošdamiesi laukę to „priristo 
šuns" pasirodymo, būtume nie
ko nesulaukę ir nepešę net to,j 
ką dabar turime... 

O dabar išėjo taip, kad 
koalicija (1) iš anksto ir išra
dingais būdais sukėlė triukš
mą, gi Maskva (2) j tą triukš
mą reagavo, pasiaiškindama, 
kodėl ji olimpiadoj nedaly
vaus (nesvarbu ar pasi
aiškinimas nuoširdus ar ne), 
bet tuo pačiu sudarydama 
koalicininkams progą (3) 
demaskuoti ją kaip galybę, 
kuri (savo pačios netiesio
giniu prisipažinimu) labai bijo 
bent vieno dalyko: savų pilie
čių sąlyčio su laisva (ir saugu
mo agentų nekontroliuojama) 
visuomene. O koalicininkai 
šią progą (4) išnaudojo ir tebe-
išnaudoja tiek, kiek jų pačių 
(to triukšmo pagalba) prasi
skintas kelias į masinės 
komunikacijos įstaigas (ir tų 
įstaigų ..supratingumo" riba) 
tai leidžia. Vis dėlto — juk tai 
šioks toks laimėjimas. 

O kur tas kelias veda toliau 
— pasvarstysime ateinančio
je ir paskutinėje šios straips
nių serijos apie „mažeikinin-
kus" dalyje. 

m. dr. 
(Bus daugiau) 
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— Dieve... O Kunigundą ji žinojo esant tik tavo 

„boso" dukterim! Lygiai, kaip ir aš pati!.. Dieve, Die
ve! Mergaitei tai baisus smūgis! Tai tavo kaltė! Ko- Algimantas plačiai atskleidęs drabužinės uždan-

— Ar mes žinome draugių telefono numerius ir 
adresus? Juk ne! Išskyrus Audrutę Mateikaitę, kole
gijoje kitų lietuvaičių nėra, o kas kitos jos draugės — 
nežinau... Tiesa, ji minėjo man kelias... Dabar neatsi
menu pavardžių. Vienos vardas Susie, o kita, rodos, 
Alice... Bet nei pavardžių, nei adresų nežinau... 

Algimantas apžiūri dukters kambarį. 
— Olivija! 
I vyro šaukimą ji įbėga į Irmos miegamąjį. 

tai atskleidžiau... buvome abudu labai neatsargūs.... 
Olivija pamažu rimsta. Nusišluosto drėgnus nuo 

ašarų skruostus. 
— Eime į saloną ir ten aptarkime... 
Paduoda jam ranką ir juodu nueina atsisėsti pato

giau į sofą. 
— Tai bent dabar papasakok man visas aplinky

bes, kurios tave privertė vesti Kunigundą. Juk iki 
šiol aš tik žinojau, kad Australijoje buvai vedęs kaž-

žius? 

dėl net nuo manęs viską slėpei i? gą, parodydamas tik kelias senesnes sukneles ir vie-
Algimantas pats susijaudinęs pats jaučia savo di- n ą porą batelių Olivija su pasibaisėjimu apžvelgia 

delį nusikaltimą prieš dukterį ir žmoną. Jis tik ap- tuščią drabužinę, nurankiotas vietas ant staleho. 
kabina Olivija. — Suprask mane... nenorėjau su
teikti jai skausmo... Užaugo graži, tamsiaodė, 
juodaplaukė ir laiminga... Argi galėjau jai giedrią 
dieną paversti vakaro šešėliu? O ir tau nenorėjau sa
kytis, kad buvau vedęs australietę... Žodžiu, buvau 
tvirtai apsisprendęs amžinai šią paslsptį neišduoti — 
niekam! 

— Ar žinai, kad ji pasiėmė savo daiktus ir drabu- kokią Laimą ir ji, pagimdžiusi Irmą, netrukus mirė. 
Bet kokia liga ji mirė, kodėl, kas atsitiko — nieko ne
žinau. Nenorėdama žadinti tavo buvusius jausmus 
primajai žmonai, skausmą jos netekus, aš niekad ne
klausinėjau ir nesigilinau.... Bet dabar turi man vis
ką atvirai pasakyti visą teisybę. 

Algimantas suneria rankų prištus, sėdėdamas ša
lia žmonos. Jo atvirose akyse Olivija skaityte skaito 
norą išsisakyti, nusiimti nuo krūtinės slegiantį sun-

Taip tuščias dabar atrodo dukters kambarys... Taip 
skaudu ir nyku sieloje... Užsidengia veidą rankomis ir 
pravirksta. 

Vyras apglėbia, ant lovos prisėdusią, ir bando ra- kūmą. Sunkiai atsidusęs, pažvelgia dar kartą į pil-
minti. 

— Ji pasišalino, Olyte... Bet tik tam, kad viena 
apmąstytų susidariusią naują savo padėtį. Kad ji 

Olivija tyli. Ji jaučia, kad dabar ne laikas prie- pasiėmė savo daiktus, tai gerai! Tai įrodo, kad ji nė-
kaištauti ir pyktis, o reikia sutelkti pastangas suras- ra perdaug nusiminusi, tik mumis kiek apsivylusi ir 
ti dukterį- Abu ilgai tyli, kol, tartum atsigavusi po 
pirmojo smūgio, Olivija gihai atsidūsta. 

— Vadinasi, ji pabėgo iš namų! Algimantai, ar tu 
taip nemanai? J i manęs dabar nekenčia, nes nesu jos 
motina! Tai žinodama, ir aš pati slėpiau tavo melą, 
kad ji ne mano duktė, o kažkokios Laimos... 

— Esu tikras, kad ir manęs ji gali nekęsti už tie
sos slėpimą. 

— Ką mes dabar darysime? 
Algimantas truputį galvoja. Paskui lyg pagyvė

ja. 
— Bandykim skambinti jos draugėms! 

nori viena viską apmąstyti, pergyventi. Žinok, kad 
dar vienas žmogus jos laukia ir ilgisi... gal daugiau, 
kaip mes — Vytautas. Taip, visai teisingai! Gal per jį 
mes ir Irmą atrasime! 

— Duok Dieve... Ak, Algimantai! Dabar žinau 
kaip skaudžiai tėvai turi apmokėti už savo jaunystės 
klaidas ir nuodėmes... 

— Ar laikas, Olyte, dabar priekaištauti ir gailė
tis? Esu labai kaltas, nuo pat mažens neišaiškinęs 
Irmai jos kilimo ir kraujo. Tik dabar tai supratau... 
Bet kalčiausias buvau vakar, kai abudu išgėrę ginči
jomės, prisimindami mano praeitį... Netaiku aš tau 

kas jos akis. 
— Miela mano Olyte... Dabar aš tau galiu atverti 

visą savo širdį, visą savo ne tokią jau garbingą pra
eiti... Gailiuosi tai daug anksčiau nepadaręs... Dar 
kol Irmutė buvo visai maža mergaitė, tu puikiai ži
nai tą fotografiją, kurioje Kunigunda grupėje su sa
vo tėvais... 

— Taip. 
— Toji fotografija yra daryta prieš pat mano ve

dybas... 
— Su Kunigunda?! Juk nuotraukoje ji dar visiš

kai jauna mergaitė! 
— Taip, ji buvo vos septyniolikos metų, bet... jau 

nėščia... 
— Tai tu... Aha... Vadinasi, buvai priverstas! 

'Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Rocherster, N. Y. 

NELAUKTA MIRTIS 

A. a. Andrius Cieminis 

Gegužės 29 d. palaidojome 
Andrių Cieminį, vieną iš veik
liausių lietuvių, nepasitrauku
sį iš lietuviško darbo nuo pat 
1949 m. atvykimo dienų. 

Maždaug prieš mėnesį drau
ge su žmona Onute dar spėjo 
aplankyti draugus Floridoje, 
S t. Petersburge ir kt. ir, ten pa
sijutęs kiek negaluojąs, grįžęs 
į Rochesterį, nuvyko pasitik
rinti sveikatos. Deja, po dvi 
savaites trukusios sunkios li
gos mirė, palikdamas ne tik 
giliame liūdesy žmoną Onutę, 
sūnus Arvydą ir Kornelijų su 
šeima, bet ir visą Rochesterio 
lietuvių visuomenę. 

Andriaus Cieminio mirtis 
buvo nelaukta, nes jis visada 
atrodė sveikas, maloniai nusi
teikęs, pilnas visokių visuo
meninių sumanymų, ypač dai
nos, teatro ir radijo veikloje. 
Taigi jo širdžiai pirmoje vieto
je buvo artimiausia lietuviš
koji! daina, lietuviški jaunimo 
vaidinimai ir lietuvių radijo. 
Jo režisuojami ir vadovauja
mi, o pastaruoju metu ypač 
jaunimo vaidinimai visada su 
atsidėjimu būdavo parengia
mi. Jis niekada jaunimo ne
skirstė j grupes, o jį jungė į 
vieną lietuvišką jaunimo teat
rą. Nėra praleidęs nė vieno lie
tuvių teatro festivalio, kur Ro
chesterio jaunimas su savo 
vaidinimais pasirodydavo pui
kiai apvaldyta lietuviu lroiv>o 
Tiesa, j am daug talkino 
dr. Jonas Dėdinas, prof. dr. 
Ant. Klimas, rašyt. Jurgis 
Jankus ir kt. 

Maždaug nuo 1953 metų A. 
Cieminis beveik visus vaidini
mus sėkmingai yra režisavęs 
ir su jais pasirodęs ne tik Ro
chesterio lietuvių scenoje, bet 
ir New Yorke, Philadelphijos, 
Kanados ir kitose lietuvių vie
tovėse. Šiam darbui jis visada 
rasdavo laiko ir lėšų. 
Kaip minėta, jo širdžiai taip 

pat labai artima buvo lietu
viškoji daina. Tai jis buvo vie
nas iš aktyviausių vietos lie
tuvių choro choristų, puikiai 
apvaldytu balsu atlikdamas ir 
solo partijas. Dalyvaudavo ir 
atskiruose trijo, kvarteto ir 
seksteto dainininkų susibūri
muose, ypač gražiai pasireiš-
kusioje pastaraisiais metais 
pasivadinusioje „Sutartinė
je", aplankydami plačiai iš
sisklaidžiusias lietuvių vieto
ves. 

Šalia lietuviškos dainos ir 
teatro, jis visada rasdavo lai
ko ir nelengvame lietuvių ra
dijo darbe, ypač pastaruoju 
metu įsitraukus į šį darbą jau 
čia gimusiam jaunimui. 

J is paliko vieną iš didžiau
sių lietuviškų knygų ir plokš
telių rinkinių. Jis visada vie
nas iš pirmųjų skubėdavo 
įsigyti lietuvišką knygą ar 
plokštelę. 

Buvo baigęs Panevevė 
žyje Mokytojų seminariją. 
Kiek mokytojavęs įstojo į ka
ro mokyklą. Ją baigęs pasili
ko karinėje tarnyboje. Sovie
tams okupavus Lietuvą, 
pasitraukė iš karinės tarny
bos. Baigiantis karui su mase 
lietuvių pabėgėlių atsirado V. 
Vokietijos stovyklose. Atvy

kęs į Rochesterį nors ir dirbo 
sunkų fizinį darbą, bet siekė 
įsigyti mokytojo teises. Per
ėjęs mokytojauti į vieną vie
tos viduriniąja mokyklą, ne
paliko šalia lietuviško darbo. 
Pasitraukęs pensijon ir toliau 
organizavo jaunimą ir jiems 
režisavo pasivadinusiam Jau
nimo Teatru Nr. 1, o taip pat 
aktyviai dalyvavo choro ir ra
dijo veikloje. 

Ir neteko girdėti, kad And
rius Cieminis būtų bodėjęsis 
pasiimtu darbu. Priklausė ir 
lietuvių karių Ramovės sky
riui. 

Tad nieko nuostabaus, kad 
jo laidotuvėse dalyvavo, kas 
tik galėjo, lankydami laidotu
vių namuose, bažnyčioje ir pa
lydėdami į amžino poilsio vie
tą — kapus. 

Gegužės 28 d. vakare laido
tuvių namuose atsisveikinimo 
maldas atliko kun. Justinas 
Vaškys, OFM, choro vardu 
jautriai atsisveikino Vyt. 
2muidzinas, Izabelė Žmuidzi-
nienė padeklamavo du B. 
Brazdžionio eilėraščius, o dr. 
Jonas Dėdinas, atsisveikinda
mas ateitininkų ir kultūrinių 
pobūvių vardu, pasiūlė suda
ryti A. Cieminio vardu fondą 
lietuviškos dramos veikalui iš
leisti, nes A. Cieminis daug 
sielojęsis lietuviškos dramos 
veikalų stoka. 

Gegužės 29 d. Šv. Jurgio liet. 
kat. parapijos bažnyčioje šv. 
Mišias atnašavo už mirusį 
kun. Justinas Vaškys. Atsis
veikinimo pamoksle priminė 
mirusiojo nepakeičiamą veik
lą lietuvių tarpe, iškeldamas 
mirties prasmę krikščioniškoj 
filosofijoj. Bažnyčia buvo pil
na lietuvių ir jo buvusių 
draugų bei bendradarbių 
amerikiečių. Mišių metu gie
dojo vietos liet. b-nės choras, 
diriguojamas Jono Adomai
čio, solo B. Čypienė pagiedojo 
Žemaičio Sveika Marija, var
gonais grojo R. Obalis. 

Prie kapo atsisveikino ir 
maldas atliko taip pat kun. 
Justinas Vaškys, choro vardu 
jautrų atsisveikinimo žodį ta
rė choro pirm. Ant. Burkūnas. 
Maldos buvo baigtos Sas
nausko Sveika Marija ir Lie
tuvos himnu, giedant visiems 
susirinkusiems. Gausiai susi
rinkusieji choro valdybos bu
vo pakviesti parapijos salėn 
pusryčių, kuriuos parengė cho
ro valdyba ir choristai. Mažė
jant lietuvių eilėms, jau nie
kas nepakeis nepamirštamo 
Andriaus Martyno Cieminio. 

a. sb. 

vedybinio gyvenimo sukaktį 
linkime jiems Dievo palaimos 
ir šviesių vėlyvos vasaros ir 
auksinio rudens pradžios die 

CLASSIFIED ADS 
nų! A. K. N O R I P I R K T I 

Brockton, Mass. 
SV. KAZIMIERO 

SUKAKTI 
MININT 

Brocktono lietuviai minėjo 
šv. Kazimiero 500 m. mirties 
sukaktį bažnyčioje iškilmin
gose Mišiose, dalyvaujant vie
tos vyskupui Daniel Hart. 
įspūdingai giedojo choras ir 
solistės. Iškilminga procesija, 
jaunimas pasipuošęs tauti
niais drabužiais. Po pamaldų 
salėje vyko akademija, meni
nė programa ir vaišės. 

Platesnio masto Šv. Kazi
miero sukakties minėjimas 
spalio 14 d. ruošiamas Bos
tone, visų Bostono arkivysku
pijos parapijų. Balandžio 24 d. 
klebonas kun. P. Šakalys visų 
parapijų atstovus sukvietė j 
Brocktoną. Dalyvavo daugiau 
50 asmenų. Bostono lietuviai 
atvyko jau su Šventei ruošti 
sudarytu komitetu ir planu, 
kaip pripildyti Bostono kated
rą, talpinančią 2 tūkstančius 
asmenų. Susirinkimas išklau
sė kun. J. RikteraiČio, Šv. And 
riejaus kleb. New Britain, 
Conn. pranešimą, kaip jie ko 
vo 4 d. suruošė didingą šv. 
Kazimiero 500 m. mirties jubi
liejų. Susirinkimas nutarė 
Bostono sudarytąjį jubiliejui 
ruošti komitetą palikti centri
niu komitetu, o kiekvienai pa-

P . IR J . KLIORIŲ 
SUKAKTUVĖS 

Prieš savaitę Petrui ir Jad
vygai Klioriams sukako 40 
metų vedybinio gyvenimo. Ta 
proga jų vaikai surengė staig-
meninę puotą tai mielai ir gra
žiai sukakčiai paminėti. Puota 
įvyko gegužės 27 d. sūnaus 
Vyto ir marčios Ritos Kliorių 
namuose, gražiajame lietuvių 
apgyventame Euclid mieste. 
Didelis būrys giminių, drau
gų, net iš kitų miestų, Toron
to, Woo8terio, Brocktono, Chi-
cagos skaniai vaišinosi ir kėlė 
taures sukaktuvininkų garbei, 
viską pamargindami sveikini
mo žodžiais. Buvo prisiminti 
karo metai, kai jaunieji Klio-
riai sumainė aukso žiedus; bė
gimas nuo bolševikų ir visai 
nejuokingi to bėgimo nuoty
kiai; kūrimasis Amerikoje, 
Clevelande, vaikų auginimas 
ir mokslinimas, visuomeninė 
ir kultūrinė veikla ir pan. 

Kuorams nepagailėta gra
žių žodžių, nes jiedu yra jų ver
ti. Tai pavyzdinga krikščio
niška šeima. Iš jos sklido ir 
sklinda ne tik tyras lietuviš
kumas ir taurus krikščioniš
kumas, lietuviškas vaišingu
mas, gražaus sugyvenimo 
puikiausias pavyzdys. Petras 
— — 
rapijai išsirinkti pagelbinius 
komitetus, kurie laikytų nuo
latinį ryšį su centriniu. 

Gegužės 13 d. Brocktono Šv. 
Kazimiero parp. klebonas, po 
10 vai. lietuviškųjų pamaldų, 
sukvietė susirinkimą, kuria
me buvo sudarytas komitetas 
iš lietuviškų organizacijų ats
tovų: garbės pirm. — kleb. 
kun. Petras Šakalys, organi
zacinio komiteto pirm. — J. 
Stašaitis, sekretorė S. Gofen-
sienė, parapijos choro atsto
vas — Vyt. Eikinas, L. Bendr. 
— P. Jančauskas, Balfo — J. 
Šuopys, Moterų sąjungos — O. 
Eikinienė, Šaulių — A. Šedui
kis, L. Vyčių — Pranė Bumi-
la, spaudos reikalams — E. 
Ribokienė. Su centriniu komt. 
ryšį palaiko — pirm. J. Sta
šaitis. Jo adresas — 136 Saw-
telle Ave., Brockton, MA 
02402, tel. 586-3878. 

Didingas šv. Kazimiero 500 
m. sukakties minėjimas ruo
šiamas Kanadoje, Toronte 
rugsėjo 1,2 dienomis. 

Tikimės, kad ir Bostone spa
lio 14 d. įspūdingai bus pami
nėtas šv. Kazimiero, Lietuvos 
dangiškojo globėjo, 500 m. 
mirties sukakties jubiliejus. 
Iškilmingose šv. Mišiose daly
vaus ir naujasis arkivyskupas 
Bernardas Law. Giedos Brock
tono Šv. Kazimiero liet. para
pijos ir kiti chorai. Iškilmin
gos Mišios bus Bostono 
katedroje. Bus jaunimo ir or
ganizacijų su vėliavomis pro
cesija, koncertas, įvairios 
meninės programos, banketas 
ir kt. Numatomas išleisti mi
nėjimo leidinys. Bus sudary
tas garbes komitetas iš: arkv. 
Bernardo Law, gubernato
riaus, Bostono miesto mero ir 
kt. garbingų asmenų. 

E. Ribokienė 

ir Jadvyga išaugino keturis 
vaikus, kurie šiandien yra ne 
tik nuoširdūs katalikai ir są
moningi lietuviai, bet ir moks
lo žmonės. Sūnus Kęstutis yra 
matematikos daktaras ir uni
versiteto profesorius. Dukra 
Onutė šiemet baigė mediciną 
daktarės laipsniu ir netrukus 
vyksta lietuviškon Chicagon 
praktikos darbui. Sūnus Vy
tas yra kompiuterių specialis
tas, o dukra Živilė odontologi
jos daktarė. Tai ypatingas 
pavyzdys jaunoms vaikus au
ginančioms šeimoms! 

Šalia pasiaukojimo vaikų 
švietimui abu Klioriai rado lai
ko dalyvauti ir visuomeninėje 
veikloje. Petras Kliorys yra 
aktyvus ateitininkas ne kartą 
buvojęs „Ateities" klubo val
dybose. Šalia to, jis nuo jau
nystės krikščionis demokra
tas, jiems skyręs ir skiriąs 
nemaža laiko ir energijos. Net 
dešimtį metų jis buvo Lietu
vių Krikščionių Demokratų są
jungos centro komiteto narys, 
energingai dalyvavęs sąjun
gos vadavimo darbe. Jadvyga 
Kliorienė taip pat aktyvi atei
tininkuose ir ilgametė Šv. Jur
gio lietuvių parapijos choro 
narė. 

Švenčiant giliai prasmingo 

D A L Y V A U K I M E I R 
A U K O M I S R E M K I M E 

T A U T I N I U ŠOKIU 
Š V E N T Ę 

Lietuvių Bendruomenės Cle-
velando apylinkės valdyba ra
gina visus Clevelando lietu
vius dalyvauti ateinančios 
Tautinių šokių šventės rengi
niuose, ir prašo juos finansi
niai paremti. Išlaidos yra di
delės, todėl kiekviena auka 
prisidės prie šios šventės pasi
sekimo. Prieš kiek laiko bu
vo išsiuntinėti aukų lapai, pra
šome juos greičiau grąžinti, 
nes lėšos yra reikalingos da
bar. Prašome aukas siųsti per 
savo apylinkę šiuo adresu: 
V. Ceičys, Lithuanian Ameri
can Community, P. O. Box 
19102, Cleveland, Ohio 44119. 

NMinanimmainiuiiiiiiraflMHUuMiM 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V . B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

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

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

iMiiiiiiiiiiiiinmiuiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiii 

Norime pirkti nebrangų namą arba 
tuščią sklypą Union Pier, Michigan. 
Skamb. po 6 v.v. tel. (512)—471-9708 

PROGOS — OPFOBTUNTnES 

PARDUODAMA DOVANŲ 
KRAUTUVE—GIFT SHOP 

Marąuette Parko apylinkėje. Inven
torius ir įrengimai. Geros pajamos, 
galimybė dar pagerinti. $15,500. 
Skambint tel. 47S-6644 arba po 6:30 

vai vakaro tel. 737-1363 

UNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISnuom. 2 butai (2-jų ir 3-jų miega
mų) naujesniame name. Pečiai, šal
dytuvai. 67-tos ir Francisco apylin
kėje. Nuoma 275 dol. ir 350 doL 
Skambint po 5 v.v. tel. 585-3296 

R E A L E S T A T I 

Marąuette Parke prie susisiekimo ir 
parko išnuom. nuo 15 d. birželio 5 
kamb. butas su šiluma, karštu van
deniu, pečiu ir šaldytuvu. Galimybė 
skalbti. Be vaikų ir gyvuliukų. Kai
na 380 dol. Tel. 460-1545. 

Beverly Shores, Indianoje, parduoda
mas mūr. 2-jų šeimų namas (naujas). 
Pusė akro sklypas. 2 garažai. Netoli 
ežero. Kaina 88,500 dol. Skambint— 
219—879-0151. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHimiHiiN 

BŪTŲ NUOMAVIMĄ* 
Draudimą* — Vaiilj—i 

Namų pirkimą* — PardariaaMi 

INCOME TAX 
Notufe tu — Verttaaaa » 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave—778-2233 
IIIIIIIIIIIIIUUUUI 

• 

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

>ooooooooooooooooooo-«o<^ 
l t — M — 367c pigiau mokėsite iu 

nuo ugnie* ir automobilio 

F R A N K Z A P O L I S 
Te*. GA 4-8654 

3908)4 W. 95th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai, 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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P R A N E Š I M A S I 
Chicagos Lietuvių T a r y b o s baisiųjų b i rže l io 5 

trėmimų minėj imas įvyks šia tvarka: 
Sekmadienį, b i r že l io 10 d., 10:15 v. vėliavų 

pakėlimas Marąuette Parko parap. aikštėje. 
10:30 v. pamaldos S. M. Mari jos Gimimo pa r . 

bažnyčioje. Pamaldas atlieka kleb. kun. A. Zakaraus
kas. Gieda par. choras, dir. A. Linas, vargonais groja 
A. Eitutytė. 

10 v. pamaldos L i e t . Liut . T ė v i š k ė s , Liet. 
Evang. Refor. i r 11 v. S ionų Liet. E v a n g . Liut. 
bažnyčiose. 

Tuojau po pamaldų parap. salėje akademija. 
Kalbės Gen. Kon. J . Daužvardienė ir tremtinė S te fan i 
ja Rūkienė. Meninę dalį išpildys dr. J . Briedis. 

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Organizacijos vėliavų pakėlime ir 
pamaldose dalyvauja su savo vėliavomis. 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
tttl W. 69 St., Cbicago, IL 0M29 

SH7NHNIAI {LIETUVA 
Tel 925-2737 

Vytautą* Valentinas 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

MASTER PLUMBING 
Licenaed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
Ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
Ma. Karito vandens tankai. Flood 
eoctrol. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo-
aą — lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

>ooooooo«oooooooooocoooo<xx 
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L E M O N T 
Gražus "ralsed rancb" namas. 4 mie
gami, 1 % vonios. Uždaras porčius. 
$94,500. 

3-jų metų senumo "bi-level" 3 mie
gami. 1 % vonios, šeimos kamb. su 
židiniu. 2 maš. prijungtas garažas. 
$96,500. 

o 
Lemonto miestely 4 miegamų namas. 
2 maš. garažas. 1 y2 vonios. Aptver
tas kiemas. $68,000. 

^ ^ 
LOCKPORT — SMITO ROAD 

10 akrų ūkis — 4 miegamų aluminum 
apkaltas namas (reikalingas remonto 
viduje). 2 ganyklos. Kaina $130,000. 

PECK REAL ESTATE 
Tel. 257-5883 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIH 

-

C h i c a g o s Lietuvių T a r y b a 
• 
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J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Piaza Oourt 

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

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

D»vid RiaJkm. R.Ph. 

>>•#•• • •> • • • • • + + • • • + • • • • +•+ • • • < 

M O V I N G 
M S pakramto baldos ir kttui 
>. Ir ii toli miesto leidimai ir 

pssna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

W . - WA 5-8063 

Atdari apžiūrėjimui 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

5187 S. ARCHER AVENUE 
Archer Pasididžiavimas 

12% už nustatytą paskolą. Naujas 3 
butų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir 
1V̂  vonios 1-me ir 2-me aukite, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "gardės" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. Aukštos 
nuomos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jewel ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite. 

3818 W. «3rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modem virtuve ir vo
nia, {rengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Labai Svarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik 
$55,900. 

No. 864. SSC1A IR NEWLANO 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom'' 
spinteles. 2 židiniai. 2 maš. garažas. 
60 p. sklypas. ] blokas iki Archer 
Ave autobuso. Skubėkite. 

F A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — Tel. 778-9064 

iimiiMiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiimimii! 

Pranas Domšaitis 
Elaa Verloren Van Themast 

Vyr. redaktorius — Charles Du Ry 
Albumo formato dail. Prano Dom-

saičio darbų reprodukcijų knyga su 
JElsa Verloren Van Themaat išsamu 
jvadu j dailininko asmenybę ir kūry
bą. Išleista 1976 m Cope Town, South 
Africa, South African National Gal-
lery Antroji laida išleista 1984 m 
Lietuvių Dailiojo Meno instituto, Lie-

I tuvių Fondo padalinio, lėšomis. Liuk
susinis leidinys. Graži dovana bent 
kuriomis progomis. Kaina su persiun
timu 26 dol Užsakymus siųsti "Drau
go" adresu. 

imiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimiHffiiiii 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tetostMort* 

r M on S«» - H 

us f or 
tyOtifc finaneing. 

AT 001 10W RATB 

Mutual Fedeial 
Savings and Loan ^ l * a W 

2212 WEST CERMAK « 9 A D CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanautkas, Pres. Tel.: 847-7747 

H0UftSt Hos.Tfcs.frl .*-* Thur.*-t Sat . * - l 

SERVINGCHICAGOLAND SINCE 1905 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraitua 

NEDAS, 1059 Archer Avenue 
Cfclcago, IL 80632. Tel. 927-5880 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TaL 576-1*6* a r t a 376-5996 

PACBLAGE KTPRKBS AOElfCT 
MARIJA Jf O M M J j n c a 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
L«l>«.( paireidaujainos geros raitas pre
kes. Maistas tf Europos sandeliu. 

2806 W. 69 St, Chicago IL 60829 
TeL — 925-2787 

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

AR NORITE PARDUOTI» 
Savo namą galite parduoti, tik pa-

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

O'BRIEN FAMU-V REALTT ' 
TeL — 454-7109 

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

V A L O M E 
KĖLIMUS K BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
•Isų rūsiu grindis 
B U B N Y S 

TeL — BE 7-5168 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < K 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

>oooooo"Oooooooooooooooeoooc 
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NAMŲ APSrrVARKYME 
Ruošiatės Oca perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar Ii lanko 
namo. Rūpinatės? Visuomet « a Jums 
su patyrimu, ui prieinamą, kaina pa-
d£s, skambinant po C-os vai. vakaro: 

Telef. — 476-3950 

iniiiiiiimiHiiiiiiinMiiiHiiiiHiiMimmiM 
Perskaitė "Draugi" duokit* 

kitiem* pasaakaitytt. 

L 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

VELYKINIS 
KONCERTAS 

Velykų dienos, balandžio 22 
d., popietyje. Matulaičio na
mų koplyčioje, kelios seselės, 
vadovaujamos seselės muzi
kės Bernadetos Matukaitės, 
atliko trumpą bažnytines mu
zikos ir giesmių koncertą. 
Koncerto tema: garbė pri
sikėlusiam Kristui. Koncerto 
klausėsi Matulaičio ir Villa 
Maria namų globotiniai, bū
rys seselių ir keliolika vietos 
lietuvių. 

Ačiū seselėms tą koncertėlį 
atlikusioms, nes tuo buvo vy
resniųjų amžiumi diena 
paįvairinta, leidžiant jiems pa
miršti dienos rūpesčius ir min
tis pakelti į grožio sritį. 

PAGALBA SESELĖMS -
NAUDA VISIEMS 

Marijos Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno seselės žino
mos religinio kėlimo ir lietu
viško Švietimo, kultūros bei 
pagalbos artimui darbais. 
Tiems darbams atlikti joms 
reikia plačios lietuvių visuo
menės paramos, ypač, kad pa
jėgių seselių skaičius mažėja. 
Seselėms pagalbą teikti yra 
įsisteigę seselių rėmėjų būre
liai, ypač gausesniuose lietu
vių telkiniuose. Vienas toks 
būrelis, vadinamas centriniu, 
susidarė iŠ seselių rėmėjų ap
link Putnamą ir apima Naujo
sios Anglijos valstijas. 

Balandžio 28 d. centrinė se
selių rėmėjų vadovybė, kelioli
ka narių ir seselių vadovybės 
atstovės turėjo pasitarimą, su
kviestą vienuolyno biblioteko
je, vadovaujant pirm. prof. C. 
Masaičiui. Pasitarimas pra
dėtas vienuolyno kapel. kun. 
V. Cukuro sukalbėta malda. 
A. Lipčienės perskaitytas pra
ėjusio pasitarimo protokolas 
priimtas. ' 

Didesnės darbo talkos sese 
lems reikės liepos 22 d. Tą die
ną seselių sodyboje ruoSiama 
metinė šventė — iškyla, vadi
nama lietuvių diena. Iškyla 
prasidės 11 vai. ryto konceleb-
ruotomi8 šv. Mišiomis už Lie
tuvą. Po pamaldų maldininkų 
žygis prie Fatimos Marijos 
statulos. 3 vai. p.p. bus Nerin
gos stovyklautojų atliekama 
meninė — tautinė programa. 

Veiks keli užkandžių kios
kai, kuriuos įruoš apylinkių rė
mėjų būreliai, Lietuvos vyčiai 
ir moterų organizacijos, o pie
tūs bus paruošti seselių virtu
vėje. Bus dveji dovanų pa
s k i r s t y m a i : m a ž i e s i e m s 
dovanas gamina seselės, rė
mėjai ir mėgėjai. Suaugu
siems bus vertingų daiktų lai
mėjimai — televizorius, dviejų 
eilių tikro gintaro karoliai, įrė
mintas šv. Kazimiero paveiks
las (dailininko Igno), dail. Gal
diko paveikslas, megztas lovos 
užklotas ir 100 dolerių pini
gais. Laimėjimų bilietai iš
siuntinėjami rėmėjams platin
ti, .bet gaunami ir seselių 
raštinėje. Ir šiemet laukiam 
gausaus lietuvių dalyvavimo, 
net -iš tolimesnių vietų atvyks
tančių organizuojamais auto
busais. Visa tai įvykdyti ir 
daugybę svečių aptarnauti rei
kia nemažai pagalbos rankų; 
taigi laukiama talkininkų. 

Pasidžiaugta ses. Augustos 
pranešimu, kad Chicagos rė
mėjai įgalino plėsti fondą rė
mimui jaunuolių, nepajėgian
č ių a t s i l y g i n t i už 
stovyklavimą Neringos sto
vykloje. Ačiū čikagiečiams. 
Padėkota ir bostoniškiams už 
500 dol. paramą „Eglutei". 

Ilgiau diskutuotas reikalas 
gyvinti lietuvių susidomėjimą 
religiniu gyvenimu. Reikia, 
kad seselių rėmėjai asmeniniu 
kontaktu organizuotų savo ap
linkos lietuvius didesniam 
Dievo žodžio pažinimui ir mal
dai, reikalui esant, kvipfiar.t ; 
taika ir seseles Religiniu vie 
nuolyno centru vis daugiau 

naudojasi amerikiečių grupės, 
o lietuvių grupių naudojima
sis juo auga labai pamažu. 
Reikia skleisti žinią ir skatin
ti, kad lietuvių naudojimasis 
tuo centru didėtų. 

Mirusio vienuolyno kapelio-
nio kun. S. Ylos statyta Min
daugo pilis, istorinis ir meni-
ninis paminklas , pereis 
vienuolyno nuosavybėn. Bet 
piliai reikia naujo stogo, o tam 
ir lietuvių paramos (finansi
nės). 

Posėdis baigtas prel. V. 
Blačiūno paskaityta Sv. Jono 
evangelijos ištrauka. 

MOTINOS PAGERBIMAS 

Gegužės 13 d. vietos LB 
vadovybė suruošė motinos pa
gerbimą. 8 vai. ryto vienuoly
no kapel. kun. V. Cukuras, 
kartu su kun. A. Petraičiu, lai
kė šv. Mišias už motinas. Kun. 
Cukuras pamoksle iškėlė mo
tinos pasiaukojimą, už ką mo
tina verta aukščiausios pa
garbos ir prisiminimo, tiek 
mūsų darbais, tiek malda, pra
šant Aukščiausiojo globos. 

2 vai. p.p., vienuolyno salėje 
po koplyčia, įvyko motinos pa
gerbimas pradėtas kun. V. 
Cukuro sukalbėta malda. Pas
kaitininke buvo Elena Vasy-
liūnienė — pedagogė, visuo
menininke, besireiškianti ir 
spaudoje, ypač aptariant kul
tūrinius ir meninius įvykius. 
J i savo paskaitoje ryškino mo
tinos reikšmę, jos nuolatinį rū
pestį savo vaikų gerove; dėl to 
motina verta pagarbos, kuri 
reiškiama ne tik žodžiais, el
gesiu, bet ir meno, muzikos, 
ypač dailės darbais ir kitaip. 
Mes visi čia esame motinos 
gyvybės rizika. 

Po paskaitos maldą už mo
tiną iš mirusio kun. S. Ylos pa
ruoštos maldaknygės perskai
tė kun. V. Cukuras. Pabaigai 
visi sugiedojo „Marija, Mari
ja". Seselė Teresė M. parodė 
skaidrių rinkinį, kuriose pa
vaizduotas žmogaus gyveni
mas dienos eigoje — nuo auš
ros ligi nakties, motinos, ypač 
dangiškosios motinos Mari
jos, globoje. 

Minėjimui vadovavo dr. J. 
Kriaučiūnas. J is padėkojo 
programos atlikėjams ir vi
siems dalyviams. 

A.A. SOFIJA MANTAUTIENĖ 
-PUTVYTĖ 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 8 d. 

LB APYLINKES METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Gegužės 13 d., motinos 
minėjimą baigus, po pertrau
kėlės vyko LB Putnamo apy
linkės metinis susirinkimas, 
kurį pradėjo pirm. dr. J . Kriau
čiūnas. Sekretoriavo Danguo
lė Sadūnaitė. Svarbiausi susi
r i n k i m o p u n k t a i buvo 
pranešimai ir einamieji reika
lai. 

Pranešimuose apžvelgta 
apylinkės metinė veikla. Val
dyba posėdžiavo tris kartus. 
Apylinkę apleido ir amžiny
bėn iškeliavo keli nariai, iš jų 
du ypač reikšmingi, tai kun. 
St. Yla ir doc. A. Vasaitis. 
Apylinkė turėjo: motinos 
minėjimą. Vasario 16-tosios 
minėjimą ir vieną susirin
kimą. Narių yra arti šimto, bet 
pusė jų globojami Matulaičio 
ir Villa Maria namuose; ket
virtadalį sudaro vienuolyno 
seselės, o kitą ketvirtadalį — 
pensininkai ir tik 7 dirbantie
ji. Tačiau lietuviškieji reikalai 
paremti nemažomis piniginė
mis sumomis. Š. m. Vasario 
16-tosios proga laisvinimo rei
kalams surinkta 1141 dol., o 
švietimo, kultūros, šalpos ir 
kit. reikalams daugiau kaip 
pusantro tūkstančio dol. 

Vadovybės pastangomis pa
rašyta rezoliucijų ir daug laiš
kų vyriausybės pareigūnams 
net į Lietuvą ir Rusiją, pra
šant jų intervencijos Lietuvos 
ir lietuvių reikalais Pvz.: kelti 
Lietuvos bylą Jungt inėse Tau
tose stengtis, kad OSI nu-
trauktų kooperavima su sovie
tų K'i H persekiojant lietuvius, 
išleisti Dariaus-Girėno pašto 

1984 metų balandžio 5 d. mirė 
Putname, Conn. Matulaičio 
p r i e g l a u d o j e a .a . Sof i ja 
Mantautienė-Putvytė. Buvo 
nuvežta į Worceater, Mass. į 
laidotuvių Dirsa-Kazlausko 
namus ir iš ten į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, kur šv. Mišias auko
jo parapijos klebonas kun. A. 
Miciūnas, koncelebruojant 
kun. Krasausku i i r kun. 
Jankauskui. Po to vėl buvo 
parvežta į Putnam, Conn., N. 
Pr. seselių kapines, kur su velio
ne prie duobės atsisveikino 
Šaulių centro vald. vardu inž. J . 
Stašaitis, Trakų rinktinės 
p i rmininkas J . Bajerčius, 
Broktono Šaulių kuopos pirm. 
inž. J. Stašaitis. 

A.a. Sofija Mantautienė buvo 
viena iš šios kuopos steigėjų. 
Velionė nuo jaunų dienų buvo 
šaulė veikėja, nes jos tėvas 
buvo Šaulių Sąjungos įkūrėjas 
— VI. Putvys. Prieš mirtį ji 
prašė, kad būtų aprengta lietu
viška pilka šauliška uniforma, 
kokią ji dėvėjo būdama Lietu
voje. 

A.a. Sofija paliko savo vyrą 
Aleksandrą Mantautą, taip pat 
Matulaičio namuose, Floridoje 
seserį Emiliją, sūnų profesorių 
dr. Vaidevutį su žmona ir 
dukrele, dukterį R a m i n t ą 
Molienę su vyru Petru. Jie 
augina dvi dukreles, taigi a.a. 
Sofija paliko tris anūkes. 

A.a. Sofija buvo baigusi 
Šiaulių gimnaziją 1919 metais 
ir tuoj pradėjo dirbti Eltoje. 
Greitai įsijungė į Šaulių s-gos 
darbą. 1920-22 Kauno šaulių 
moterų sporto vadovė ir Kauno 
šaulių būrio švietimo bei tauti
nio auklėjimo sekcijos sekr. 
Aktyviai dalyvavo kartu su 
savo vyru Klaipėdos sukilime. 
1923.X.8 išrinkta Lietuvos 
moterų šaulių s-gos tautiniam 
laivynui remti valdybos sekr. 
Pradėjus kurti moterų šaulių 
vienetus, 1927 buvo organi
zacinės komisijos sekr., vėliau 
laikinojo moterų centro komi
teto vicepirm., tarybos pirm. ir 
1938 šaulių moterų vadė. Skai
tė paskaitas organizaciniais ir 
tautinės bei šauliškos ideolo
gijos klausimais šaulių rinkti
nėse, būriuose, įvairiuose mote
rų kursuose, stovyklose ir kt. 
Savo nuoširdžiu žodžiu, labai 

ženklą, remti „Laisvės" ir 
„Free Europe" radijo translia
cijas į Lietuvą bei kitus sovie
tų pavergtus kraštus, ir pan. 

Putnamo lietuviai aktyviai 
talkino paruošiant šv. Kazi
miero minėjimą Hartforde, 
ypač kun. V. Cukuras, seselės, 
dr. J. Kriaučiūnas, o prof. Č. 
Masaitis — Romoje. Bent 3 
putnamiečiai dalyvavo politi
nėje konferencijoje New Yor-
ke, gegužės 11 d.; trys — apy
g a r d o s s u v a ž i a v i m e 
Waterburyje, balandžio 8 d. 

Iždininkė O. Žilionytė pra
nešė iždo pajamas ir išlaidas; 
ižde dar turima 280 dol. Kont
rolės komisijos aktas, atliktas 
O. Strimaitienės ir seselės Au
gustos, patvirtino gerai atlik
tus iždininkės ir sekretorės 
darbus. 

Einamuose reikaluose Put
namo lietuviai buvo skatina
mi: 1. Remti šv. Kazimiero 
minėjimo ir Lietuvių dienų 
rengimą Toronte, Kanadoje, 
š.m. rugsėjo 1-2 d., tiek finan
siniai, tiek dalyvavimu; 2. 
Remti šv. Kazimiero minėji
mą Bostone, šį rudenį; 3. Rem
ti Clevelande ruošiamą tauti
nių šokių šventę finansiniai ir 
dalyvavimu. Mūsų apylinkėje 
tam reikalui jau surinkta dau
giau 300 dol. I šią šventę gali
ma vykti ir autobusais iš Hart
fordo ir Worce8terio. Apie 
vykimą informacijoms kreip
tis į: A. Dziką — Hartforde, J . 
Miliauskienę — Worcesteryje. 

Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu Dalyvavo arti 40 
asmenų Po susirinkimo malo
niai pabendrauta vaišinantis 
kavute ir užkandėliais 

J. Kr. 

A. Sofija Mantautienė 

patraukdavo į šaulių eiles 
nemaža moterų. 

Šaulių s-gos reikalais lankė 
si Suomiioie, Latvijoje, Esti
joje ir Čekoslovakijoje. Be to 
veikė Lietu vos Vaiko draugi
joje, viena iš iniciatorių 
Savitarpinės pagalbos d-jai 
steigti, buvo Lietuvos prieglau
dų inspektorė, rūpinosi kalinių 
globa ir kt. 1944 pasitraukė į 
Vakarus. Muencheno-Freima-
no stovykloje buvo UNRA 
tarptautinių amatų kusų sekr., 
Viena iš liet. gimnazijos organi
zatorių, dalyvavo Pabaltijo 
moterų tarybos darbuose. 

1949 atvyko į JAV ir nuo 1952 
Lietuvos Šaulių s-gos organi

zacinio s teigėjų branduolio 
narė, nuo 1954.III laikinosios 
centro valdybos ir darbo 
prezidiumo narė bei šaulių 
moterų skyriaus vedėja, nuo 
1958.VII.5 Centro valdybos 
moterų šaunų vadovė. Be to, 
dalyvavo Balfo, LB, Liet. kat. 
moterų s-gos beikoje. Kartu 
su savo vyru A. Mantautu 
parašė VI. Putvio biografiją. 
Bendradarbiavo Trimite, 
Šaulėje, Motinos ir Vaiko ir 
Tremties trimito žurnaluose. 

Iš šio aprašymo matyti, 
kokios lietuviškos šauliškos 
sielos buvo a.a. Sofija. J i ėjo per 
gyvenimą, nešė, sakyčiau, švie
są ir šauliška įdėją ten, kur ji 
matė, kad daugiausia reikia — 
lietuvišką kaimą, į Lietuvos 
miestus ir meistelius, kur tik 
moterų šaulių kuopos ar būriai 
buvo. Ji neieškojo garbės ar 
atpildo, bet atliko seserišką 
šauliška pareigą, nes matė, kad 
po karo nualinta Lietuva 
sparčiai kėlėsi, bet lietuvė Šaulė 
daugiausia dar nebuvo jokių 
mokslų išėjusi, tai tos jaunos 
šaulės ir buvo reikalingos tauti
nio supratimo, ideologinių 
pažiūrų susidarymo ir savo, 
kaip moters šaulės įsisąmoni-
jimo. Cia a.a. Sofija visoms 
buvo tikra motina — patarėja. 
Jr jos darbas nebuvo veltui-
Matėme vėlesniais metais 
dešimtimis tūkstančių šaulių 
moterų kuopų ir būrių, su jos 

umiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimimiiiiimiiiiiii 
Kelias į altoriaus garbę Nelaisvėje gimęs 

J. VAIŠNORA. MIC j - ^ 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene-
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

MOTIEJUS KARAŠA 

Gyvenimo sūkuriuose 
Atsiminimai 1901-1951 

Autorius Nepriklauso
mybės laikais ėjo įvairias 
pareigas ir pasiekė pulkin-
inko-leitenanto laipsnį. Iš
skyrus Nepriklausomybės 
laikotarpį, visą gyvenimą 
praleido pesekiojimų, vargų 
ir pavojų lydimas. Knyga 
turi 424 psl. Kieti viršeliai. 
Išleido Deveniu kultūros 
fondas. Kaina sr persiunti
mu $13.00. 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS" 1(5^5 W. 6Srd St, 

Chicago, IU. 60629 

Sibiras -1955, vasario 16, 
Kazachstano lagerių lietuvių 

halinių mintys 16-jai 
Spaudai paruošė ir į anglų 

kalbą išvertė Kazimieras Puge-
vičius. Padėjo Gintė Damušytė 
ir Mariau Skabeikis. 

Leidinys didelio formato. Lie
tuvių ir anglų kalbomis. Išlei
dimą finansavo Sofija Brazaus
kienė. Spaudė Tėvų Pranciško
nų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $7.95. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1(045 W. 6Srd St. 
Chicago, TT. 60629 

iiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

asMimiHiniiiiiiHHiiiiinfuinmHiiiim 
LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomu. Pogrindžio leldlnyi 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 688 psl., 
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustracijos 
— seseles Mercedes. Išleido Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Tatanan 
Ave, Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1963 
m. Kaina su persiuntimu $8.50. 

U2sakymus siusti: 
Chicago, IL SM2* 

tuniiHiiiiiiiiiiuiimmiiiiiuuiuuHiiiuu 

i š a u k l ė t o m i s v a d o v ė m i s 
priešakyje. 

A.a. Sofija įdiegė motinišką 
meilę ir savo šeimai. Sūnus 
prof. dr. Vaidevutis vedė 
rentgenologę Šimulynai tę , 
dukrelę auklėja lietuviška 
dvasia, kalba lietuviškai. A.a. 
Sof i jos duk tė R a m i n t a 
matematikos profesorė, ištekė
jusi už laisvam pasaulyje žino
mo vyr. skautininko filisterio 
Petro Molio. Jie turi dvi dukras 

Sekmadleno rytas — tai vienas paveikslas iš puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
{teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27 
dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4845 West «3rd Street, 
Chicago, DL 60429 

Illinois gyventojai prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

•Tt&K.l TtTtT"r:TTTrr-TT J 

lietuvaites. 
Taigi reikia lenkti galvą prie 

a.a. Sofijos kapo, nes jos dar
bai dar ilgai bus žinomi liku
siems. O jai tebūna lengva 
laisvos Amerikos žemelė, ją 
priglaudusi Putname, Conn. 
Tikiuosiu, kad šie mano žodžiai 
nebus lietuviškoje spaudoje 
paskutiniai, nes ji savo dar
bais užsipelnė būti plačiau 
paminėta. 

Kazys Čėsna 

A . f A. 
VERONIKAI ADOMONIENEI mirus, 
jos dukrai Savutei, sūnui Jonui su šeimo
mis ir giminėms nuoširdžia užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime. 

L. A. BRAZDŽIŲ ŠEIMA 

Mylimai motinai 
A . f A. 

VERONIKAI ADOMONIENEI 
m i r u s , 

sūnui JONUI ADOMONIUI, jo ŠEIMAI ir visiems AR
TIMIESIEMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

JANINA IR RIMAS VIENUŽIAI 

Ugamečiui nariui 

A. f A. PETRUI GALINAUSKUI 
m i r u s , 

žmonai AGUTEI, sūnums EDVARDUI ir RO
MUI ir jų ŠELMOMS gilią užuojautą reiškia 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJA 



DRAUGAS, p 

X K u n . A n 
Mic iūnas , buvęs n 
vienuolyno prie „Drau 
resnysis, dabar Woi 
Šv. Kazimiero lietuvių 
jos klebonas, yra apsiė 
dovauti „Draugo" di< 
rengiamai ekskursijai 
dą, Fatimą ir kitas įd< 
Europos vietas rugpj 
20 dienomis. Į ekskui 
yra nemažas skaičius 
šęs, bet priimami ir n; 
kursantai 

x Rašy t . P o v i l a s 
už brazilų rašytojų 
vertimus ir išleidimą 
Liepsnų" vardu laim< 
zilijos Meno ir literat 
tiku draugijos premij 
lio 9 d. išvyksta į Bra2 
šio mėnesio 23 d. 
įteikta premija. Anks 
vo numatytas išvyki 
gūžės mėnesį, bet dėl 
įteikimo atidėjimo, 1 
dėta ir kelionė. P. Ga 
tik liepos pabaigoje. 

x Dr . K a z y s Ambi 
JAV LB tarybos pirr 
kalbės Beverly Shor< 
vių klubo rengiamam 
kojo Birželio minėjin 
bus šį sekmadienį, bi 
d., 2 vai. p. p. Stankū 
rane. Kun. Mykolas 
12 vai. p. p. Šv. Ono 
čioje atnašaus šv. N 
kankinius, o po par 
vai. p. p. Stankūnų r 
bus bendri pietūs b 
mas. 

x A l g i s Raul ina i t 
mas lietuvių visuom* 
fcėjas, susitaręs su 
dailiojo meno instit 
pagrindinis Prano D 
parodos organizator 
Angeles mieste biržei 
ir 17 dienomis. Parc 
Šv. Kazimiei > lietuvi 
jos mokykloje. Bus išf 
P. Domšaičio aliejii 
bai. 

x Į C h i c a g o s auk 
ją m o k y k l ą nauji 
bus priimami šį šešta 
želio 9 d., 9 vai. ryto 
centre. Baigę pradžk 
kyklos 8 sk. priimam 
egzaminų. Jie tik i 
ruoja. Nebaigę laik( 
nus. 

x T Ė V Ų D I E N O S 
bei maldų novena pr< 
želio 8 d. ir tęsis iki 1 
jonų koplyčioje prie , 
Ši novena skirta 
zaus širdies garbei, i 
tėvams kūno ir siek 
tos, sėkmės darbuosi 
bės kančioje, gi mir 
amžinosios laimės, 
kviečiame įsijungti į 
tingas mūsų maldas 
vų, vyrų, uošvių ir se 
dus siųskite: Mar ian 
6 3 3 6 S. Ki lbourn A 
c a g o , 111. 6 0 6 2 9 . 

x B e v e r l y Shore 
nomuojamas 4 kar 
Blokas nuo ežero ir i 
way. Metams šute 
4 7 1 - 2 9 7 5 . 

x Graž io je Marai 
ko a p y l i n k ė j e į Va 
Californijos gatvės, 
mas namas su mod 
statu, su centriniu v 
židiniu. Skambinti t 
lietuviškai ar angli 
vai. vakaro. 4 3 6 - 0 8 
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nktadienis, 1984 m. birželio mėn. I 

a n a s 
irijonų 
\o" vy-
esterio 
parapi
nes va-
iraščio 
į Liur-
mesnes 
ičio 2-
tiją jau 
užsira-
uji eks-

iaučys, 
novelių 
„Lianų 

ięs Bra-
iro8 kri-
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x Arūnas Kaminski 
sekmadienį 3 vai. popiet 
guoja Illincis simfoninį oi 
rą, kurio programoje bus 
ta Wagnerio preliudą 
„Meistereinger", Čaiko 
Romeo ir Juliet uvertiu 
Dvoržako „Naujojo Pas« 
simfonija. Šį simfoninį 
certą rengia Cicero-Ber 
meno komisija, o jį finan 
Illinois Arts Council vai 
nė agentūra. Koncertas v 
toje pačioje salėje, kurioje 
ir mūsų operos „Fausto" 
takliai — Morton audito 
Cicero mieste, 2324 S. / 
Blvd. Lietuviai turėtų da) 
ti. 

x Cicero Lietuvių B 
ruomenė rengia tragi 
birželio minėjimą biržekc 
Tuojau po lietuviškų par 
Šv. Antano bažnyčioje bi 
nėjimas parapijos salėje, 
ypač jaunimas, kviečiau 
nėjime dalyvauti. 

x Dr . R. Š i lbajor i s si 
paskaitą tema „Šio meto 
vių bteratūra ok. Lieti 
šios vasaros Mokytojų ir 
mo studijų savaitėje Dai 
j e. Savaitė bus liepos 29 -
piūčio 4 d. 

x Sol . V a c l o v a s Mo 
giedos Juozo Strolios g 
"Parveski, Viešpatie" š 
madienį 10:30 vai. pamali 
tu Švč. M. Marijos Gimii 
rapijos bažnyčioje. Varg 
palydės Alvyde Eitutytė. 

x V e r t i n k i m e žmog 
paga l jo tur imų tarnij 
kį , bet pagal jo pasitarn; 
kitiems gausumą — 628 
do radijo paskaita šį sekr 
nį. 9:15 v. r. Sofijos Bark 
dijo šeimos valandos me 

x Dipl . t e i s . P r a n o Ši 
dis pensininkams jų dok 
tų reikalu, sveikatos re 
kultūrinė programa Sc 
pažmonyje šį sekmadien; 
vai. p. p. Užkandis. Vi 
kiami. 

x Šv. A n t a n o para 
bažnyčioje Cicero šį 8 
dienį, birželio 10 d., 7:c 
šv. Mišias lietuviškai 
kun. Kęstutis Trimak 
10:30 vai. lietuviškai -
Benediktas Rutkauskas 

x E. Ruzg ienė skait 
kytojų ir jaunimo stuc 
vaitėje Dainavoje pask 
m a , ,P i rmojo sk; 
mokymas". 

x Už a .a . Romi 
s iu lytę šv . Miš ios bus i 
mos sekmadienį, birželi 
8 vai. r. Tėvų Jėzuitų 
čioje. Prašoma pasimel 

x 1984 m. biržel io 
10 d., nuo 12:00-6:00 va 
Lietuvių Montessori Dr 
ruošia Vaikų gegužu 
monte (St. Mary's Semi 
1400 Main Street). Rasi 
naitė praves žaidimus 
žaislų laimėjimai ir va 
rės progos pajodinėti 
kais. Jūsų lauks lietuvi 
g i a i . I k i p a s i m 
gegužinėje. 

(pr.). 

i, Ind. iš-
b. butas 
rtiBjroad-

rtis. Tel . 

(sk.). 

stte P a r -
:aru8 nuo 
>arduoda-
miu prie
šinimu ir 
avininkui 
ikai po 5 
14. 

(sk.). 

\ I S Ų rusiu 

u rsani-
nu dar>>a 
I-A 

x Bever ly S h o r e s , 
no je , parduodami 
nuo 35,000 dol. iki 175 
Gražūs sklypai nuo 4, 
iki 25,000 dol. Ska 
D a n g u o l e i Bartk 
t e l . 2 1 9 - 8 7 2 - 3 3 8 4 
Carlson Real E s t a t e 
8 7 2 - 4 6 3 6 . 

x KVIETIMAS! H 
Lietuvių Federalinės 
to Unijos Marquette P 
taigos namų atidaryn 
birželio mėn. 9 dieną, S 
nį, 10 vai. ryto nuosav 
muose, 2 6 1 5 Wesi 
Street . Kviečiame vi 
rius ir svečius apsilan! 
sipažinti, pasisvečiuoti 
namų atidarymo M> 
Parke proga, lauksim 
bei svečių ir Cicero įs 
(10:00 iki 12:00), 14 
5 0 t h Avenue . 
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Karolio Milkovaičio poezijos knj 
Iš kairės: Liet. Rašytojų dr-jos p 
Kairys, Agnė Kižienė, autorius K; 

CHICAG 
REIKIA GYVIAU 
SUKRUSTI Š O K I U 
Š V E N T Ė S L A B U I 

JAV LB tarybos prezidiu
mas gegužės 23 d. Jaunimo 
centro kavinėj buvo sušaukęs 
Chicagos apygardoje gyve
nančių bendruomenininkų bei 
Tautinių šokių šventės dar
buotojų informacinį pasitari
mą tikslu sužadinti didesnį su
sidomėjimą šituo šuoliais 
beartėjančių renginiu. Daly
vavo kelios dešimtys JAV LB 
Tarybos narių, apygardos bei 
apylinkių pirmininkų ar at
stovų, šventės rengimo komi
teto narių, įskaitant ir iš Cle 
velando atvykusį pirm. dr. A 
Butkų bei lėšų telkimo komisi 
jos pirm. dr. F. V. Kauną. Su 
sirinkimą pravedė prezidiunu 
pirm. dr. K. Ambrozaitis. 

Pasitarimas vyko tokia for 
ma: pirmiausia, dr. Ambrozai 
tis perskaitė daugiau nei tuzi 
ną klausimų, v i s u o m e n e 
iškilusių ryšium su šventėt 
rengimu; paskui į tuos klausi 
mus paeiliui atsakinėjo di 
Butkus, ar kiti rengimo komi 

x F r a n k Vaič iu l i s su žm< 
na gyv. Oak Lawn, 111., mūs 
garbės prenumeratoriai, atv^ 
ko į „Draugą", grąžino laim 
jimų šakneles ir įteikė 20 do 
auką dienraščio paramai. L 
bai dėkojame. 

x A n t a n a s M a s i o n i s , Fa 
Lawn, N. J., mūsų artimi 
bendradarbis ir rėmėja 
mums rašo: „Sveikinu sa'v 
bendraamžį „Draugą" jo d< 
mantinio jubiliejaus prog 
linkėdamas jo leidėjams, i 
daktoriams, bendradarbian 
ir kitiems darbuotojams g 
riausios sėkmės, pradėjus ko 
ti į šimtinę sukaktį. Šia proj 
pridedu simbolinę 75 dol. a 
kėlę". Labai ačiū už mielą a 
ka ir gražius linkėjimus. 

India-
namai 

,000 dol. 
500 dol. 
mbinkit 
uvienei 

A n n 
- 2 1 9 -

(sk.). 

LASOS, 
Kredi-

arko įs-
ias bus 
leštadie-
uose na-
t 7 l s t 
sus na-
kyti, su-
i. Kasos 
»rquette 
e narių 
taigoje 
145 S o . 

(sk.). 

x Raminta V a i t ė n a i t 
Chicago, 111., mūsų jaunosi 
kartos „Draugo" skaitytoj 
pratęsė prenumeratą su 20 di 
auka. R. Vaitėnaitę skelbiar 
garbės prenumeratore, o už 1: 
tuviško žodžio rėmimą nuoš 
dus ačiū. 

x Bronius ir Michal i i 
GinČauskai, St. Petersbui 
Fla., mūsų garbės prenumei 
toriai, rėmėjai, lietuviškų ( 
ganizacijų darbuotojai, prai 
sė prenumeratą, pridėjo 20 di 
dienraščio stiprinimui ir 
dol. auką „Draugo" lėšų tel] 
mo vajui. Br. ir Mich. Gi 
čauskus ir toliau laikome g< 
bės prenumeratoriais, o 
nuolatinę paramą tariar 
nuoširdų ačiū. 

x Kun. T h e o P a l i s , Pit 
burg, Cal., mūsų garbės p 
numeratonu8, grąžino l 
mėjimų šakneles, atsiu 
„Draugo" vajaus proga 50 d 
ir dar daugiau jų užsisakė. I 
bai ačiū. 

jas pristatant. tįs> Jūratė Budriem 
rm. Anatolijus n a s Paštukas. 
rolis Milkovai-

OJE IR APYL 
teto nariai, jei tai lietė specifi- 1 
nę jų darbo sritį; galop, tarp 
susirinkusiųjų ir dr. Butkaus \ 
išsivystė gyvas pasidalinimas ] 
nuomonėmis bei pageidavi- 1 
mais. 

Dr. Butkus tikino, kad ne- 1 
paisant buvusiųjų nesklandu- t 
mų, šventės ruošos darbai 1 
vyksta gerai ir pastaruoju me- 1 
tu net sustiprėjo. Pati šventė i 
bus tikrai pui.-ti (koliziejaus i 
patalpos tam visais atžvil- 1 
giais idealios), šoks 2,144 šo- I 
kėjai iš 50 ansamblių. Atvyks i 
ne tik iš JAV ir Kanados, bet i 
ir iš Argentinos, Brazilijos bei i 
Vak. Vokietijos. Su dideliu pa
galbininkų kadru pačiame 1 
Clevelande varoma intensyvi ! 
reklama per amerikiečių spau
dą ir televiziją, verbuojami 
masiškai atvažiuoti žiūro
vais gretimos Pennsylvanijos 
lietuviai. 

Bet to neužteks 17,000 vietų 
koliziejui net ir tik pusiau pri
pildyti, jei aktyviau neprisi
dės Chicaga, kuria kol kas jis 
esąs nusivylęs, pasakė dr. But
kus. Pasidžiaugė, kad Moterų 
Federacija parūpina autobu
są, bet apgailestavo, kad net ir 
tame viename dar daug tuščių 
vietų. 0 reikėtų, kad iš Chica
gos atvyktų mažiausiai tarp 
2,000-3,000 žiūrovų. Ragino, jei 
nebus suorganizuota daugiau 
autobusų, važiuoti privačio
mis mašinomis, kas keliems 
susidėjus ir paskui viešbutyje 

r vienam kambary susiglaudus 
3 kiekvienam išeitų visai pi-
» giai. Kai kurie pasitarimo da-

3 lyviai tačiau suabejojo, ar ti-
l" kėtis kelių tūkstančių žiūrovų 
l> iš Chicagos iŠ viso yra realis-
•" tiška, ir savo ruožtu nusivylė 
8 stoka aiškios informacijos bei 
*" koordinacijos tarp Clevelando 
y rengimo komite to ir C h i c a g o s 
a darbuotojų. 
J" Lėšų telkimo komisijos ižd. 
*" K. Pabedinskas pranešė, kad 

šiuo metu šventei surinkta tik 
apie 17,000 dol. I šią sumą ne-

'' įeina lėšos, surinktos Ohio 
valstijoje (kur vajui vadovauja 

,' V. Staškus) bei Kanadoje, ar 
pajamos iš jau parduotų bilie
tų. Kiek tų bilietų ligšiol par
duota, dar nebuvo žinoma. 

•1. Aktoriaus a.a. Juozo Valent 
a- tuvių kapinėse šventina ku 

duktė Danguolė Valentinais 

NKĖSE 

i 

, kun. Juozas Prunskis ir Jo-
P 

Nuotr. P . M a l ė t o s g e g 
m e 
riją 
l o n 
inži 
sek 

endras šventės biudžetas — t a i £ 

30,000 dol. Nenuginčijama iš- Fla 
ada: reikia visiems stipriai v a t 

asispausti, kad šventės nuos- dėj< 
>lis nebūtų didelis. u m 

Kiekvienai JAV LB apylin-
ei nustatyta tam tikra su-
ilktinų lėšų kvota, tačiau kol 
as dar mažai apylinkių į tai 
aip reikiant atsiliepė. Susi-
inkimo dalyviai betgi sutarti-
ai pripažino, jog apylinkės — 
krai perkrautos. Aplamai, 
etuvių visuomenė pastaruoju 
įetu jaučiasi finansiškai išsi
ėmusi, nes pernai metais ją 
erokai „apšvarino" Pasaulio 
etuvių dienos ir lituanistikos 
atedra, o ir šiais metais šo-
ių šventė turi konkuruoti su 
a pačia katedra, šv. Kazimie-
o minėjimo išlaidomis ir vi-
omis vienkartinėmis ar pa-
toviomis rinkliavomis. 
Nuostolio atveju, pasakė dr. 

Jutkus, bus sumažinta ar vi-
' T 

ai atsakyta parama į Cleve- / 
indą atvykstančioms tauti- z™ 
ių šokių grupėms — jos turės ~r 
ačios susimokėti kehonės ir ~ 1 

t. išlaidas. Tačiau jis patarė t'11 

iuo metu apie nuostolius ne- U -

albėti, o dirbti, kad jų nebū- P ^ 

Kai kuriuos posėdžio daly- r ° r 

ius nemaloniai nuteikė fak- J į 
as, kad Kanada įsipareigojo 
ventei aukomis sutelkti tik Prf 
0,000 dol. Nors kanadiečiai J " 
riedo dar pasižadėjo patys ^ s 

•adengti savųjų grupių kelio- r^ 
uų išlaidas, vis dėlto 10,000 b u i 

našas — per mažas, atsižvel- ^ ^ 
įant į tai, jog Kanados LB 
:artu su JAV LB dalinasi 
ventės rengėjos garbe bei at- Rw 
akomybe. Kanadiečiai teisi-
lasi, kad Amerika turi žymiai 
laugiau lietuvių, tačiau reikia 
>risiminti, kad į tą išpūstą | 
fAV lietuvių skaičių įeina ir &ri 
enųjų ateivių kartos, kurios Zo 
ietuviškame gyvenime akty- 8UI 
aai nebedalyvauja ir prie jo ga; 
lukomis neprisideda. Be to, į^į 
Kanados lietuviai ne ką blo- tu^ 
riau įsitaisę už Amerikos ir i į e 
Ižiaugiasi platesne valstybės p© 
tocialine globa (apdrauda li-
(os atveiu ir kt.), todėl galėtų ' 
msiimti ir didesnę finansinę ^ £ 

laštą bendruose reikaluose. n u 

ka 
M< 
ko 

k a 

^BCT^I ' ^o 

no paminklą Sv. Kazimiero lie- n^ 
. J. Vaifinys, Salia — velionio r a 

Nuotr. V.A. Račkausko 

ndiskutavę šiuos bei kitus 
skundimus, kartu ir pa
rmuš kaip pašalinti šven-
rengimo darbo trūkumus, 
tarimo dalyviai išsiskirs-
jerai supratę, jog šventės 
sekimas yra nebe vieno to 
dto asmens, o visų mūsų 
iras rūpestis. Jei kolizie-
liepos 1 d. bus apytuštis — 
entės niekas daugiau, o tik 
i vių reputacija ir geras 
las, (ypač, jei šventėje pa-
dys aukšti amerikiečių sve-
kurių kvietimu stropiai rū-

imasi!). Tad visų drauge 
o pasiryžta dar labiau su-
avinti mecenatų vajų (me
n a i pagal paaukotos su-
i dydį juk gauna veltui 
jtus į šventę ir jos pašali-
j renginius) ir dar gyviau 
inti visų amžių tautiečius 
avaitgalį paskirti kebionei į 
velandą. 

drm. 

V U J A S A K A D E M I K A S 

e t r a s A r ū n a s B l i ū d ž i u s 
ūžės 20 d. baigė Notre Da-
univer8itete civilinę inžine-
, gaudamas bakalauro dip-
lą. J i s buvo i š r inktas 
jierijos studentų draugijos 
retorium ir paskutiniais me-
i pirmininku. Jis dalyvavo 
nner Hali valdyboje, atsto
d a m a s savo skyriui ir prisi-
> prie naujokų įvesdinimo į 
versitetą. 

Petras Bliūdžius 

nžinerijo8 fakulteto pager-
no ceremonijose P e t r a s 
ūdžius buvo apdovanotas 
įerican Society of Civil 
gineering veiklumo ir Leroy 
Graves pažangumo moksle 
žymėjimais. 
'etras yra baigęs Barring-
i, 111., aukštesniąją mokyk-
ten buvęs National Honor 

riety ir vokiečių klubo vice-
zidentas. Ateinančiais me-
s Petras Bliūdžius sieks ma-
tro laipsnio University of 
cas, Austin, Texas, kur jam 
ro suteikta Research Assis-
tehip vieta. 

Z. 

3 P I N T O J Ė L I S A N T 
A K T . 

V A L E N T I N O K A P O 
Drieš dvejus metus, kovo 21 d. 
ižiams nutilo aktoriaus Juo-
Valentino balsas. Po užsitę-
3io blaškymosi po platųjį pa-
iilį ir tėvynės Lietuvos ilgesio 
:ankintą kūną priglaudė lie-
rių Sv. Kazimiero kapinės — 
tuviškiausias žemės sklypas 
Lietuvos visame pasaulyje. 

Dabar našlė Olga, dukterys 
inguolė ir Žvaigždė bei sū-
s Romualdas paženklino jo 
pą skulptoriaus Ramojaus 
>zoliausko sukurto lietuviš-
Rūpintojėlio antkapiu. 

Ryšium su tuo kun. J. Vaiš-
s šeštadienį, gegužės 26 d. at-
išavo šv. Mišias jėzuitų kop-
čioje, pasakė momentui 
įtaikytą pamokslą. Mišių me-
giedojo Dalia Kučėnienė. Po 

išių visi vyko į Šv. Kazimiero 
įpines, kur kun. J. Vaišnys 
iminklą pašventino. Šeimos 
įkviesti apeigų dalyviai susi-
įko Jaunimo centro mažojo-
salėje pietauti, kurių metu ak-
rius Julius Balutis ir duktė 
anguolė pasikeisdami pa-
aitė ištraukų iš a. a. Juozo 
alentino mėgiamiausių tėvy-
•s i lgesį apdainuojančių eilė-
ščių. 

V. A . Rčk. 

S Ą J U N G I E 
S U V A 2 I A V 1 

Gegužės 20 dieną 
jungos kuopų atst< 
jo į Marijonų vieni 
lyčią pamaldoms, 
atnašavo ir gražų 
pasakė kun. Vyti 
donavičiu8. Po pa 
kosi į salę pusryči 
vimą globojo 46 ku 
Jos taip pat švenfc 
pos 30 metų sukatį 
lai buvo išpuošti 
valgiais. 

Apskrities pirm 
Leone, pasveikinus 
kvietė Dalę Murr 
žvakę už 46 kuopos 
Šrupšienę, antrą i 
gė M. Druktenien 
žvakę už draugiški 
Vida Sakevičiūtė. 
tautas Bagdanavi< 
kino susirinkusias 
linkėjimus kun. J. 
tų marijonų. 

Po vmsryčių prs 
žiavim^. Maldą s' 
Sakevičiūtė. Praei 
vimo protokolą pe 
Lukas. Pirm. V. 
skaitė veiklos prž 
labai rūpinosi, ka< 
eitų Šv. Kazimiere 
Šv. Vardo katedre 
no parapijoms ir 
joms, kad organi 
busus ir kviestų i 
kai reikėjo jai vai 
galėjo, nes sirgo. 

Rugpjūčio 12 d. 
šventė— Maldos di 
zimiero minėjimas 
jungos 70 metų si 
nėjimas. Ta švent 
M. Rudžių 8odytx 
12 vai. Šv. Mišiot 
Jas atnašaus v? 
Brizgys. Bus proc< 
mos moterys daljn 
tiniais rūbais. Po i 
pietūs. Bus renk; 
tracijos mokestis 
šioms išlaidoms 
Antras pranešima 
ninkės Gr. Meilu1 

pų aukoti pinigai 
nusiųsti šv. Kazin 
mo išlaidoms pad< 

Antros kuopos 
padarė Jul iana 
kuop. neatvykus p 
vičienei, pranešin 
Vida Sakevičiūtė, 
Gr. Meiluvienė, l 

Eva Lukas, 49 ki 
na Baleišienė, 67 
Pr. Ivanauskienė i 
B. Nadzveckas. 

Po to pranešina 
rektorės Em. Pros 
lus. Pirmoji kalbė; 
antroji — lietuvis 
laiškas iš centro ] 
Mack apie iškilio 
moters seselės M. 
gerbimą, kuris bi 
d., šeštadienį, Ne 
dėjimo seselių vie 
talpose, Putname. 

Suvažiavime di 
tynių kuopų a t s t 
bės viešnios: „Mo 
redaktorė Daile 1 
nois direktorės 
Grasilia Meilus, 
Vida Sakevičiūtė, 
jos A. Šliterienė, E 
veckas, vicepirm. 
nia ir P. Zak 
pagerbė ir prisegi 

Pabaigoje bu ve 
Moterų sąjungos 1 
kritie8 pirm. V. L 
jo 46 kuopos nart 
nų priėmimą. 

N E P I L N A I 
M O T I N 

Kas penktas ki 
goję gimsta k< 
1982 metais Chi< 
kametės motinos 
laukė 10,538 kūdi! 

A T S I L I K U S 
3 2 0 , 7 7 2 D O 

Atsilikusiems ' 
gelbėti fondas, ki 
vadinamas Forg 
ren's Fund sui 
320,772 dol. Fond 
jamas dovanėlei 
šiems vaikams, V 
valstijoje yra api< 

2 I Ų 
MAS 

Moterų są-
vės sKubė-
olyno kop-
>v. Mišias 
pamokslą 

utas Bag-
naldų rin-
\. Suvažia-
>pos narės. 
savo kuo-
Todėl sta-

gėlėmis ir 

Viktorija 
visas, pa-

ly uždegti 
įkūrėją M. 
trake užde-
i ir trečią 
m ą uždegė 
Kun. Vy-

ius pasvei-
ir perdavė 
faško ir ki-

dėjo suva-
kalbėjo V. 
o suvažia-
skaitė Eva 
Leone per
nešimą. Ji 

gerai pra-
minėjimas 
e. Skambi-
organizaci-
uotų auto-
mones, bet 
iuoti, ji ne
bus didelė 

;na, šv. Ka-
Moterų są-

kakties mi-
i bus A. ir 
j e. Pradžia 
bus 1 vai. 

skupas V. 
sija. Prašo-
auti su tau-
Ikilmių bus 
m a s regis-

susidariu-
padengti. 

» buvo iždi-
ienės. Kuo-
— 125 dol. 
iero minėji-
ngti. 
pranešimą 
Ratsko. 3 
rm. Danile-
ą perskaitė 
20 kuop. — 
6 kuop. — 
op. Antani-
kuop. pirm. 
75 kuop. — 

padarė di-
ir Gr. Mei-

D angliškai, 
cai. Gautas 
irm. Julijos 
ios lietuvės. 
Aloyzos pa-
s birželio 2 
calto Prasi-
įuolyno pa-

lyvavo sep-
v ė s ir gar-
erų Dirvos" 
lurray, Illi-
^ilie Prose, 
:entro ižd.., 
iždo globė-

;rnice Nedz-
M. Drukte-

iraitė. Jos 
gėles. 
sugiedotas 

imnas. Aps-
one padėko-
n s už maio-

Gr. M. 

E T E S 
) S 

i ik is Chica-
liolikametei. 
agoje kelioli-
iš vi80 8U81-

E M S -
uERI l j 

aikams pa
ris oficialiai 
'tten Child-
inko aukų 
i s panaudo-
ifl atsiliku-
uirių Illinois 
5000. 


