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Apie lietuvių 
padėtį Gudijoje 
(Tęsinys) 

Leiskite paaiškinti, kodėl 
Viešpats Dievas duoda mums 
(dirbantiems Lietuvoje) išmin
ties, proto, laiko ir jėgų patar
nauti visiems. Nustatyti 
pamaldų tvarką laiko užten
ka. Nes mūsų tikslas yra 
Dievo garbė, o Baltarusijoje 
kitas tikslas. Kalbėdamas tie
siai apie šį bjaurų ir taip 
kenksmingą tikslą, atvirai 
sakau: tai lenkybė (polskasc), 
kuri yra svarbesnė už tarna
vimą Dievui ir Jo garbei. 

Gervėčių parapijos vietovę 
gerai pažįstu ir pažinau. 
„Suprantame lenkiškai..."! 
Kaip žinoma, jau 40 metų kaip 
mokė lenkų kalbos. Taigi visi 
tie, kurie turi 43 metus neturė
jo laimės ar nelaimės mokytis 
lenkų kalbos. Netgi kai mokė, 
— niekas lenkiškai nekalbėjo, 
išskyrus ponus Domeikas. 
Domeikos tarnai kalbėjo lietu
viškai arba gudiškai. O dabar 
juo labiau. Gudų kalbą visi 
supranta, kaip seni, taip ir 
jauni. Taigi, daugiau būtų 
naudos daryti bendras pamal
das neutralia kalba. Bet tai 
kalbu utopiškai. Jei kalba eina 
apie tai, kad „suprantame"... 

Kada matai tuos prietarus ir 
taip skaudžią neteisybę tikin
čiųjų atžvilgiu, rodomą 
dvasinių Tėvų, kyla mintis — 
klausimas, ko vertas jų tikė
jimas ir apaštalavimas? Tai 
aiškūs ateistų kolaborantai, 
kurie gyvena tikinčiųjų 
išlaikomi. 
Čia man prisimena epizo

das iš paskutinio karo laikų, 
kada siautė įvairios bandos. 
Kažkas pranešė, kad viena 
neatsargi senutė kažką neigia
mo pasakė apie „baltuosius". 
Tada jie atvyko ir įkrėtė jai į 
užpakalį. Senutė, kurią laikė 
tamsuole, atsilikusia, labai 
prasmingai pasakė: „Staty
kite, statykite Lenkiją ant 
mano subinės!" Panašiai ir 
dabar dvasiniai Tėvai stato 
„ojčyzną" ant neteisybės 
tikinčiųjų atžvilgiu. Abejoju, 
ar Viešpats Dievas palaimins, 
nes tai aiškus bendradar
biavimas su ateistais. 

Pr ieš karą Tverečiuje-

dvasinis tėvelis panašiai 
statė..., ir per tai paliko tiek 
priešiškai nusistačius ių 
Bažnyčiai, jog niekas iki šios 
dienos jo klaidų atitaisyti 
negali. 

Gerai nesupratau, ar Deka
nas norėjo man duoti įgalio
jimą, ar tik patarė, kad aš 
nuvykčiau į Gervėčius ir duo
čiau nurodymą — priminimą 
klebonui dėl pamaldų, tvar
kos Gervėčių bažnyčioje. Kaip 
atsimenate, griežtai atsisa
kiau tos misijos, nes tai ne 
mano kompetencijoje. 

Prašau Aukštai Gerbiamą 
kun. Dekaną įgyti pilietinės 
drąsos, nes tai jūsų pareiga 
suprasti lietuviškų pamaldų 
Gervėčių bažnyčioje reikalo 
rimtumą ir nurodyti klebonui, 
kad atliktų pamaldas taip, 
kaip jos buvo atliekamos kun. 
Chodykos laikais. O klebono 
šventa pareiga paskelbti ir tai 
ne vieną kartą pamokslo 
metu: „Atvykęs į šią vietą, 
gerai susipažinau su padėtimi 
ir priėjau išvados (taip man 
diktuoja kunigo sąžinė ir 
žmogiškas teisingumas), kad 
pamaldų tvarka turi būti 
tokia, kokia buvo amžiną atil
sį kun. Chodykos laikais!" 

Esu tikras, kad lenkai ir 
gudai nemaištaua, jei dvasi
niai Tėvai nepakursty s. Klebo
nas su teisybe neapsilenks, jei 
primins, kad Gervėčiai gavo 
kunigą lietuvių pastangų 

' dėka. 
Tegu ViešpatB Dievas 

laimina Aukštai Gerbiamą 
kun. Dekaną ir Gervėčių kle
boną, tegu apšviečia Šventoji 
Dvasia, kad Jos šviesoje 
sutvarkytų reikalą Dievo gar
bei. 

Visa tai parašiau iš tikros 
širdies Jūsų širdžiai. Rašiau 
be išsisukinėjimų, nes taip 
rašau visuomet ir visiems. 

Adutiškis, 1979.XI.30 
Kun. B. Laurinavičius 

I pastaba. Originalas rašy
tas lenkų kalba. 

II pastaba. Gervėčių parapi
jos bažnytinį komitetą suda
ro lietuviai, jie ir vedė visą 
bylą dėl kunigo gavimo. 

(Bus daugiau) 

Rusų manevrai 
Rytų Europoje 

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos kariuomenės divizijos, 
stovinčios Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje ir Čekoslovakijoje, 
pradėjo karinius manevrus, 
kuriuose dalyvauja aviacijos 
jėgos ir jūrų laivai Baltijos 
jūroje. Manevrų vyriausias 
vadas — sovietų gynybos 
ministeris. maršalas Ustino-

demokratų partijos narys. Ta 
partija Europos parlamento 
rinkimuose savo kandidatų 
nepravedė ir Bangemann liko 
bedarbis. 

Krikščionių demokratų 
koalicijoje šiam paskyrimui 
nepritarė Bavarijos krikščio
nių socialinės unijos vadas 
Franz Joseph Strauss. Jo 
reakcija tačiau buvo gan nuo
saiki, nes jo šeimą palietė 
nelaimė. Penktadienį automo
bilio nelaimėje žuvo jo žmona. 

vas. 

Paskyrė naują 
Bonos ministerj 

Bona. — Vakarų Vokieti
jos kancleris greit paskyrė 
naują ekonomikos ministerį 
Martin Bangemann. Kai kurie 
pramonės vadovai priekaiš
tauja, kad ministens neturi 
jokios nuovokos apie ekono
mines problemas. Jis nėra 
Vokietijos parlamento narys, 
nes dirbo Europos parla
mente ir į Vokietijos 
parlamentą nekandidatavo. 
Tai grynai politinis paskyri
mas, nes jia yra laisvųjų 

Užsienio žvalgybų Žiniomis, Iranas sutraukė į nauji rekrutai Teherane laukia transporto, 
frontą apie pusę milijono vyrų. Nuotraukoje Laukiama naujos ofenzyvos prieš Iraką. 

Kremliui nepatiko 
atviri žodžiai 

TRUMPAI 
Iš VISUR 

— Komunistinės Kinijos 
sportininkai, šalia treniruočių 
prieš Olimpinius žaidimus, 
gauna ir politinio švietimo 
pamokas, kad nebandytų 
pabėgti Los Angeles mieste. 
Sportininkų grupės vadovas 
pareiškė, jog kinai pasitiki 
Amerikos vyriausybe ir pasiti
ki savo sportininkais. 

— Juodųjų musulmonų 
veikėjas ir dvasiškis Louis 
Farrakhan, grįžęs iš Libijos, 
pareiškė, kad Izraelio valsty
bės įsteigimas nusikaltimas. 
Kas prisidėjo prie to nusikal
timo, kaip Amerika ir Angli
ja, irgi yra kaltos prieš Dievą. 

Paryžius. — Europos spau
da pritariančiai vertina 
Prancūzijos prezidento Mitter-
rando vizitą Sovietų Sąjun
goje. Jis išlaikė tradicinius 
diplomatinius įpročius, buvo 
mandagus, nevengė pagirti 
sovietų vadus, kur jie tikėjosi 
pagyrimo, tačiau kartu išlaikė 
savo liniją. Prezidentas neišsi
gando Černenkos grasinimo, 
kad niekam nebus leista kištis 
į sovietų vidaus reikalus. 
Mitterrandas priminė, kad 
negalima dangstytis „vidaus 
reikalų" skraiste, kada kalba
ma apie principus, apie 
Hels inkio konferencijos 
baigiamuosius aktus, kurie, 
lyg kontraktas, reikalauja, 
kad aktus pas iraš ius ios 
valstybės laikytųsi savo paža
dų ir gerbtų žmogaus teises. 

„Chicago Sun Times" bir
želio 25 vedamajame pagyrė 
Mitterrandą, kuris Sacharovo 
bylą pavadino simboliu. 
Laikraštis rašo, kad Sacha
rovo atvejis yra tik didelio 
ledų kalno viršūnė. Tokių 
Sacharovų Sovietų Sąjungoje 
yra dešimtys tūkstančių, nors 
jų likimai ir pavardės lieka 
nežinomos. Nėra ir jų gerbėjų, 
kurie rašytų į Maskvą, nėra 
vizituojančių valstybės vyrų, 
kurie apie juos teirautųsi, nėra 
pasaulinių sujudimų, šaukian
čių juos išleisti. Bet jie egzis
tuoja, nužmoginančios siste
m o s ir n e ž m o n i š k o s 
vyriausybės aukos. Štai apie 
ką Mitterrandas kalbėjo, 
pavadindamas Sacharovą 
simboliu, rašo Chicagos 
laikraštis. 

M i t t e r r a n d a s savo 
pareiškimuose Maskvoje 
pabrėžė, kad santykius reikė
tų pagerinti. Prancūzijos-So 
vietų Sąjungos santykiai yra 
šiltesni už Maskvos-Washing-
tono santykius, nurodė prezi
dentas, pridėdamas, kad 
prancūzai yra labai lojalūs 
sąjungininkai, tačiau jie yra ir 
labai nepriklausomi. Paklaus
tas, kaip jis priima sovietų 
spaudos tylą apie jo pareiški
mus, Mitterrandas atsakė, kad 
ir Prancūzijoje jis nežino daug 
laikraščių, kurie išspausdintų 
viską, ką jis pasako. Vienas 
sovietų žurnalistas paklausė 
Mitterrando, kaip jis jaustųsi,' 
jei koks svetimšalis imtų jį 
klausinėti apie Prancūzijos 
vidaus reikalus? Tai mano 
jausmų nepažeistų, atsakė 
Mitterrandas. Jei Černenka 
manė, kad yra geras dalykas 

pabrėžti mūsų bedarbių 
klausimą, man atrodo, kad jis 
teisingas. Nedarbas irgi yra 
žmogaus teisių pažeidimas, 
atsakė Mitterrandas. 

Volgograde Prancūzijos pre
zidentas savo kalboje pripa
žino, kad sov etų kareiviai 
daug prisidėjo prie sąjun
gininkų pergalės prieš Vokie
tiją, nes jie rytų fronte pririšo 
keturis milijonus drąsių, pui
kių vokiečių kareivių. Sovietų 
karių drąsa ir patriotizmas II 
Pasauliniame kare pagilino 
istorinius Prancūzijos ryšius 
su Sovietų Sąjunga, pasakė 
Mitterrandas. 

Pasmerkė lenkus 
Ženeva. — Tarptautinės 

Darbo organizacijos speciali 
komisija, tyrinėjusi darbinin
kų padėtį Lenkijoje, paskelbė 
raportą, kuriame kaltina 
Lenkijos vyriausybę tarptauti
nių susitarimų laužymu, 
darbininkų profesinių sąjun
gų uždarymu, darbininkų uni
jos vadų kalinimu. Lenkija 
sulaužė tarptautinę konven
ciją, skelbia raportas. 

Lenkijos vyriausybė atsi
sakė bendradarbiauti su 
teisininkų komisija ar ją 
priimti, sakydama, kad komi
sija kišasi į Lenkijos vidaus 
reikalus. Taip paprastai 
komunistiniai režimai patei
sina tarptautinių susitarimų 
laužymus. 

N. Zelandija 
rinks parlamente 

Wellingtonas. — Naujojo
je Zelandijoje vyriausybė 
parlamente neteko daugumos, 
kai viena nepartinė atstovė 
atsisakė remti vyriausybę. 
Premjeras Robert Muldoon 
nutarė liepos 14 d. organizuoti 
naujo parlamento rinkimus. 
N. Zelandijos parlamente yra 
92 atstovai. 

Premjeras S:r Robert Mul
doon vadovaun tautinei parti
jai, kuri valdo N. Zelandiją 
nuo 1975 m. Šalies parlamen
to rinkimai turėjo įvykti 
šiemet lapkričio mėn. Dabar 
jie atkeliami j priekį. 

Jacksonas vaduoja 
Kubos kalinius 

Havana. — Pastorius Jesse 
Jacksonas, kuris pavasarį 
išsiderėjo iš Sirijos amerikie
čio lakūno paleidimą, dar 
sėkmingiau pasidarbavo 
Kuboje, kur tarėsi su Fidel 
Castro aštuonias valandas. 
Kuba sutiko paleisti iš kalė
jimų 22 JAV piliečius, nuteis
tus už įvairius kriminalinius 
n u s i k a l t i m u s , jų tarpe 
narkotikų biznį, ir 26 poli
tinius kalinius, kurių pavar
dės ir nusikaltimai neskel
biami. Kalinius Jacksonas 
parsiveža namo į Ameriką 
Kubos paskolintu keleiviniu 
lėktuvu. 

Valstybės departamento ir 
Baltųjų Rūmų kalbėtojai 
abejingai kalbėjo apie „huma
nitarinius" Jacksono laimė
jimus, tačiau paleidžiamų 
amerikiečių tėvai laiko jį hero
jumi. Paleidžiami daugiausia 
jauni vyrai. Kai kurie suimti 
už labai mažus narkotikų 

— Izraelio teismas nubaudė 
žydų teroristų grupei priklau
siusį Golano aukštumų 
gyventoją kr lėti 3 metus. Pusė 
bausmės jam suspenduota. 

— Irako aviacija sužalojo 
prie Khargo salos Šveicarijos 
tanklaivį, plaukiantį su 
Liberijos vėliava. Tai jau 18-
tas Irako sužalotas Persų 
įlankoje tanklaivis. Irakas 
įspėjo tarptautinę bendruo
menę nepirkti naftos iš Irano. 

— Tarpininkaujant Tarp
tautiniam Raudonajam Kry
žiui, Izraelis ir Sirija susitarė 
pasikeisti karo belaisviais. 
Izraelis laiko 291 sirą, o Siri
ja — šešis izraeliečius. 

— Meksikoje baigti JAV 
specialaus pasiuntinio pasita
rimai su Nikaragvos užsienio 
reikalų viceministeriu. 

— Izraelio kovos lėktuvai 
puolė nedidelę Libano salą 
netoli Tripolio miesto. Ten 
buvusi palestiniečių bazė. 
Salą apšaudė ir Izraelio karo 
laivai. 

— Daugkartinio skridimo 
erdvėlaivio kelionė atidėta 
trim savaitėm. Dėl to pasikeis 
ir kitų erdvėlaivių skridimo 
planai. Vienas erdvėlaivis 
turėjo pakilti rugpjūčio 29. 
Nauja data dar nenustatyta. 

— Kai kurios žydų organi
zacijos spaudžia kandidatą 
Mondale griežtai pasmerkti 
pastorių Jesse Jacksoną dėl jo 
ryšių su juodųjų musulmonų 
vadu Farrakhanu. Šis įžeidė 
žydus, pasmerkdamas Izraelį 
ir net žydų religiją. 

— New Yorko teismas 
pripažino kaltu biznierių van 
Backer, kuris klastingais 
keliais bandė eksportuoti 
Amerikos ginklus Iranui. 
Bausmė bus paskirta liepos 31 
d. 

— Du Irano karininkai, 
pagrobę keleivinį lėktuvą, 
privertė jį skristi į Egiptą. 
Ten iraniečiai paprašė Irako 
politinės globos ir ją gavo. 
Lėktuvas buvo grąžintas 
Iranui. 

— Izraelyje baigėsi žydų 
teroristų teismas. Kaltinamie
ji kaltais neprisipažino, tačiau 
bus laikomi kalėjime iki 
rugsėjo 16 d., kada bus 
paskelbtos bausmės. 

— Pabėgėlių žiniomis, Afga
nistano sostinėje vėl įvyko 
susikirtimas tarp dviejų 
komunistų grupuočių. Žuvo 
septyni aukšti valdininkai, jų 
tarpe vienas pulkininkas. 

— Einšteino Taikos pre
mija, verta 50,000 dol., šiemet 
paskirta Kanados premjerui 
Pierre Elliott Trudeau. Pernai 
tą premiją gavo Chicagos 
arkivyskupas kardinolas 
Bernardinas. 

Kairieji puola 
Salvadoro svečią 
Washingtonas. — Salva

doro dešiniųjų partijų vadas 
Roberto d'Aubuisson susitiko 
su spauda ir Kongreso 
nariais. Daug senatorių ir 
kongresmanų susitikimą 
boikotavo, nes d'Aubuissonas 
esąs įveltas į „mirties bri
gadų" veiklą Salvadore. Jis 
planavęs nužudyti JAV 
ambasadorių. Ne tik pats 
svečias, bet ir jo draugai 
Amerikoje kritikavo tokį 
žmogaus pasmerkimą be jokių 
įrodymų. Šiaurinės Karolinos 
senatorius John East pasakė, 
kad tokie puolimai yra „pigus 
kairiojo sparno makartiiz-
mas". Vis ta pati sena isto
rija. Jei pakankamai dažnai 
kartosi kokį melą, atsiras 
žmonių, kurie patikės, pasakė 
sen. East 

D'Aubuissonas pripažino, 
kad sąmokslas prieš JAV 
ambasadorių buvo. Jis pats 
viešai sąmokslą pasmerkė ir 
padėjo jį išaiškinti. Kiti jam 
metami kaltinimai — poli
tinių priešų sugalvoti šmeiž
tai, pasakė svečias. 

Sukilėlių vadas 
apie JAV klaidą 

Gvatemala. — Nikaragvos 
sukilėlių grupių vadas Calero 
Portocarrero pasakė spaudai, 
kad JAV senatas padarė klai
dą, atimdamas lėšas Nika
ragvos laisvės kovotojams. 
Lėšų ir kitos paramos atėmi
mas nesustabdys demokrati
nių jėgų kovos prieš sandinis-
tų režimą. Paramos bus 
i e š k o m a ki tur .Amerikos 
parama buvo labai reikalin
ga. Amerika turėtų priešintis 
sovietų ekspansijai Centrinė
je Amerikoje. Jei ji nepadės 
mums priešintis, ateis laikas, 
kada Amerika pati turės siųs
ti savo kareivius. Mes tiki
mės, kad JAV Kongresas tai 
greit supras, pasakė Porto
carrero. 

kiekius. Kiti nuteisti už nele
galų Kubos sienos perėjimą. 
Tarp paleidžiamųjų nėra 
lėktuvų piratų, kuriuos Kuba 
laiko kalėjime už keleivinių 
lėktuvų pagrobimus. 

P a s t o r i u s J a c k s o n a s 
išreiškė pageidavimą pasima
tyti su prezidentu Reaganu, 
kuriam jis papasakos apie 
savo pasikalbėjimus su 
Castro ir su Nikaragvos 
sandinistų režimo vadais. 

Fidel Castro pareiškė 
Jacksonui, kad jis pasiruošęs 
pagerinti santykius su 
Washingtonu. Jis pasiruošęs 
tartis dėl kubiečių kalinių ir 
bepročių sugrąžinimo į Kubą. 
Jie buvo išsiųsti į JAV 1980 
metų vasarą iš Kubos uosto 
Mariel. Tuo metu Amerikon 
atvyko 125,000 kubiečių, jų 
tarpe keli tūkstančiai recidi-
vistų ir protiniai nesveikų 
žmonių. 

Valstybės departamentas 
pareiškė, kad santykius su 
Kuba pagerinti ir užmegzti 
diplomatinius ryšius bus 
įmanoma tik tada, kai Kuba 
žymiai pakeis savo laikyseną 
tarptautinėje plotmėje. Dabar 
Kuba tarnauja kaip Sovietų 
Sąjungos pakaitas Afrikoje, 
Centrinėje Amerikoje ir kitur. 

Kubos kalėjimuose buvę 
amerikiečiai džiaugsmingai 
sutiko pastorių Jacksoną, jam 
dėkojo, kartu su juo meldėsi. 
Jacksonas priminė kali
niams, kad kai kuriems jų 
teks susitikti su Amerikos 
te i s ingumo organais ir 
atsakyti už Amerikoje padary
tus nusikaltimus. Kaliniai 
mielai pažadėjo atlikti baus
mes, nes Amerikos kalė'imai, 
palyginus su Kubos kalė
jimais, yra kurortai. 

Sovietų dezertyrai 
apie Afganistaną 
Londonas. — Afganistane 

pabėgę du rusai kareiviai 
turėjo spaudos konferenciją 
Londone. Igor Rykov, 21 m. ir 
Oleg Khlan, 20 m. papasa
kojo apie karo žiaurumus. 
Sovietų karininkai įsako 
žudyti civilius, net moteris ir 
vaikus. Karininkai sovietų 
kareivius traktuoja lyg gyvu
lius. Afganai laisvės kovo
tojai irgi „neima belaisvių", 
sužeistus sovietų karius kovos 
lauke pribaigia. 

Kareiviai papasakojo, kaip 
viename afganų kaime karei
viai rado šovinių. To užteko 
nuspręsti, kad kaimas yra 
banditų prieglauda. Vyrai 
buvo sušaudyti vietoje, o 
moterys suvarytos į vieną 
n a m ą ir g r a n a t o m i s 
susprogdintos. 

Bėgliai pasakojo, kad 
Afganistano kariuomenės 
daliniams rusai niekad nelei
džia žygiuoti iš paskos, nes 
dažnai afganai imdavę šaudy
ti į priekyje žygiuojančius 
sovietų kareivius. Abu rusai 
paprašė Britanijoj politinio 
prieglobsčio. 

— Libijos valdžia leido 
Britanijos konsului pasima
tyti su penkiais suimtais britų 
piliečiais. Jie suimti be 
kaltinimų, atsilyginant Brita
nijai, kur suimt: šeši Libijos 
teroristai. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II trumpai pasikalbėjo su 
SVVAPO organizacijos Pietų 
Afrikoje vadu Sam Nujoma 
Jis vadovauja kovai dėl 
laisvos Namibijos. 

KALENDORIUS 
Birželio 29 d.: Švč. Jėzaus 

širdies. Petro ir Povilo, Man-
tigirdas, Gedrime. 

Birželio 30 d.: Nekalt. Mari
jos Širdies, Teobaldas, Emilija-
na. Skaldąs, Novilė. 

ORAS 

Saulė teka 5:18. leidžiasi 
8:29. 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 į naktį 70 1. 

http://1979.XI.30


2 DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 29 d. 
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/PORTO APŽVALGA 

1984 LAISVĖS OLIMPIADOS 
TVARKARAŠTIS 

Pateikiame Laisvės Olim
piados sportinių varžybų ir ki
tų renginių bendrąją progra
mą ir tvarkaraštį. Taipogi 
pridedame visus reikalingus 
adresus. Įvykius duodame 
chronologine tvarka. 

Šeštadienį, birželio 2 3 d., 
8 vai . r . įvyko Mažojo kalibro 
šautuvų ir medžioklinių šau
tuvų šaudymo varžybos, Lat
vių šaudykloje „Berzaine", 40 
mylių į šiaurę nuo Toronto. 

šeš tadienį , birželio 3 0 d., 
10 va i . r. — vyks pistoletų 
šaudymo varžybos toje pačio
je šaudykloje. 

P i rmadienį , l iepos 2 d., 
5:30 vai . r. — Summer Gar-
dens, Ontario Place, Toronto 
įvyks Laisvės Ol impiados 
Festivalis , kuriame bus įžieb
tas Laisvės deglas ir lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių 
meninės jėgos atliks prog
ramą. 

Trečiadienį, 
liepos 4d 

4:45 vai. p.p. — Ledo ritulio 
preliminarinės rungtynės: lie
tuviai prieš latvius. 

6 vai. p.p. — Futbolo (soccer) 
preliminarinės rungtynės: lat
viai prieš ukrainiečius. 

Ketvirtadienį, 
liepos 5 d. 

5:30 vai. vak. — Ledo ritulio 
preliminarinės rungtynės: lat
viai prieš ukrainiečius. 

6 vai. vak. — Iškilmingas 
atidarymas ir dalyvių para
das, Centennial Stadione. 

7 vai. vak. — Krepšinio 
preliminarinės rungtynės: uk
rainiečiai prieš estus. 
8:30 vai. vak. — Krepšinio 
preliminarinės rungtynės: lie
tuviai prieš latvius. 

Penktadienį , 
liepos 6 d. 

8 vai. r. — 4 vai. p.p. — Teni
so varžybos vyrams ir mote
rims. 

10 vai. r. — Futbolo preli
minarinės: lietuviai prieš uk
rainiečius. 

10 vai. r. — Krepšinio preli
minarinės: lietuviai prieš uk
rainiečius — Etobicoke Olym-
pium. 

10 vai. r. — Krepšinio preli
minarinės: latviai prieš estus 
— Vincent Massey C. I. 

1 vai. p.p. — Krepšinio preli
minarinės: lietuviai prieš es
tus — Etobicoke Olympium. 

1 vai. p.p. — Krepšinio preli
minarinės: latviai prieš ukrai
niečius — Vincent Massey C. 
L 

12 vai. — 5 vai. vak. — 
Lengvoji atletika vyrams ir 
moterims. 

4 vai. p.p. — Ledo ritulio 
preliminarinės: lietuviai prieš 
ukrainiečius. 

8 vai. vak. — Lietuvių spor
tininkų susipažinimo vakaras 
— Prisikėlimo parapijos salė
je 1011 College St., Toronto, 
Ont. 

Šeštadienį , 
l iepos 7 d. 

8 vai. r. — 4 vai. p.p. — Vy
rų ir moterų tinklinio prelimi
narinės ir baigminės varžy
bos. 

8 vai. r. — 4 vai. p.p. — Vy
rų ir moterų tenisas. 

10 vai. r. — 2 vai. p.p. — 
Lengvoji atletika vyrams ir 
moterims. 

10. vai. r. — Ledo ritulio 
finalas. 

2 vai. p.p. — 5 vai. p.p. — 
Plaukimo varžybos vyrams ir 
moterims. 

3 vai. p.p. — Futbolo fina
las. 

4 vai. p.p. — Krepšinio fina
las ir dėl 3-Čios vietos. 

8 vai. vak. — Laisvės olim
piados vakaras — šokiai, 
Constellation Hotel, 900 Dixon 
Rd., Rexdale, Ont. 

Varžybų vietos 
i r ad r e sa i 

Visos ledo ritulio varžybos 
vyks: Meadowvale Four Rinks 
Arena, 2160 Torąuay Mews, 
Mississauga, Ont. 

Tinklinio, plaukimo ir dau
guma krepšinio varžybų vyks 
Etobicoke Olympium, 590 
Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. 

Visos lauko teniso varžybos 
vyks: Shervvay Tennis Club, 
3111 U n i v e r s a l Dr ive , 
Mississauga, Ont. 

Dalis krepšinio varžybų 
vyks: Vincent Massey Colle-
giate Institute, 105 Eringate 
Dr., Etobicoke, Ont. 

Visos lengvosios atletikos ir 
futbolo varžybos vyks, Cen
tennial Stadium, Etobicoke, 
Ont. 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" LAIMĖJO 3:1 
P r a ė j u s į s e k m a d i e n į 

„Lituanicos" vyrų komanda 
žaidė priešpaskutines — šeš
tąsias pavasario rato pirme
nybių rungtynes prieš skan
dinavų komandą „Vikings". 
Rungtynės buvo Morton Gro-
ve priemiestyje, Niles West 
Highschool puikiame stadijo-
ne. Oras pasitaikė gana gra
žus, tik kiek vėjuota. Pirmąjį 
puslaikj mūsiškiams teko žais
ti daugiau prieš vėją ir beveik 
visą puslaikj teko daugiau gin
tis ir kombinuoti ką nors iš 
atskirų prasiveržimų. Puslai-
kiui įpusėjus, vienas toks pra
siveržimas mūsų kairiajam 
puolėjui Tinley pavyko. Jis 
įkirto nelaikomą įvartį, kas su
kėlė komandos ryžtingumą 
dar energingiau gintis. 

Antrame puslaikyje žai
dimas permainingas. Mūsų 
komandos lauktos persvaros 
lyg nesimatė. Aiškiai paste
bima „Vikings" komandos 
vedama ofenzyva visu kai
riuoju sparnu, kuri pasidarė 
pavojinga mūsų vartų saugu
mui Vartininkas Jonan Piit-

B. Spaskis nusiskundė, kad 
Sovietų Sąj. Sporto komitetas 
jam pridarė nesmagumų, kai 
jis pernai pustaškiu pralenkė 
pasaulio meistrą A. Karpovą 
varžybose Ispanijoje. Mat, 
sovietiniai pareigūnai pagei
dauja, kad sovietiniai šach
matininkai nepakenktų A. Kar
povui tarptautinėse varžybose.' 

Visvien, B. Spaskis pabrėžė, 
kad jis ne disidentas. Ir ne be 
reikalo — disidentams nelei
džiama žaisti su sovietiniais 
šachmatininkais. Šiaip pasi
kalbėjime B. Spaskis nebuvo 
linkęs peikti Sovietų Sąjungos. 
Jis tenai tebeturi giminių. 

B. Spaskis žada vadovauti 
Prancūzijos rinktinei, prade
dant šių metų pabaigoje Grai
kijoje vyksiančioje Olimpiado
je. USCF praneša, kad tais 
būsianti stipriausia Prancūzi
jos rinktinė pokario laikais. 

B. Spaskio ankstyvesni žai
dimai yra surinkti Šachmatų 
Archyvų išleistame tome. B. 
Fisheris šią raudoną knygą vi
sur su savim nešiodavosi, kad 
išmoktų, kaip B. Spaskį aplošti. 
Šioje knygoje yra ir keletas žai
dimų, sužaistų su Vladu Mikė-

C h i c a g o s „ L i t u a n i c o s " futbolo k o m a n d o s ž a i d ė j a i , kur ie d a ž 
n a i s a v o t a u t i e č i u s t r a u k i a į M a r ą u e t t e P a r k o a i k š t ę , r u o š i a s i 
s a v o m e t i n i a m t u r n y r u i - g e ž u ž i n e i , k u r i v y k s l i e p o s 21 d . j ų 
a i k š t ė j e . D a l y v a u s 12 futbolo k o m a n d ų . Cia j i e v i e n a m e to 
k ių t u r n y r ų s u l a i m ė t u I-mos v i e t o s t r o f ė j u m . K a l b a H. J e n i n -

« a s N u o t r . E . Š u l a i č i o 

švelnino 2:1. Kaip ir visada to-
k i a i s a t v e j a i s būna , 
priešininkai, įvarčio paskatin
ti, dar labiau užspaudžia mū
sų vartus. Susigrūdimo metu 
kamuolys pataikė į mūsų gy-
niko ranką — ir 11 metrų bau
da! Dviguba laimė šį kartą 
mūsų pusėje: „Vikings" bau
dinį sukirto į vartų virpstą ir 
po to sekusiame mūsų antpuo
lyje, jų gynikas pats įsimušė į 
savo vartus. Galutinas rezul
tatas 3:1 ,,Lituanicos" r.audai. 

Po pralaimėjimo „Vikings" 
atsidūrė paskutinėje vietoje, 
nors savo žaidimu ir agresy* 
vumu labiausiai iš visų ko
mandų įvarė baimės ir sudarė 
progų pasižymėti vartininkui 
Putnai. Šį kartą „Lituanica" 
rungtynes pilna žodžio pras
me laimėjo. Laimės jai vis 
trūkdavo. Nors dar žaisti yra 
likusios vienerios rungtynės šį 
trečiadienį, birželio 27, prieš 
vokiečių „Schwaben", bet 
„Lituanica" jau yra įsitvir
tinusi penktoje vietoje tarp 8 
komandų. Apskritai paėmus, 
praėjęs savaitgalis buvo „Litu
anicos" savaitgalis. Ir turbūt, 
ne vien dėl to, kad čia 69-toje 
gatvėje, Lithuanian Plaza 
Court, vyko Lithuanian Festi-
val ir alus upeliais plaukė ir 
nuo kugelio ir dešrų kepimo 
dangus aptemo, bet dėl to, kad 
žaidėjai nepateko į tą srovę ir 
nenuplaukė su ja. Visos „Litu
anicos" komandos, beveik vi
sos, laimėjo. Jaunučių koman
da Ed. Kirvaičio įvarčiu išnešė 
pergalę 3:2 prieš „Real" ir 
atsistojo pirmoje vietoje. Jau
niai puikia žaidimo klase įvei
kė savo konkurentus Orland 

Šachmatai 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

Publ i shed dai ly except Sundaya a n d Mondays , Legal Hol idays , 
Dec. 26th . and J a n . 2nd by the L i thuan ian Cathohc Pr«w Society. 
Second c lasa p o s t a g e paid a t Chicago, IL. 

Poetmaater. S e n d addreaa change* to Draugas 4545 W. 63rd 5»t, 
Chicago. IL 60629. 

Subucription Rate* $50.00 — Chicago , Cook County, I l l inois and 
Canada. Elaewhere in the U.S.A. $50.00 Foreign countries $50.00. 

P a t t o i š la idas m a ž i n a n t , pakv i tav imai už g a u t a s prenumeratas 
nesiunciami. A n t D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, g a v u s ii 
jo mokest i , a t ž y m i m a , iki kada yra užsimokėjęs. 

nu. 
• 

Parką fjr.1 ir, kaip sekcijos 
meistrai,, pateko į „Play-off". 
Mergaičių komanda nuste
bino visą futbolu besidomin
čią bendruomenę (nesumai
šyk su , L.B), supliekdama 
vokiečių „Green — White" net 
5:1. Tik. rezervas pralaimėjo 
senovišku krepšinio rezultatu 
— 5:7. , , 

-/. Juška 

„LITUANICA" VYKSTA 
I TORONTO 

„Lituanicos" futbolo klubo 
rinktinė komanda liepos 4 
dieną specialiu autobusu vyks
ta į Toronto dalyvauti Paverg
tų tautų Laisvės olimpiadoje. 
Liepos 5 dieną žais prieš lat
vių rinktinę ir liepos 6 dieną 
prieš ukrainiečių. I Chicagą 
grįš liepos 8 dienos vakare. Su 
komanda .vyksta ir keletas pa
šalinių. Kas norėtų patogiai ir 
pigiai nuvažiuoti į Toronto, 
vertėtų pasiteirauti „Lituani
cos" klube. 
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SPASKIO PAMOKA 
MIKĖNUI 

Viename žaidime V. Mikėnas 
nepaisė taisyklės, kad negerai 
per anksti išvesti valdovę. B. 
Spaskis pamokė baltuosius, 
kad ši taisyklė netaikytina vien 
tik pradedantiems. 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

I*JL#4> n 

a b c d e f g h 

5... 
6. Rfl—d3 
7. Rcl—d2 
8. d4—c5 

d7—d5 
Rc8—a6 

c7—c5 
Žb8—d7 

Baltųjų valdovė visai ne vie
toje. Mat, valdovė yra vertin
giausia figūra ir ji turi saugo-
t i s s i l p n e s n i ų f i g ū r ų . 
Pavyzdžiui, juodieji grasina 
9...Žd7—e5. Užtat būtų buvus 
geriau negaišti su valdove ir 
tik vėliau pastatyti ją saugia
me laukelyje, kad ir e2. 

SPASKIS VADOVAUS 
PRANCŪZIJOS 

RINKTINEI 

9. RJ3—e2 
10. c5—b6 
11. Re2—c4 
12. Vf3-e2 
13. Žgl—f3 

Ra6—c4 
0—0 

Žd7—e5 
d5—c4 

Ze5—d3 
Buvęs pasaulio meistras Be

ris Spaskis nuo dabar atsto
vaus ne Sovietų Sąjungai, o 
Prancūzijai. Pa ts apie tai pasi
sakė pasikalbėjime su Jugos
lavijos korespondentais. Boris 
Spaskis ypač plačiai žinomas 
Vakaruose, kadangi jį nuvai
nikavo amerikietis Bobi Fi-
sher. 

Juodieji, bevaikydami valdo
vę, yra įsitvirtinę laukelyje d3. 
Iš tenai jų žirgas puola vargiai 
apginamus laukelius b2 ir f2, ir 
baltųjų karaliui pasijudinus, 
baltieji nebegali sužaisti ro-
kiriuotę. 

na kartkartėmis pastatomas 
kritiškiems bandymams, iš ku
rių jis vis sugebėjo išeiti lai
mėtoju. Keletą kartų ir 
„Vikings" puolėjai iš gerų pa
dėčių nerado vartų ir prašovė. 
Iš gerų padėčių nepataikė ir 
mūsų Al. Krygeris su Tinley, 
kai staigiais prasiveržimais 
atsidūrė vieni prieš vartinin
ką. Po keletos nepavykusių 
praėjimų, Krygeris pagaliau 
vykusiai perkėlė kamuolį per 
išbėgusio vartininko galvą ir 
rezultatas 2:0 „Lituanicos" 
naudai. Po antrojo įvarčio žai
dimui pasidarius kietesniam, 
teisėjas pradėjo pasimesti. Tei
sybę pasakius, jo sprendimai 
ir pačioje pradžioje atrodė abe
jotino objektyvumo. Vargas su 
tais parapinio nusiteikimo 
super — mėgėjiškais teisėjais. 
Iš rungtynių padaro karna
valą, o už teisėjavimą vis tiek 
reikia mokėti, kaip dakta
rams. Po vienos tokio .jomar-
ko" scenos turėjo palikti aikš
te mūsų gynikas M. Jeningas. 
Gynime atsirado spraga, ir ne
trukus ViVincV rp7iilt/»tn *n-

14. K e l - f l 
15. Rd2—ei 
16. b2—c3 
17. 2f3—d4 
18. 2d4—c2 
19. f2—f3 
20. Kfl—gi 
21. 2c2—ei 
22. Ve2—c4 

a7—b6 
Rb4—c3 
2f6—e4 

e6—e5 
Vd8-f6 

Bf8—d8 
Zd3—ei 
2e4—c3 

e5—e4 

D R A U G O prenumerata m o k a m a iš anks to 
m e t a m s V2 m e t ų 3 mėn 

Chicago ir C o o k County $50.00 
Kanadoje (U.v S. A. dol.) $50.00 
Užs ienyje $50.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 
Savait inis ( šeš tad .pr ied . ) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasd ien nuo 
8:30 - 4:00 

• Redakcija straipsnius ta i so s a v o -
nuožiūra. Nesunaudotų s tra ipsnių 
nesaugo . J u o s gražina tik i i anks to 
susitarus. Redakcija už ske lb imų 
turini neatsako. Skelbimų ka inos 
pr is iunčiamos g a v u s prašymą. 

Viešpatie, aš verkiu dažnai: 
ar tai iš nuliūdimo prisimi
nęs, ką aš kenčiu, ar iš 
džiaugsmo a t s imindamas 
Tave. 

Leon Bloy 

Juodųjų valdovė pasirodo tik 
puolimui įsismaginus. Smagu 
žiūrėti, kaip ji valdo įstrižainę 
ai—h8 ir statmeną fl—fB; kaip 
dera galingiausiai figūrai, ji 
puola abiejuose sparnuose iš 
karto, ir jai menkesnės figūros 
paruošia kelią. Baltieji pasida
vė patekę į šitą padėtį, nes juo
dieji grasina 23...2c3—e2. 
Pavyzdžiui, 

23. K g l - f l 
Arba. 

2c3—d5 

23. B a l - c l Ba8—c8 
24. Vc4—a6 2c3—e7 

Andrius Kulikauskas 

\)r:r.}\i «p<;rV skyr . , iue ••r.rira-:«r*-••.- na« .Juška "deAine-
je) s u i l g a m e č i u C h i c a g o s L F K „ L i t u a n i c a * " v a l d y b o s n n n ; 
A . V i k t o r ą s t e b i f u t b o l o r u n g t y n e s M a r ą u e t t e P a r k e 

S u l a i ^ i o n u o t r 

Kuo žmogus yra Dievo 
akyse, tik tiek jis yra vertas, 
n P d a u g i a u 

Su. Pranciškus Asyžietis 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
CYDYTOJAS.IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. S. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n e C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford 
Medica l B u i l d i n g ) . T e l . I L 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . Ant . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 YV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

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

Vai . paga l sus i tar imą. 
24 vai. „ansvvermg s." Tel . 242-3846 

Oh 735-4477 Ru 246 0067 art* 2*6 fcb. . 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

o—8 antr 12 —c. penkt 10—12. 1—< 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
. O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimu 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytotas 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Trec ir įeit uždarvta 

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

2 6 5 9 VV. 59 S t . , 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 . trec., ketv ir sestad 

Te l . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOM 

• 8104 S. Roberts Road 
! mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 5t>3-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą U/daryta trec 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trec §est 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
"3200~W. 8 i » t . Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re/id 385-4811 

OR LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5M*. 

0»i»o t* . 434-2123. namų 460 7288 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W M I 71tt Strat* 
Pirm., antr. ketv ir penki 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRL'RCAS 

6743 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais, pagal susitarimą 

J 



Mūsų rūpestis 

: 

• 

• 

• 

• 

KAIP IŠDĖSTYTI 
PAJĖGAS TAUTAI 
NAUDINGIAUSIU 

BŪDU 

ARGI DERA GINTI STALINĄ 

Niekas mūsiškių neginčija, 
jog asmenims, davusiems 
ženklą, kad nori iš tarybinio 
k a l ė j i m o pasprukt i , ar 
asmenims, pabėgimo aktą jau 
įvykdžiusiems, reikia visoke
riopai padėti: suteikti jiems 
tikslią informaciją, saugų 
prieglobstį ir pakankamą 
aprūpinimą bent iki tol, kol tie 
laisvoje, bet svetimoje šalyje 
atsidūrę žmonės patys atsi
stos ant kojų. Tokia yra mūsų 
neatsikratoma broliška ir 
humaniška pareiga. 

Žinoma, šalia geraširdišku
mo, reikia ir apdairumo. Prieš 
kelerius metus Kubos diktato
rius Castro, susitaręs su prez. 
Carterio administracija dėl 
vad. ,laisvės flotijos', į gavu
sių leidimą iš Kubos pasi
traukti tarpą sąmoningai 
įmaišė ir pora tūkstančių tikrų 
kriminalistų bei protinių palie
gėlių. Kaip tik dabar JAV 
vyriausybė veda derybas, kad 
Castro tą „nepageidaujamą 
elementą" atsiimtų. Nėra 
neįsivaizduojama, kad ir Krem
liaus bolševikai retkarčiais 
mėgintų po politinio pabėgė
lio priedanga prakišti savo 
pačių agentą. Bet ir ši galimy
bė mūsų nuo minėtos pareigos 
n e a t p a l a i d u o j a . T u r i m e 
operuoti su prielaida, kad 
kiekvienas, pareiškęs norą 
pasitraukti į laisvę, yra toks, 
koks jis prisistato, ir todėl yra 
tos laisvės vertas. Turimoji 
patirtis rodo, kad ši prielaida 
paprastai teisinga. Tad iki tol, 
kol neišryškėja priešingų 
duomenų, nėra jokio pasitei
sinimo siekiantiems laisvės 
nepadėti. Čia negali būti jokių 
principinių abejonių. 

Visai kitas klausimas — ar 
mes patys turime dėti pastan
gų, kad tų pasitraukiančiųjų 
iš, sakykim, Lietuvos, būtų 
kuo daugiau. Kitaip tariant, ar 
mūsų tautinė politika turėtų 
būti tokia, kad mes per savo 
žinių perdavimo kanalus (radi
jo transliacijos, kontaktai su 
tauta, jos pogrindžiu ir kt.) 
sąmoningai siektume už gele
žinės esančius žmones įtiki
nėti, jog mūsų tautos reika
lams būtų geriau, jei kuo 
daugiau jų pasitrauktų į Vaka
rus. Cia ne klausimas, ar 
reiktų, tarp kitko, siekti, kad 
Sov ie tų Sąjunga at le istų 
emigracinius varžtus. Aišku, 
to siekti reikia! Emigracija yra 
viena iš pagrindinių žmogaus 
teisių ir viena iŠ daugelio, 
kurias sovietai brutaliausiai 
pažeidinėja. Čia tik klausi
mas, ar kovodami už žmogaus 
teisių gerbimą, mes tuo pačiu 
turėtume trokšti, — ir tą 
troškimą išreikšti į tautą 
nukreiptais argumentais, — 
kad kuo daugiau mūsų žmonių 
ta teise pasinaudotų, t.y. kad 
kuo daugiau jų apsispręstų 
tėvynę palikti ir tik ieškotų 
progos tą a p s i s p r e . ^ m ą 
įgyvendinti. Tai jau v,.^i 
kitas klausimas. Tai jau 
apsisprendimo formavimo 
klausimas, kurį sprendžiant 
išnyra teisingos rezistencinės 
laikysenos rūpestis: kas mūsų 
tautai geriau, ar kad kuo 
daugiau jos dorųjų vaikų 
pasiliktų tėvynėje ir ten 
atlaikytų kovos frontą prieš 
rusifikaciją ir sovietizaciją, ar 
kad kuo daugiau jų pasitrauk
tų į užsienį ir iš čia remtų tą 
kovą? 

Kievkienas okupuotoje tėvy
nėje tebegyvenąs tautietis, 
prieš šį klausimą atsidūręs, 

savo paties atžvilgiu jį spręs 
pagal tai, kur pats jausis, kad 
yra tėvynei naudingesnis. 
Vieni atsakymą ras Vakaruo
se, kiti — gimtojoj žemėj. Š į 
sprendimą, tarp kitų motyvų , 
sąmoningam asmeniui nu lems 
ir jo pažiūros į tėvynės ateitį. 
Kiek ilgai dar tesis jos vergi
jos naktis? Ir iš kur Lietuva 
galėtų lauktis pagalbos? Kas 
linkęs manyti, kad laisvė jau 
nebe už kalnų ir kad ji ateis i š 
Vakarų, tas bus greičiau 
pasiryžęs veržtis į Vakarus su 
viltimi tą laisvės patekėjimą 
paspartinti. O kam atrodo, 
kad priespaudos tamsa dar 
gali užsitęsti labai ilgai ir kad 
jokios pagalbos iš Vakarų 
tikėtis nereikia (nes jų poli
tika, anot A. Mažeikos, jau 40 
metų „klaidžioja miglose", 
nežiūrint visų nuo komuniz
mo pabėgusiųjų pastangų t a s 
miglas prasklaidyti) , t a s 
matys daugiau prasmės likti ir 
i šs i la ikyt i tėvynėje, k a d 
užtrunkančioj vergijos nakty 
nenyktų tautos kūnas ir jame 
įsikūrusi tautos gyvastis. 

Kur teisybė? Tai klausimas, 
kuriam lengvo ir greito at
sakymo nėra. Todėl jį ir reikia 
diskutuoti — ir diskutuoti 
rimtai, su ats idėj imu i r 
kantrybe. 

Ar mes, išeivijoj gyvenda
mi, šiame apsisprendimo 
procese vaidiname kokį nors 
vaidmenį? Taip, vaidiname, ir 
būtent — informacijos šalti
nio. Visais galimais būdais 
teikti kuo pilnesnę, vispu-
siškesnę ir objektyvesnę infor
maciją apie tai, kas pasaulyje 
dedasi, ir yra viena švenčiau-
siųjų išeivijos pareigų paverg
tai tėvynei, kenčiančiai nuo 
planingos ir beatodairiškos 
Kremhaus dezinformacijos. O 
kadangi informuoti t a m tikra 
prasme yra ir formuoti, tad ir 
kyla rūpestis, kuria kryptimi 
vystysis mūsų idėjinė į taka 
tėvynei , stovinčiai p r i e š 
uždavinį spręsti jos likimui 
gyvybinius klausimus. 

Ateiti tėvynei į idėjinę talką 
— tai ne užmesti uniformą 
ant tautos galvojimo. Atvirkš
čiai, tai ieškoti, ryškinti bei 
pagrįsti alternatyvas, tarp 
kurių tauta — o tai reiškia 
kiekvienas atskiras jos narys 
— galėtų pas ir inkt i . Ir 
pasirinkti ne miglose ar 
tamsoje, o kiek galima pilnes-
nio ir aiškesnio vaizdo švie
soje. 

A. Mažeika rašo, kad „pabė
gimo motyvacija turi išplauk
ti iš paties žmogaus". Taip, 
sutinkame. Tik p r a v a r t u 
pabrėžti, jog vidinė motyva
cija formuojasi ne kokiame 
nors vakuume, o yra veikia
ma žmogų supančios idėjinės 
aplinkos. Mūsų rūpestis — 
kad toji aplinka būtų kuo 
turtingesnė ir palankesnė 
i n d i v i d u a l i a i t e i s i n g a m 
pasirinkimui. Jis ta ip pa t 
rašo, jog „žmonės bėga, kada 
nori pabėgti, o ne kada k i tas 
ragina". Tačiau kiekvienas 
blaivas žmogus savo norus 
remia vienokiais ar kitokiais 
principais, kurie jo galutinį 
pasirinkimą įprasmina ir 
pateisina. Tuos principus 
aiškintis — ir yra m ū s ų v i sų 
bendra tautinė atsakomybė. 

Gerai, kad Baltų la isvės 
lygos olimpinė akcija d a v ė 
akst iną š i a i s k l a u s i m a i s 
pradėti diskusiją. 

m. dr. 

(Pabaiga) 
Potsdame pripažinta Len

kijos laikinoji tautinės vieny
bės vyriausybė ir numatyti 
l a i s v i , demokratiniai rin
kimai, užtikrinant spaudos ir 
susirinkimų laisvę. Bet per 
1947 metais jau sovietiniais 
metodais vykdytus rinkimus 
daugumai atstovavusi S. Miko-
lajczyko valstiečių partija tega
vo tik 28 atstovus iš 444. Netru
kus po rinkimų valstiečių 
partijos mini8teriai, tarp jų ir 
Mikolajczykas, buvo išmesti iš 
vyriausybės. Jis, protestavęs 
dėl rinkimų neteisėtumo Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Di
džiosios Britanijos vyriau
sybėms, atsidūrė pavojuje ir tų 
pat metų pabaigoje pabėgo iš 
Lenkijos, nes bolševikai n e 
vykdė Potsdame sutartųjų 
garantijų. Sovietų Sąjungai pa
vesta administruoti Rytprūsių 
sritis, susidedanti iš Karaliau
čiaus ir Gumbinės apygardų, 
kol jų likimą išspręs taikos su
tartis. Tačiau Sovietų Sąjun
ga, visaip kaip vangstydamasi 
taikos konferencijos, ..946 m. 
balandžio 7 d. tą Rytprūsių sri
tį savavališkai įsiinkorporavo. 
Gyventoj us, kurie išliko po 
karo, vienus išmarino badu, ki
tus išgabeno į Sibirą. Jų vieton 
prigabenc rusų. Visus lietuviš
kus ir vokiškus vietovardžius 
pakeitė rusiškais. 

Žodžiu sakant, Sovietų 
Sąjunga, Karaliaučiaus sritį 
prijungusi prie Rusijos, ne tik 
susovietino, bet ir surusino, gi
liai pažeisdama lietuvių tautos 
interesus, kadangi ją su Ryt
prūsiais sieja etniniai ir istori
niai ryšiai. Taigi VLIKas, 
užuot aiškinęs Staliną nebu
vus laikomą agresorium, ver
čiau susirūpintų Potsdamo pro
tokolo nuostatų ir Lietuvos 
interesų pažaida Rytprūsiuo
se. 

V L I K a s užsimerkia 
prieš Sta l ino 

įs ipareigoj imus 

VLIKo pareiškimas nežino
mais sumetimais bando įtikin
ti, kad Sovietų Sąjunga net 
nepažeidusi „garantijų dėl lais
vų rinkimų", nes pasižadėjimą 
„laisvais rinkimais sudaryti 
vyriausybes, atitinkančias 
žmonių valią", „turėjo duoti su
formuotos vyriausybės, bet ne 
pati Sovietų Sąjunga". 

Pirma, tokį pasižadėjimą So
vietų Sąjunga davė, pasira
šydama Jaltos susitarimus. 
Antra, susitarimų šalys (So
vietų Sąjunga neišskiriama), 
įsipareigodamos „suformuoti 
laikinas valdžias, plačiai atsto
vaujančias visiems demokrati
niams sluoksniams", be to, dar 
pasižadėjo reikalauti, kad jos, 

B R O M U S NEMICKAS 

tos valdžios, įvykdytų laisvus 
rinkimus. Tatai yra įmanoma, 
kai okupantas, užimtojo kraš
to vyriausybę kontroliuojanti 
valstybė, sutinka, pritaria, lei
džia. 

Tačiau Jaltos susitarimų So
vietai nepaisė, nesilaikė. Jų 
užimtuose kraštuose kariuo
menė, policija, komunistų par
tija sovietinio stiliaus „rinki
mais" (smurtu, gąsdinimais, 
teroru) „rinko" parlamentus ir 
sudarinėjo vyriausybes. Betgi 
VLIKo pareiškimas, užuot 
vadinęs daiktus tikraisiais var
dais, apie šį Stalino terorą šne
ka visiškai kitoniška kalba, bū
tent: „Sovietų Sąjunga, 
pasinaudodama šiais Jaltos 
nutarimais, formavo vyriausy
bes ir lengvino rinkimų vykdy
mą". Jei būtų buvę remtasi Jal
tos sutarimais (ne sovietiniu 
teroru), tai „demokratinėmis 
priemonėmis" būtų buvusios 
suformuotos Rytų ir Vidurio 
Europos vyriausybės, „plačiai 
atstovaujančios demokrati
niams sluoksniams", ir tų kraš
tų tautos būtų „pasirinkusios 
valdžios formą, kurioje jos nori 
gyventi", kaip skelbia Jaltoje 
priimtoji Išlaisvintos Europos 
deklaracija. 

Deja, Rytų ir Vidurio Euro
pos likimą tada lėmė bolševi
kinis teroras. VLIKas, nepa
grįstai bandydamas išsukti 
Staliną iš jo Jaltoje pasirašytų 
įsipareigojimų, kažkaip pra
žiūri tuos Išlaisvintos Europos 
deklaracijos (3) nuostatus, ku
rių buvo privalu laikytis Sovie
tų Sąjungai. Todėl čia priseina 
jie nurodyti, būtent: „Jie (Stali
nas, Churchiliis ir Rooseveltas 
Br . N.) vieningai pareiškia tar
pusavį susitarimą derinti savo 
vyriausybių politiką išlais
vintos Europos nepastovumo 
metu, padedant iš nacių Vokie
tijos viešpatavimo išvaduo
tiems ir buvusių Ašies sateliti
n i ų v a l s t y b i ų ž m o n ė m s 
d e m o k r a t i n ė m i s pr iemo
n ė m i s i š spręs t i j u o s s le
g i a n č i a s po l i t ines i r ūk ines 
prob lemas" . (Visi citatų pa
braukimai mano. Br. N.). „Tai 
Atlanto Chartos principai: vi 
sų tautų te i sė pas ir inkt i val 
dž ios formą, kurioje jos nori 
gyventi..." (Abi citatos aiškiai 
rodo, kad Išlaisvintos Europos 
deklaracija įpareigoja Jaltos 
susitarimų šalis (taigi ir Sovie
tų Sąjungą) spręsti politines ir 
kitokias problemas „demokra
tinėmis priemonėmis", rinki
mais („pasirinkti valdžios for
mą"). Todėl ir VLIKas be 
pagrindo bando nuneigti šiuos 
Stalino įsipareigojimus. 

B a i g i a m o s i o s 
m i n t y s 

VLIKo pareiškimas vienur 
teigia, kad „Šiandieną Cur-
zono linija nebeturi reikšmės, 
nes ji buvo pakeista Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos sienų su
tarties 1945 m. gruodžio 16 d.", 
o kitur sako, kad „Curzono Uni
ja Lietuvai nenaudinga, nes 
Lenkijos pusėje palieka Seinai, 
Punskas ir kitos grynai lietu
viškos sritys" 

Jeigu Curzono linija nebe
turi reikšmės, tai, atrodo, nebe
būtų ko kalbėti ir apie jos 
nenaudingumą Lietuvai, ka
dangi šie teiginiai neutralizuo
ja vienas kitą. Vis dėlto tenka 
apie juos, tuos teiginius, šis tas 
pastebėti. 

Pirma, Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos sienų sutartis yra 
išriedėjusi iš Jaltos susita
rimų, iš principo nustačiusių 
Lenkijos rytinę sieną ir todėl ji 
neturėtų būti pakeliui nei len
kams, nei jų siekių rėmėjams. 
Antra, minimą sienų sutartį 
sudarė su Sovietų Sąjunga jos 
viešpataujama Lenkijos vy
riausybė. (Čia iškyla klau
simas: ar Lenkijos vyriausybė 
veikė laisva valia?) Ir trečia, 
VLIKo išvada, liečianti Cur
zono liniją, yra labai pasenusi. 
Kol Lietuva neturėjo nei Vil
niaus, nei Seinų, nei Punsko, 
nei kitų jai priklausiusių lie
tuviškųjų žemių, savaime su
prantama, buvo nuoseklu rei
kalauti iš Lenkijos visos Vil
niaus srities grąžinimo. Jei 
anuomet Lenkija būtų sutikusi 
grąžinti Vilnių, bet reikalavusi 
atsisakyti Seinų, Punsko, tuo 
atveju būtų susidariusi padė
tis, panaši į dabartinę. Tad ir 
VLIKas turėtų kalbėti apie 
dabartinę padėtį, bet ne apie tą, 
kuri buvo prieš keturiasdešimt 
penkerius metus. 

Taip pat nėra jokio pagrindo 
tikėti pareiškimo paskutinio 
sakinio teiginiui, kad Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių lai
kinosios vyriausybės buvo su
formuotos ir rinkimai įvykdy
ti , „ p a s i r e m i a n t J a l t o s 
susitarimais", kai VLIKas ne 
tik nepacituoja, bet ir nenuro
do tų susitarimų nuostatų, ku
riais tariamai yra buvę remta
si. 

Quo vadis? 

DAR APIE GAISRĄ 
K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Išnašos: 
1. Ir Atlanto Chartoje, ir Išlais

vintos Europos deklaracijoje ang
liškai pasakoma vienodai — for-
cibly deprived, tik lietuviški 
vertimai naudoja skirtingus, bet 
tos pačios prasmės posakius: vie
nur — jėga (kuo?) atimta, kitur — 
prievarta išplėšė. 

Atrodo, kad i lg iaus ią 
straipsnį apie lietuvių gimna
zijos berniukų bendrabučio 
gaisrą parašė „Sued - West 
Spiegei", įdėdamas kartu di
delę nuotrauką ir užrašą 
„Grossbrand in Litauischen 
Gymna8ium" — didelis gais
ras lietuvių gimnazijoje". Ge
rai informuodamas skaityto
jus apie šią nelaimę (atrodo, 
kad dalis paimta iš pasikalbė
jimo su direkt. A. Šmitų), laik
raščio korespondentas sako, 
kad balandžio mėn. Lampert-
heimo miesto savivaldybės 
atstovas pranešė džiugią ži
nią gimnazijai, kad jai paskir
ta pilies remontui — berniukų 
bendrabučiui 500 tūkst. mar
kių suma. Būtų naujai už
dengtas stogas, sutaisytas bal
konas ir t.t. Deja, šiandieną 
sunku ką nors pasakyti apie 
pilies remontą, kadangi, kores
pondento apskaičiavimu, nuo
stoliai siekia tarp trijų ir sep
tynių milj. markių. Ši suma, 
direkt. pareiškimu, pašoko to
dėl, kadangi tam tikri pilies 
įrengimai — pagražinimai ga
limi ne fabriko gamyba, bet 
tik žmogaus rankomis. 

Laikraštis rašo, kad apie 5 
vai. ryto liepsnas ant stogo pa
stebėjo sunkvežimio vairuoto
jas (prie berniukų bendrabu
čio e inant i g-vė jungia 
Jamsbacho, Viernheimo, Lam-
pertheimo, Heppenheimo ir kt. 
miestus), tuoj pat užaliarmuo-
damas gaisrininkus. Visi ber
niukai ir dvi gyvenančios šei
mos (viena su mažamečiais 
vaikais) buvo laimingai eva
kuoti. 

Gaisro priežastis tiria Wies-
badeno kriminalinės policijos 
ekspertai, tačiau jau dabar 
galima pasakyti, kad gaisrą 
sukėlė arba trumpas elektros 
laidų sujungimas, arba „žaidi
mas" atvira ugnim, pvz. nu
metant degančią cigaretę. Ta
čiau šį, antrą atvejį, draudimo 
įstaigos griežtai atmeta, ka
dangi penktą vai. ryto berniu
kai neis į aukštą rūkyti ciga
retės. Aplamai, gaisro priežastį 
bus sunku ištirti. Jūsų laik-

2. Konferencijoje dalyvavo Jung
tinių Amerikos Valstybių pre
zidentas Harry S. Trumanas, Di
džiosios Britanijos ministeris 
pirmininkas Winston S. Churchil-
lis ir Sovietų Sąjungos komisarų 
tarybos pirmininkas Josef V. Stali
nas. Darbo partijai Anglijoje lai
mėjus rinkimus, po jų Churchillį 
pakeitė naujasis ministeris pir
mininkas Clement R. Attlee. 

3. VLIKas joje ieško Stalinui gin
ti argumentų. 

raščio korespondentas keletą 
kartų lankėsi bendrabutyje, ir 
vieta, iš kurios gaisras kilo, 
yra visiškai išdegusi. 

Vokiečių laikraščio atsto
vas iš direkt. Smito sužinojęs, 
kad 1984-85 mokslo m. pra
džia yra problematiška, ka
dangi naujiems mokslo me
tams užsiregistravo didesnis 
mokinių skaičius. Tuoj pat pa
skambinau (jau mėnesis laiko, 
kaip išsikėliau iš Huettenfel-
do į artimą, tik už 10 km mies
tą) direkt. A. Smitui užklaus
damas, kokia yra tikrovėje 
lietuvių gimnazijos padėtis? 
„Juk pirmame mūsų pasikal
bėjime tvirtinai, Andriau, kad 
mokslas prasidės normaliai?" 
„Teisingai — atsakė direkto
rius — jokių problemų nebus. 
Norime „išspausti" iš val
džios įstaigų kuo daugiausiai 
ir kuo greičiausiai , idant 
nepavėluotume pradėti nau
jus mokslo metus. Visus atvy
kusius 1984-85 mokslo m. 
patalpinsime neblogose sąly
gose". 

Kaip teko sužinoti, pilies at
naujinimui Bonna jau pasky
rė 1 milj. markių, kadangi šis 
pastatas yra įtrauktas į Vo
kietijos paminklų apsaugos 
sąrašą. 

Pilį 1853 m. pastatė Frank
furto bankininkas baronas 
von Rotšild, tačiau joje jis 
niekuomet negyveno. Po mir
ties pilį paveldėjo dvi dukros, 
tačiau jos 1889 m. už 313 
tūkst. markių pardavė prince
sei Paulinai Liovenstein Wert-
heim Greudenburg. 1917 m. 
vėl pasirodė naujas savinin
kas. 1953 m. Vokietijos LB 
krašto valdyba šią pilį ir pen
kių ha. parką nupirko iš Pily
po Adomo Rheino I, pastaty
d a m a n a u j a s p a t a l p a s 
gimnazijai ir mergaičių bend
rabučiui. Taip pat, malonu 
pranešti, kad jau yra gautos 
lėšos naujam berniukų bend
rabučiui, tačiau jo statyba ga
li užsitęsti apie 15 mėnesių. 

Įvykusi nelaimė ir bendra
bučio statyba buvo pagrindi
niu birželio mėn. 21 d. gimna
zijos kuratorijos — valdybos 
darbotvarkės punktu bei bend
ro pasitarimo birželio mėn. 26 
d. su valdžios atstovais. 

Nežiūrint įvykusios nelai
mės, gimnazijos tautinių šokių 
grupė — 16 šokėjų ir vadovai 
K.2. Grodbergai birželio mėn. 
26 d. išskrido į tautinių šokių 
šventę. 

Deja atšauktos buvo Joni
nės — sodo šventė, numatyta 
birželio mėn. 23 d. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 
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— Nepamiršk man parodyti dar juodraštį... gali 
pasikarščiuoti ir parašyti labai aštriai ar įžeidžian
čiai... 

— Gerai, paskaitysiu tau... 
Per kelias minutes su užsidegimu parašo 

trumpą, bet žiaurų skundą mokyklos vedėjui, 
reikalaudamas nemoralų mokytoją W:liams atleisti 
iš mokytojo vietos be teisės dėstyti bet kurioje kitoje 
mokykloje. Patikrinęs pataisinėja, švelnindamas 
išsireiškimus, ir lieka patenkintas galutine skundo 
forma. 

„Rytoj pat nunešiu į savo darbovietę ir 
padauginsiu xerox aparatu. Juk teks pasiųsti 

Baigus įrašinėti, Algimantas paduoda Snyderiui 
paskaityti ir pasirašyti skundą. Sis atidžiai perskai
to ir paima plunksnakotį į ranką. 

— Labai gerai! Puikiai, pone Rykantai! Jūs 
gerai žinote anglų kalbos rašybą ir teisminius termi
nus! 

To išmokau iš savo dukters sužadėtinio. 
Paduoda Snyderiams ranką ir padėkoja. D žirniui 

dar patakšnoja per petį-
Svečiams išėjus, Algimantas pasibeldžia į 

sūnaus kambarį. Pasako apie savo atliktus žygius, 
parodo skundą ir praleidžia su juo visą vakarą, 
aiškindamas matematikos esmę, naudą ir panaudo
jimą praktikoje. 

Kita rytą geležies reikmenų krautuvėje Algiman
tas nusiperka namų durims stebėjimo vamzdelį ir 
turimų įrankių pagalba pats įrengia šią apsisaugoji
mo priemonę paradinėse duryse. Žmonai ir sūnui 
liepia nieko į namus neįsileisti, prieš tai nepatikri-
mus pro čią „vilko aki", kas už durų stovi. 

— Kokiam tikslui to reikia? Ko tu saugojiesi? 
— Atsarga gėdos nedaro... Antra vertus, Olyte, 

ar nemanai, kad tasai Williams, sužinojęs, kad esu nuorašą ir mokytojų unijai". 
Mašinėle perrašydamas raštą, lapo apačioje padavęs skundą, neateis iškalbinėti? Arba net ir 

prideda: „Kopija Mokytojų unijos prezidentui". Bet atsikeršyti! Juk žinai, kad daugelis amerikiečių yra 

Geriausi vaistai yra poilsis 
ir pasninkas. B.FrankUn 

Vaikai yra pasaulio vilt is , 
kaip žiedai yra gamtos vilt is . 

P. R. Paz 

Olivija negavo perskaityti skundo teksto, nes netikė
tai atvyksta Snyderiai ir Algimantas juos įleidžia. Ji 
tik iš tolo su jais pasisveikina ir pasilieka virtuvėje. 
Algimantas tuoj pas susirūpina, kad jis dar kaip 
reikiant n^oasiruošęs registruoti j magnetofono 
aparatą. Svečiams laukiant ir stebint, paruošia balso 
įrašymo nedidelį aparatėlį, paskui pasikalba, ką 
berniukas turės įkalbėti. Prieš pat įrašymą užrakina 
kambario duris, kad jiems niekas nesutrukdytų ir 
nereikalingi garsai nebūtų įregistruoti aparatan. 
Gana greit berniukas susikaupia ir nuoširdžiai, net 
išprakaitavęs bei išraudęs, įkalba savąjį parodymą. 

labai kerštingi ir visada siekė „akis už akį. dantis už 
dantį" atsikeršijimo įvykdymo! 

— Tai gal kokie banditai, bet ne kultūringas 
mokytojas. 

Algimantas iš karto įrausta nuo įsiutimo. 
— Sakai „kultūringas"!.. I škrypė l i s tau 

kultūringas! O aš pamiršau tau pasakyti, kad tas 
Williams iš išvazdos labai panašus į tikrą banditą! 

Ar tu jį matei? Kada? 
— Vakar. Buvau pas jį nuėjęs. 
Olivija nustebusi žiūri į vyrą 
— Ar kalbėjai su juo? 

— Tik pasakiau, kad apsirikau, nes neva ieško
jau kito William8o... Užtat jeigu jis ateitų pas mus, 
tai pro čią „akį" aš jį tuoj atpažinčiau ir gerai 
pasiruoščiau sutikti! 

— Na, o jeigu aš arba Arūnas namuose būtume 
vieni, be tavęs, ir jis ateitų? Kaip tada? 

— Juk tam ir yra toji „vilko akis"! Jeigu 
žmogaus nepažįsti, tai neįsileisk ir neatsakyk! 
Apsimesk, kad nesi namie, supratai? O dabar noriu 
tau papasakoti... Vakar, kaip matei, buvau pasikvie
tęs Arūno draugą Džimį ir jo tėvą. Džimis įkalbėjo į 
juostelę savo parodymą apie mokytoją Williamsą. Jo 
tėvai vokiečiai, tai jis paveldėjo Snyderių tvarkin
gumą ir metodiškumą. Palauk, duosiu tau pasiklau
syti jo parodymų! 

— Iš savo kambario atsineša aparatą. Olivija 
vis su didėjančiu pasipiktinimu ir pasišlykštėjimu 
išklauso Džimio smulkaus atpasakojimo apie moky
tojo homoseksualinius veiksmus su savo mokiniu. 
Berniukas vartoja tiesiogines prasmes daiktams ir 
veiksmams, nuo ko visas pasakojimas atrodo lyg 
nepadorus blevyzgojimas. 

— Viešpatie! Juk tai tikra berniukų prostitucija' 
Šokoladas, pinigai, kinas ir net vynas už tai... 

— Dabar matai koks liucipierius tasai Williams! 
Pakarti jį maža! 

Algimantas įsiunta, bet ir vėl rimsta, lyg baigęs 
išsiveržimą ugniakalnis. Atpasakoja vakar atliktus 
žygius ir parodo parašytojo skundo sau pasiliekamą 
kopiją. Perskaičiusi Olivija tyliai, bet sunkiai 
atsidūsta. 

— Nežinau, ar kas gero išeis iš to skundo... Bus 
tik nemalonumų ir nuolatinės baimės, kad tas moky
tojas neatsikeršytų... Juk pats sakei.,.Williams gali 
užpilti pinigais mokyklos vedėją ir net mokytojų 
uniją! Ką mes tada darysime? 

(Bus daugiau) 

s 
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Vasaros metas — festivalių 
metas Baltimorėje. Beveik kas 
savaitgalis tai vienoj, tai kitoj 
miesto aikštėj ar patalpoj 
vyksta kurios nors tautybės 
pasirodymai, sutraukia ne
mažą būrį etnikų ir jiems pa
lankių amerikiečių. Miesto 
savivaldybė yra šių festivalių 
iniciatorė, juos globoja ir daug 
padeda, juos ruošiant. 

Šiemet sezoną pradėjo lie
tuviai, suruošdami savo fes
tivalį birželio 2 ir 3 d. gražio
je, fontanais papuoštoje, 
dangoraižiais bei moderniais 
pastatais apsuptoje aikštėje, 
vadinamoje Hopkins Plaza. 

Festivalis buvo gausus, įdo
mus ir turtingas. Akį viliojo 
an t stalų išdėliotos juostos, au
diniai, tautiniais drabužiais 
aprengtos lėlės, medžio dro
žiniai, įmantrūs margučiai, 
kalėdiniai šiaudinukai, kny
gos, medalių, pinigų bei ginklų 
rinkiniai ir kt. Teko suskai
čiuoti 26 stalus. 9 iš jų skirti 
maistui bei gėralams parda
vinėti. 

džio ginklų ir numizmatikos 
stalui. Teisėjų komisiją su
darė dail. A. Grintalis, E. 
Okienė ir G. Auštrienė. Kop
lytstulpių drožėjai varžybose 
nedalyvavo. 

Antroji festivalio diena, sek
madienis, — iškilmingoji. 11 
vai. 30 min. ryto Šv. Alfonso 
bažnyčioje įvyko lietuviškos 
pamaldos už žuvusius ir ken
čiančius dėl Lietuvos laisvės 
tautiečius, šv. Mišias laikė ir 
patriotinį pamokslą pasakė 
parapijos klebonas kun. An
tanas Dranginis, lektoriavo 
Antanas Diljonas, o „Dainos" 
choras giedojo. Legionieriai 
buvo iškilmingai įnešę vėlia
vas. Trys tautinių šokių 
grupės jaunuoliai nešė šv. Mi
šių auką, kiti trys padėjo vai
niką prie Švč. Marijos sta
tulos. 

Po pamaldų dalyviai susi
rikiavo gatvėje ir, lietuvių 
legionierių vadovaujami, žy
giavo organizuotai į festivalio 
aikštę. Prieky ėjo klebonas 
kun. A. Dranginis, ir buvo 

Festivalio rengėjai. Iš kairės: Linas Surdokas. Vytautas 
Banys, Kęstutis Cesonis ir Felicija Česonienė. 

Nuotr. A lg i rdo K a r a l i a u s 

Kazimieriniams metams 
prisiminti Balfas ir Tautinė 
sąjunga prie savo stalų pa
garbiai pasikabino po šv. Ka
zimiero paveikslą. Koplytstul
pių rinkinys, vaizduojąs 
lietuviškas kaimo kapinaites, 
buvo įdomiausia parodos da
lis. Tai Algimanto Grintalio, 
Vytauto ir Albinos Vaškių, 
Elenos Okienės, Genovaitės 
Auštrienės, Jono Kardoko ir 
Kazimiero Vasiliausko me
džio darbai — kopijos koplyt
stulpių nuo pagoniškų 12 a 
modelių (A. Grintalio dro
žiniai) iki modernaus, jau šių 
laikų kompoziciniais spren
dimais apipavidalinto koplyt
stulpio (J. Kardoko drož.). Iš 
viso išstatyta 14 vienetų su 
gražiai paruošta ir iliustruota 
informacija anglų kalba apie 
koplytstulpius aplamai. 

šio užmojo pradininkas ir 
gyvoji siela yra dail. Algi
mantas K. Grintalis. J is va
dovauja ne vien festivalių, bet 
ir visos lietuvių kolonijos me
niniam poreikiui. Jis ne tik 
įsteigė ir dabar dar veda ir 
palaiko Lietuvių muziejų, bet 
kasmet rengia muziejuje bent 
po kelis meniškų rankdarbių 
kursus lietuviams ir visiems 
tuo suinteresuotiems. Pagal jo 
projektus išpuošti Lietuvių na
mai ir renginių salė. Be to, 
miesto savivaldybei jis su
projektavo ir pagamino lietu
viškų kryžių grupę iš metalo. 
Jie pastatyti miesto išlaiko
mam Little Lithuania parke 
prie pat Lietuvių namų. 

Festivalių metu paprastai 
rengiamos dviejų kategorijų 
varžybos. Atrenkami gražiau
siai įrengti maisto ir parodų 
stalai. Šiemet maisto kate
gorijoj I vietą laimėjo Lietu
viškųjų organizacijų tarybos, 
II vietą Aro ir III-čia Onos 
Krivonienės stalai. Parodų 
kategorijoj I vieta teko 
Lietuvių muziejaus stalui, kurį 
įrengė, eksponatus paruošė ir 
prižiūrėjo Genovaitė Radžiu-
vienė ir Ona Galinienė, II 
vieta Balfui ir III Henry Gai-

nešamos vėliavos. Eisenai 
pasiekus Hopkins Plaza (maž
daug 3 blokai nuo bažnyčios) 
prasidėjo festivalio iškilmės, 
kurios kažkodėl vadinamos 
atidarymu, nors jau antra ir 
paskutinė diena, kai festivalis 
ūžia, plačiai įsisiūbavęs, be 
jokių formalių atidarymų pra
dėjęs veikti jau šeštadienį. 

Na bet kaip ten bebūtų, 
iškilmės pradėtos JAV ir nepr. 
Lietuvos himnais prie įneštų 
legionierių vėliavų. Kun. A. 
Dranginis sukalbėjo invoka-
ciją. Tada žodį tarė festivalio 
komiteto pirmininkas Vytau
tas Banys, išreikšdamas pa
dėką prisidėjusiems prie fes
t i va l i o r uošos . Mies to 
burmistro atstovė Helen Sa-
bia pasisakė gimusi Veng
rijoje ir 1956 m. su Šeima atvy-

sukilimo metu buvę Vengrijos 
laisvės kovotojai. Todėl ji 
puikia i s u p r a n t a n t i mus, 
mūsų aspiracijas ir veiki nu 
tikslus. Jos žodžiai buvo mieli 
ir artimi tiems, kurie turėjo 
progos pajusti bent dalelytę 
bolševikinio siaubo. Baig
dama atstovė perskaitė bur
mistro proklamaciją, skelbian
čią Lietuvių festivalio dieną 
Baltimorėje. Patsai burmist
ras William Donald Schaefer 
šiemet, deja, negalėjo daly
vauti dėl ankstesnių įsiparei
gojimų. Anksčiau burmistras 
niekada nepaleisdavo progos 
lietuvių festivalio aplankyti. 

Toliau kalbėjo Marylando 
vals t i jos sena to r ius John 
Coolahan (spaudoje kartais 
vadinamas „Lion of Halethor-
pe"), kurio žmona esanti lie
tuvių kilmės, miesto tarybos 
narys Mimi di Pietro, miesto 
kontrolierius Hyman Press-
man, kuris yra populiarus Bal
timorėje poetas, proginių - hu-
m o r i s t i n i ų e i l ė r a š č i ų 
rašytojas. Ir šia proga jis 
vietoj kalbos paskaitė ką tik 
parašytą politiškai humoris
tinį eilėraštį apie Lietuvą ir 
lietuvius. Kalbėjo dar turizmo 
ir informacinės įstaigof. at
stovė, LB Baltimorės apy
linkės pirm. Vytautas Eringis 
ir Lietuviškųjų organizacijų 
tarybos pirm. dr. Elena Arma-
nienė. Buvo perskaitytas laiš
kas Marylando gubernato
riaus, kurs irgi negalėjo 
dalyvauti. Iškilmes sklan
džiai ir iškalbingai pravedė 
Kristina Česonienė. 

Sceninę festivalio programą 
atliko Baltimorės lietuvių tau
tinių šokių grupės „Aras", „Sva
jonė", „Ratelis". Jaunimas abi 
dienas nepavargdamas šoko 
gana dideliam žiūrovų būriui. 
Foto apara ta i spragsėjo, o 
gausybė delnų plojo ir plojo. 
Programą taip pat gražiai pra
vedė Kristina Česonienė, kiek
vieną šokį įdomiai paaiškin
dama. Nuo pat festivalių 
pradžios (o šįmetinis jau 
dvyliktasis) eina šias parei
gas Kristina ir tapo jau nebe-
pamainoma festivalių pra
n e š ė j a . F e s t i v a l i s b u v o 
paminėtas televizijos žiniose ir 
didžiojoj Baltimorės spaudoj. 

Festivaliui rengti komitetą 
šiemet sudarė Vytautas Ba
nys — pirmininkas, Algiman
tas Grintalis — meno reika
lų v e d ė j a s , A l g i m a n t a s 
Vitkauskas — programos 
reikalų vedėjas, Cindy Markus 
— informacijos reikalų ve
dėja, Jonas Kardokas — 
sekretorius, Linas Surdokas — 
iždininkas, Elena Okienė ir 
Kęstutis Česonis — patarėjai 
ir Kristina Česonienė — 
programos pranešėja. 

Festivalyje dalyvavo ir savo 
stalus įsirengė šios organi
zacijos: Lietuvių namų b-vė, 
LB-nės apylinkė, Lietuviškųjų 

kusi Baltimorėn, nes jos tėvai organizacijų taryba, Lietuvių 

Pirmą vietą laimėjęs muziejaus stalas. Genovaitė Kadžiu-
vienė (kairėje) ir Ona Galinienė. 
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Meniniai darbai, kurie buvo išstatyti festivalyje. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterco ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
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muziejus, Balfas, Lietuvių tau
tinės s-gos skyrius, Lietuvių le
gionierių postas 154. „Aro", 
„Svajonės", „Ratelio' taut. šo
kių grupės, „Dainos' choras, 
Lietuvių atletų klubas ir Wa-
shingtono lietuviai skautai ir 
skautės. 
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REIŠKIA, PAVARD2IV 
NEREIKIA 

Kinai turi tik 100 pavar
džių. Taigi vieną pavardę gali 
turėti keli milijonai žmonių. 
Pirma eina pavardė, toliau 
vardas: Sun Jat-sen, Jan Sin-
cin ir t.t. Kinijoje dar lai
komasi egzogaminių papro
čių: vyriškis Sun negali vesti 
moters Sun, nors jie ir nebūtų 
giminės. 

mwiMfiiiiniuiiiUBiiHimniuuiiJiMMii 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

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

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

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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LIGONIO KAMBARIO 
IRENGJMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdės. 
Deguonio terapijos įrengimai. 

Pagalbiniai reikmenys vonios kamb. 
Portatyvūs tualetai. 

Virš 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas į namus - visame mieste. 

Priimame Visa & Mastercards 
2 4 vai . te l . (312)771-2000 
A A M E D MEDICAL 

AAMED GENIE 

V A L O M E 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
ritu rūšių grindis 
B U B N Y S 

TtL - RE 7-5168 

LIETUVIŲ SODYBA C l e v e l a n d e 
pradeda gyventojų registraciją. Priimami 
asmenys virš 62 metų ir bet kokio amžiaus in
validai. Nuoma už butą, šildymą ir elektrą 
pagal valdžios nuostatus — 30% nuo pajamų. 

Moderniškai įrengti su visais patogumais 
butai su vienu miegamuoju ir „efnciency" bus 
paruošti gyventi Šių metų rudenį, rugsėjo 
mėnesį. 

Registruotis skambinant ar rašant Lie
tuvių Sodybos administratorei Danai Čipkie-
nei , 216-943-0910. Adr.: 31715 Vine St., Willo-
wick, Ohio 44094. 

JUOZAS NARUTAVIČIUS 
MU Dana Suanmen-Striugaite 

ir orkestras "LIETUVA* 

DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateisiu. 

Sapnų pilis. Krinta lapai. My
liu. Kur gimtinė mylima. Pir
mosios gėlės ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 doL 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45tf W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBLIC 
« 5 » S. Mapiewood — TcL 254-7430 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prasy-
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

fBOGOS — OFPOBTUNrmOJ 

Restaurant For Sale 
Blg Kiichen. Salad Bar Danoe Floor. 
Seate 100. Priced For Cuick. Sale. 
CaU Dajs: 

967-8216 or 745-7591 
Evenings between 6 & 8 P JI . 

I E Š K O D A B B O 

JEI KAM REIKALINGA — 
APKALAME POBČIUS 

ir atliekame kitus namo remonto dar
bus sąžiningą). Kreipkitės į AL po 
6-tos vai vakaro telef. 471-0533. 

R E A L E S T A T £ 

MICHIANr A, MICHIGAN 
FOR SALE BY OWN£R 

3 bedroom rar.ch home — full base-
ment, 2 baths, Central Air, fireplace, 
double lot, one block from Lake Ml-
chigan. Appliances stay. $69,500. 

Phone 616—469-5908 evenin© 

Open house Sunday 2 to 5 p j a 

HICKORY HILLS 
8805 S. 82nd Avenue 

Custom built overized briak & ced-
ar 2-story on yA aere wooded lot 4 
bedrms. Larg-e cloaeta. Oak country 
kitehen and trim througbout 2 H 
buihs. 2 fireplacea Full basemėnt. 2 
car garagre wlth 8 ft. door. Immed, 
oceupancy. 

CaU after 7 p.m. 523-4967 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIimiMIIN 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkum» — Pardsv 

INCOME TAX 
NotarfctM — Vertima* 

BELL REALTY 
1. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
• miHium n | -—•—Hl inT 

• « « • • « • • • « • • • » • • . 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
m i W. «9 SL, Chkago, IL «M2» 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Iei. 925-2717 

Vytautai ValantiaM 

J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

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

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bcalka, R.Ph. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

nt«r«tt t««« 
,<A onS»«"l» 

D*Hy and ft-. >jarttr1y 

— u* for 

AT OUt 10* IATB 

1 

Mutual Federal 
Savinas and Loan ® 

> » • • 

M O V I N G 
ŠOttNAS perkramto baldot ir kitas 
MktoB. Ir U toli miMto leidimai Ir 

, • * * apdrmuda. 
j Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TwL — WA M06t 

h 

2212 WEST CERMAK C^AD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskaa, Prea. Tel.: 847-7747 

I routSt iter tu«.rri>4 Th <**.•-• »at. *»1 

SERVlNf, CHICAGOLAND SINCE 1905 J 

• »%»» 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 Iki 4 vaL popitt 

5057 S. Knor. — Archer ir Knox 
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir 
V/2 vonios, ir 2-jų miegamų butas 
rūsy — "garden apt." Atskiri Šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos. 
Skambinkite dabar. 

5310 S. KUboura — \y2 aukšto — 6 
kamb. ir 3 vonios pirmame aukite; 
2»4 kamb. butas viršuj; 3-jų kamb. 
butas rūsy pajamoms, modern. virtu
vė ir vonia. 2 maš. garažas. Tik 1 
blokas iki Archer Avenue autobuso. 
Skubėkite skambint 

No. 864. 53-ČIA IR NEWLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš garažas. 
60 p. sklypas. 1 blokas iki Archer 
Ave. autobuso. Skubėkite. 

No. 900. 57-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m senumo, 
įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maj. 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. M« 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OTJBIEN FAMILY REALTY 
Tel — 454-7100 

>ooooooooooooooooooooooooo> 

MASTER PLUMBING 
IJeen—d, Booded, Iosurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvte 
ir vonioc kabinetai. Keramikos plyte-
««•. Karfto vandens tankai. Flood 
eontroi. Užsikunie vamzdžiai iivalo-
w ttektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — Uetuviikai. 
SERAPINAS _ TeL 636-2960 

x>ooooooooooooooooooocoooo< 

A . VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TaL S76-1881 «xte 876-4096 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

iminiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiint 
UETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 688 psl., 
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustrmdjos 
— seseles Mercedes. Hleido Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Tahnan 
Ave.. Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1983 
m Kaina su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W Ord St, 

Chtcafo, O. 

MRINIIIIIIIIIIIIIII 

l 



KAI MOKYTOJAS TOBULĖJA, 
TOBULĖJA IR MOKYKLA 
Mokytojų ir jaunimo studijų savaitei artėjant 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 29 d. 

A. a. Regina ir Nikodemas Reikalai 

AT SISVEIKINIMAS 
SU A. A. 

R. IR N REIKALAIS 
Kai birželio 16 d. 11 vai. ry 

to rinkomės Šv. Petro bažny
čioje, Kenoshoj, visų veiduose 
matėsi didelė rimtis, skaus
mas, rūpestis, nežinia. Kiek
vienas lyg norėjo klausti: ko
dėl, už ką, ar tikrai, ar tikėti? 
Bažnyčioje buvo sunku mels
tis, sunku susikaupti. Bet su
siglaudę ašarotom akim vai
kai, dvi pelenų urnos, tarp jų 
didelė mirusiųjų nuotrauka, 
Lietuvos .ir, Amerikos vėlia
vos, graudus giedojimas ir 
puikus kunigo pamokslas liu
dijo tikrai įvykusią skaudžią 
mirtf. 

Po Mišių dar ilgesnį žodį ta
rė žentas Mark Hamilton. 
„Mano akys ir širdis yra aša
rų pilnos, kad galėčiau išskai
tyti savo užrašytas mintis. 
Bet jos yra menkos prieš tą 
skausmą, kurį aš matau Jūsų 
veiduose. Tad ne aš, bet Jūs 
kalbate mano lūpomis. Jūs, 
malonios moterys, kurios bu
vote Reginos mokslo drausrės 

MŪSŲ KOLONIJOS 
R a c i n e , Wisc. 

MINĖJIMAS 

Birželio 17 d. paminėti bai
siojo Birželio įvykiai. Iš ryto 
Šv. Kazimiero bažnyčioje at
laikytos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Kun. 
St. Saplis , MIC, pasakė 
pamokslą, primindamas trė
mimus ir persekiojimus. Gie
dojo Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vedamas J. Grimskio. 

Popiet parapijos salėje Al-
tos skyriaus pirmininkas Vik
toras Kažemėkaitis pasvei
kino susirinkusius ir plačiai 
nušvietė, kodėl minėjimas su
ruoštas, Sugiedotas JAV him
nas ir perskaityta malda į šv. 
Kazimierą. 

Jonas Milišauskas, dienos 
kalbėtojas, labai vaizdžiai ir 
trumpai priminė tuos skau
džius lietuvių tautai ir valsty
bei įvykius, kurių pasekmės te
bėra tęsiamos. 

Po kalbų priimta rezoliucija 
prezidentui R. Reaganui ir 
rinktiems valdžios pareigū
nams, prašant, kad nebūtų 
pamiršti pavergtieji ir kad tas 
nepamiršimo reikalas vis bū
tų keliamas visuose tarptauti
niuose forumuose. Minėjimas 
užbaigtas Lietuvos himnu. 

Po pertraukos, išnešus vė
liavas, Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės vaidintojų grupė, 
vadovaujama J . Petrausko, su
vaidino komediją „Vagys". 
Tai buvo neblogas priedas prie 
trumpo minėjimo. Juk reikia 
mokėti liūdėti, bet gera ir pasi
juokti. Vaidintojai savo kelio
nės honorarą paaukojo Lietu
vos laisvinimo reikalams. 

Po vaidinimo buvo bendri 
užkandžiai. Minėjimą ruošė 
Altos skyrius. 

Jurgis Milas 

Lietuvoje. Jūs, vyrai, buvę ka
riai ir patriotai, kurie kovojo
te už savo tėvynę. Jūs , kurie 
siaubingom dienom buvot pri
versti palikti savo kraštą ir 
drauge gyvenote graudžias 
laukimo dienas lageriuose. Vi
si Jūs, kurie atvykote į mano 
kraštą ir jame sunkiu darbu 
užtikrinote savo ateitį, ką 
Nikodemas įrodė. Tu, Nikode
mai, karys, patriotas, geras 
darbininkas, visada pilnas 
humoro ir gilaus sąmojo. Tu, 
Regina, miela, švelni siela. Vi
sada besišypsanti, ir man Ta
vo šyptena gražesnė, kaip 
Mona Iizos. Tu nuolatinė 
partnerė savo mylimam vy
rui, net ir mirties valandoj.Aš 
girdžiu, ką Jūs kalbate mums 
dabar". 

Gedulinguose priešpiečiuose 
artimųjų draugų vardu atsis
veikino J. Skirmuntienė. „Ma
no brangūs Gražina ir Vis
mantai, Anita ir Mark, Nikuti 
ir Ashley, tegul Jus šią sun
kią ir juodą valandą sustipri
na šviesūs prisiminimai apie 
Jūsų tėvus, apie jų rūpesčius 
Jus auginant ir auklėjant, o 
svarbiausia, apie jų gilią ir 
taip tragišką vienas kitam 
meilę, kurią aš čia dabar su 
dideliu sielvartu Jums vi
siems liudiju. 

Sunku tiksliai išreikšti vi
sus jausmus, kurie mumyse 
siaučia, kai galvojam apie šią 
nelaimę. Drauge su Putinu 
tarkim: 

Užgeso žiburiai — ir vėl 
mes tylūs, rūstūs 

Ir liūdesiu nykiu ir 
baime nešini. 

Be atgarsio dvasia ar 
melstųsi ar skųstųs, 

Užgeso žiburiai — ir mes 
vieni..." 

Racine, Milwauke ir Keno-
shos Liet. Bendruomenės var
du atsisveikino B. Juška, pa
minėdamas, kad abu mirusieji 
buvo labai aktyvūs nariai, vi
sada noriai aukodavo lietu
viškom institucijom. Vos ke
lias dienas prieš mirtį dar 
įteikė auką Tautinių šokių 
šventės reikalams. 

V. Kažemėkaitis atsisveiki
no karių ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu.N. Lirgamerie-
nė: „Sudiev, mano ir mano 
šeimos geriausi draugai, Re
gina ir Nikodemai. Jūsų na
muose buvo labai gera, nes 
džiaugsmas ir juokas visada 
juose skambėdavo. Mirties 
paslaptis paslėpta pelenuose, 
bet Jūsų atminimas visada 
bus gyvas". 

Tokia buvo graudi nuotai
ka kai skirstėmės kiekvienas į 
namus. Jau niekad jų vaišin
ga ir svetinga namų aplinka 
nedžiugins vaikų, anūkėlių, 
draugų. Jau niekad Nikode
mas nebevedžios po savo di
delį „dvarą", neberodys nau
jų p a s o d i n t ų medel ių , 
vaismedžių, ąžuolų alėjos, 
naujai pasodintos ir anūkėlio 
vardu pavadintos. Ir Reginu-
tė niekad nebesidžiaugs savo 

Tik ką baigėme mokslo 
metus. Išleisdami vasarai, ne 
vienas mokytojas jaunimui 
patarė nedaryti atostogų lietu
vių kalbai, lietuviškai knygai, 
kad rudenį, grįžę į lituanis
tines mokyklas, jaustųsi 
žymiai sustiprėję visuose 
lietuviškuose dalykuose. Ir iš 
tikrųjų, pasibaigus mokslo 
metams, daugelis jaunimo 
tebedirba ir įtemptai tebe
dirbs iki pat Tautinių šokių 
šventės, beveik kasdien bere-
petuodami, kad tik geriau 
išmoktų, kad tik geriau 
pasisektų. Paskui jaunimas 
irgi bus užimtas: dalyvaus tai 
skautų, tai ateitininkų, o kai 
kurie ir abiejų stovyklose. 
Taigi dalis vasaros mokyk
liniam jaunimui yra darby-
metė: pasitobulinti tautiniuo
se šokiuose , pa s ig i l i n t i 
savojoje ideologijoje, pažengti 
pirmyn patyrimo laipsniuose, 
geriau pramokti lietuviškai, 
susipažinti su kitų vietovių 
jaunimu, susidraugauti. Ir tai 
labai retas kuris skundžiasi, 
kad tai sunku, kad tai našta. 

0 kaip su mokytojais, 
lituanistinių mokyklų moky
tojais? Ar vasara jiems tik 
poilsio, ilgos pertraukos 
laikas, ar laikas, kurio bent 
mažą dalį reikėtų skirti savęs 
p a s i t o b u l i n i m u i , ž i n i ų 
pagaus in imu i , kad nuo 
ateinančių mokslo metų 
patobulėtų ir pati mokykla. 

Tik mažam vaikui atrodo, 
kad tėvas ir motina viską 
žino, tik jaunučiui mokinu
kui atrodo, kad jo mokytojas 
turi atsakymus į visus jo 
klausimus. Jei tėvas ar moti
na, tuo labiau mokytojas 
pasijunta jau tiek žiną, tiek 
tobuli, kad niekas jų daugiau 
pamokyti nebegali, jau blogai: 
pasidaro stagnacija, tupinė-
jimas vietoje ir net atsili
kimas. 

Atsilikti nuo gyvenimo ir 
pedagoginės pažangos nenori 
lituanistinių mokyklų moky
tojai, todėl nuo 1967 m. 
kasmet JAV LB Švietimo 
taryba, kartais (jei jie nori), 
bendradarbiaudama su Kana
dos Švietimo komisija, ruošia 
mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitę. Šiais metais tai bus 
jau aštuonioliktoji ir įvyks 
Dainavoje liepos 29 - rugp. 5 d. 

Studijų savaitė turi keletą 
tikslų. Pats pirmasis, kaip 
pats vardas rodo, — studiji
nis: išgirsti ką nors naujo, 
pasidalinti mintimis ir patyri
mu lituanistinio švietimo dar
be. Šiais metais numatyta 18 
paskaitų, kurias skaitys A. 
Balašaitienė, A. Bagdonas, S. 
Jonynienė, V. Kavaliūnas, dr. 
J. Kavaliūnaitė, Br. Ketura
kis, J . Kojelis, J. Matulai
tienė, dr. Jonas Meškauskas, 
J. Plačas, M. Pleškys, A. 
Rūgytė, E. Ruzgienė, St. 
Stasienė, D. Šaulys, dr. R. 
Šilbajoris, dr. A. Vygantienė ir 
A. Žygas. Temos įvairiausios: 
istorija, literatūra, sportas, 
kompiuteriai liet. mokyme, 
tėvų talka, kasdien po vieną 
metodikos paskaitą. Tik trys 
paskaitos į dieną, niekas dėl 
tiek nenuvargs. 

Antras tikslas — susipažin-

JUOZAS MASILIONIS 

ti ir pabendrauti su kitų vieto
vių mokytojais. Jei visi kiti 
gali, kodėl mokytojai negali 
drauge pastovyklauti, susipa
žinti, pabendrauti. 

Pavargusiam mokytojui 
reikia vasarą poilsio? Jo 
užtenka. Poilsiui skiriamas 
vidudienis, kada, gražiam orui 
esant (o jis dažniausiai būna 
gražus), einama paežerėn 
pasisėdėti, pasimaudyti. O 
vakarinės pro^amos neleis 
niekam nuobodžiauti. 

Kviečiami visi mokytojai, 
ypatingai vedėjai ir jauniau
sieji. Norime, kad iš kiekvie
nos mokyklos būtų jei ne visi, 
tai bent po keletą. Net gėda 
pagalvoti, kad dar yra moky
tojų, nė karto nedalyvavusiu 
mokytojų studijų savaitėse. 

Kviečiami mokytojai su 
šeimomis, vaikais. R. Juškie
nė paglobos vaikus, pamokys, 

kad tėvai turėtų laiko paskai
tų klausyti. Laukiami ir šiaip 
tėvai, besidomj lietuviškuoju 
auklėjimu bei mokymu. 
Kvieč iame ir s t u d e n t ų 
amžiaus jaunimą. Jiems bus 
dainų (St. Sližys), tautinių 
šokių (J. Matulaitienė) ir lietu
vių kalbos (J. Masilionis ir 
kun. J. Vaišnys) pamokos. 

Pavieniai ir šeimos galva 
moka 80 dol., antroji pusė ir 
jaunuoliai (13-30 m.) 50 dol., 
vaikai (iki 13 m.) 25 dol. Tai 
nebrangu, nes Lietuvių Fon
das studijų savaitę remia. Be 
abejo, būtų geriau, kad mokyk
lų tėvų komitetai, LB apylin
kės paskirtų bent vieną stipen-
diją mokytojui s tudi jų 
savaitėje dalyvauti. Bet tuo 
turėtų rūpintis mokyklų vedė
jai ir patys mokytojai. 

Studijų savaitės dalyviai 
atsivežs lovos baltinius ir 
kitus asmeninius reikmenis 
bei gerą nuotaiką. 

DIEVO MEILĖ -
2MOGALS MEILĖ 

Tik viena iš anksto tikra: 
būsime vertinami pagal tai. 
kiek būsime savo krikščioniš-

pasodintom ir užaugintom gė
lėm ir niekad su ja nebe-
vaikščiosim upelio pakran
tėm, ieškodamos lietuviškų 
žolynų, lietuviškų gėlių. Ir nie
kad Lietuvoj pasilikę seserys 
ir brolis jų nebematys. 

Praeis daug pavasarių, 
daug kartų žydės jų sodintos 
vyšnios ir obelys, oš suaugę 
ąžuolai, bus pilnas kiemas 
mėnulio šviesos ir daug 
žvaigždžių, tik jų nebus, tik 
Reginos ir Nikodemo niekad 
nebematysim. 

Viešpatie, suteik Jiems am
žiną ramybę. 

L. Baltrušai t ienė 

Mylimai sesutei 
A. į A. Emilijai Landsbergienei mirus, 
mūsų narei 

JADVYGAI MATULAITIENEI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTAS 

A . f A. 
JURGIUI DUJCUI mirus, 

jo dukrai Emilijai Kielienei ir seimai 
gilia užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS, TĖVAS IR SENELIS 

A. f A. 
JUOZAS BAGDANSKIS 

mirė 1984 m. gegužės 29 d, sulaukęs 74 metų amžiaus ir buvo pa
laidotas 1984 m. birž. 2 d. Sv. Kazimiero liet. kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapinėse. Taip pat dėkojame Lietuvos Dukterų drau
gijos pirmininkei Emilijai Kielienei ir kun. Povilui Jakulevičiui už 
rožinio maldas koplyčoje. 

Nuoširdi padėka už tartus atsisveikinimo žodžius organizacijų 
atstovams: A. Juodvalkiui, Z. Moliejui, K. Juškaičiui, E. Diminskienei, 
K. Pociui ir J. Pečiuliui. 

Dėkoja.-ne L.K.VS. RAMOVĖS Chicagos skyriaus valdybai už 
pagerbimą velionies kapitono Juozo, pastatant prie karsto vėliavą 
ir garbės sargybą. 

Širdinga: dėkojame giminėms, draugams bei pažįstamiems, da
lyvavusiems laidotuvėse ir aukojusiems šv. Mišioms ir labdarai, at
siuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą gyvu žodžiu, laiškais 
ir spaudoje. 

Gili padėka solistui Vaclovui Momkui už giesmes bažnyčioje ir 
Antanui Kalvaičiui už palydą vargonais. 

Nuošird: padėka karsto nešėjams ir visiems palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą. 

Išskirtinai dėkojame prieteliui Antanui Juodvalkiui už pagel
bėjimą tvarkyti laidotuves ir tuo išpildymą velionies Juozo pagei
davimą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D-A. Petkui už malonų ir nuo
širdų patarnavimą. 

Visiem5; ir visoms mūsų širdingiausia padėka. 

Didžiausiame liūdesyje lieka 
2MONA, SCNUS ir VAIKAIČIAI 

PETRAS KARUŽA 
šią knygą redegavo Antanas VAIČIULAITIS ir Ber

nardas BRAZDŽIONIS. Joje sutalpinta poeto Petro Ka
ružos .esmės apie daiktus ir žmones", prozos raštai, 
jo biografija, aprašymai, recenzijos, kritika, daug nuo
traukų iš Vilkaviškio "žiburio" gimnazijos ir veiklos, ne
krologai ir atsiminimai. Sis įdomus ir vertingas literatū
ros leidinys didelio formato, estetiškai atspausdintas 
"Draugo spaustuvėje, 408 psL, kieti viršeliai. Išleido 
Kazys Karuža, 1984 m. Kaina su persiuntimu 15 dol. 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS", H5k5 W. 6Srd Street, 

Chicago, IL 60629 

kurną liudiję tauriu žmoniš
kumu. Tai visų laikų krikščio
nio matas, nes tikra Dievo 
meilė išsiskleidžia ir tikra 
žmogaus meile. 

Juozas Girnius 

A. A. 

J U L I A P O C I U S 
KUČINSKAITE 

(Julia's restorano savininkė) 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 28 d., 1984 m., 10 vai. ryto, sulaukus 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Benediktas, marti Katrina, 

sesuo Stella Juskie su vyru Bruno, dukterėčios, sūnėnai ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Stanley ir sesuo a. a. Mary Gudauskas. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį 2-rą valandą popiet Gaidas-

Daimid koplyčioje, 4330 South California Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 30 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: SCNTJS ir MARTL 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

Mylimai sesutei ir švogerkai 

A. + A. 
Genovaitei Aleksaitei-Zaleckienei 

mirus Lietuvoje, sesutei ANICETAI ir jos vy
rui ANTANUI JANUŠKAMS reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

BRONĖ KUODIENĖ 
MARIJA ir BRONIS KRUOPIAI 
ADELĖ ir BENEDIKTAS POVILAVIČIAl 
AMILIJA ir STASYS KAZLAUSKAI 

E U D E f K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefon.ii LA 3-0440 ir LA 3-0852 

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

P E T K U S 
MARQL'I I I F FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero - 863-2108 
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x So l . J o n a s Vaznel is pra
eitą sekmadienį susilaukė ne
tikėtai daug svečių, kurie susi
rinko jį pasveikinti vardinių 
dienoje. Be jo šeimos narių, gi
minių ir kaimynų iš pačio Be-
verly Shores, Ind., čia dar bu
vo a tvykę prof. dr. V. 
Darnusis, dr. V. Majauskas, 
dr. A. Razma l dr. P. Kisielius, 
dr. K. Ambrozaitis, S. Džiu
gas su žmonomis, mūsų Ope
ros solistai Margarita Mom-
kienė, Algirdas Brazis, Stasys 
Baras, Bernardas Prapuole
nis ir Operos valdybos nariai. 
Vyt. Radžius papasakojo įs
pūdžius iš Illinois Arts Coun-
cil posėdžio. Visus svečius Na
talija Vaznelienė pavaišino. 

x A leksand ra s Merkelis, 
monografijų apie Tumą-Vaiž
gantą ir prezidentą Antaną 
Smetoną autorius, jau 17 me
tų po paralyžiaus priepuolio 
nelabai gerai jaučiasi, bet dir
ba ir toliau kūrybinį darbą. 
Yra paruošęs dr. Vinco Kudir
kos ir Vydūno monografijas, 
kurias tikisi kada nors išleis
ti. Taip pat yra surinkęs me
džiagą Balio Sruogos ir 
dr. Jono Basanavičiaus mo
nografijoms, bet vargu dėl 
sveikatos galės užbaigti. Šiuo 
metu jis gyvena Great Neack, 
N. Y. „Draugo" knygyne užsi
sako vis naujų knygų. Anks
čiau buvo „Draugo" bendra
darbis. 

x G i n t a r a s Karosas . Bal-
tic Enterprise bendrovės pre
zidentas, lankėsi Chicagoje, 
dalyvavo Lietuvių dienoje 
Marąuette Parke ir atliko ki
tus su lietuviškais dirbiniais 
susijusius reikalus. G. Karo
sas lankėsi ir „Drauge", nes jo 
dirbiniai ir spausdiniai admi
nistracijos platinami. 

x Lietuvos Vyčių geguži-
nė-p iknikas bus liepos 4 d., 
(ne 5 d., kaip Vyčių skyriuje 
per klaidą paskelbta „Drau
go" birželio 28 d. laidoje) Vy
čių namuose ir sodelyje. Visi 
kviečiami piknike dalyvauti ir 
atsivesti savo draugus. 

x Brighton P a r k o viena 
iš seniausių žuvies pardavi
mo krautuvių, pradėta sene
lio, dabar vedama anūko, per
sikėlė į naują vietą. 4311 So. 
Archer Ave. Parduotuvė yra 
moderniškai įrengta ir pritai
kyta šiems laikams. Lietuviai 
pirkdavo seniau šioje krautu
vėje žuvį, kuri būdavo šviežia 
ir gera. 

x Monica Pocius , Rock-
ford, 111., atsiuntė 8 dol. auką. 
Po 7 dol.: Vytautas Kubilius, 
Bolingsbrook, 111. V. Kačer-
gius, Montreal, Kanada, Pet
ras Brizgys, Hickory Hiils. 111. 
Po 5 dol.: L. Mikolajūnas, A 
Vidugiris, Izidorius Tavaras, 
Stasė Ilginis, A. Zablockas, A. 
Kareiva. Labai ačiū. 
x Inž. Algis Damijonai

tis, Elmhurst, 111. Simas Kuz
mickas, Nijojė Kaveckas, To
lius Siutas, S. Jautokaitė, Zina 
Mackevičius, Jonas Rejeris, J. 
Janušauskas. J. Miecius, Gy
tis Kiudulas, M. Pakeltis, visi 
iš Chicagos, grąžino lėšų tel
kimo šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

x Albinas Kurkulis , akci
jų brokeris, dirbąs su Rod-
man & R e n s h a w , Inc . pa
tarnauja akcijų bonų, fondų 
bei kitų vertybių pirkime ir 
pardavime. Susidomėję skam
binkite 977-7916. 

(sk.). 
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x Dr. Vidmantas ir Nijo
lė Raišiai su dukrele Rasa iš 
Seattle, Wash., atvyko į Chi-
cagą aplankyti dr. Vidmanto 
Raišio motinos ir sesers bei ki
tų artimųjų. Jie yra pakeliui į 
Clevelande vykstančią tauti
nių šokių šventę. Dr. V. ir N. 
Raišiai aplankė „Draugą", įsi
gijo naujausių leidinių ir tau
tinių dirbinių, taip pat pain
fo rmavo redakciją a p i e 
lietuvių veiklą Seattle mieste. 

x Kęstutis Palukai t i s , 
Cook County pataisos namų 
pareigūnas, gavo specialų žy
menį už išgelbėjimą dviejų sa
vižudžių nuo savižudybės. 
Taip pat policijos žurnalas pri
mena, kad už uolią tarnybą, 
gaudant narkotikų spekulian
tus, apdovanotas G. Lisaus
kas. 

x Lietuvos Vyčių 71-mas 
seimas, kuris bus Chicagoje 
rugpiūčio 22-26 dienomis, la
biausiai šiuo metu kelia rū
pesčių 36-tai kuopai. Ši kuopa, 
vadovaujama John L Paukš
čio, rūpinasi jo technišku pa
ruošimu, svečių priėmimu, sei-
m o l e i d i n i u . K u o p o s 
vyriausybė ir seimo rengimo 
komisija prašo prisidėti svei
kinimais prie seimo leidinio. 

x A n a t o l i j u s Mi lūnas , 
Lietuvių Respublikonų federa
cijos pirmininkas, JAV prezi
dento autorizuote , rmkiminio 
komiteto yra paskirtas orga
nizuoti ir vadovauti JAV lie
tuvių visuomenėje balsuojant 
už Reagan-Bush kandidatūrą. 

x I n ž . V y t a u t a s B a n 
džių lis iš Santa Monikos, 
Calif., pakeliui į VH-ją Tauti
nių šokių šventę sustojo Chi
cagoje. Čia aplankė savo gau
sius gimines ir pažįstamus bei 
lietuviškas institucijas. Apsi
lankęs „Drauge" susipažino 
su personalu ir jo nuo vaikys
tės skaitomo laikraščio spaus
dinimo procesu. Vytas Ban-
džiulis yra veiklus Los 
Angeles lietuviškoje veikloje, 
ypač jaunimo veikloje. Jis yra 
ir vienas iš „Spindulio" an
samblio mokytojų, o taip pat ir 
šokėjas. Šį rytą išvyko į Cle-
velandą, kur jau renkasi 
„Spindulio" šokėjai. 

x Sodybos gėlynuose šį 
sekmadienį nuo 2 vai. p. p. 
pažmonys, dalyvaujant maj. 
J . Tapulioniui ir dipl. teis. Pr. 
Šului. Sveikatos reikalai. Kul
tūrinė programa. Užkandis, 
Visi laukiami. 

x Antanina Dambraus 
kai tė , Miami Beach, Fla., 
buv. Lietuvos Valstybinės 
Kauno operos pirmaujanti so
listė, mums rašo: „Nuošir
džiai sveikinu „Draugą" 75 
metų sukakties proga. Linkiu 
geriausios sėkmės dirbant to
kį svarbų ir didelį darbą Lie
tuvos dirvonuose ir nepavarg
ti". Labai ačiū už linkėjimus ir 
atsiųstą auką. 

x K. Genčius, J . Vasiu-
kevičius, Jonas Macijaus
kas, Chicago, 111., K. Balsevi
č i u s , S e m i n o l e , F l a . , 
įvairiomis progomis paaukojo 
po 10 dol. dienraščio paramai. 
M. Z. Baranauskas, So. Bos
ton, Mass., — 8 dol. Po 7 dol.: 
Ona Bakaitienė. Chicago, 111., 
Liudas Valančius, Oak Lawn, 
111., J. Prasauskas, Rochester, 
N. Y., B. Racevičius, Ontario, 
Kanada. Visiems labai ačiū. 

x Venta Deli — Grybu, iš
pardavimas . Tik 6 dol. stik
las. Labai geri, nesūrūs . 
2419 W. Lithuania P laza 
Court . Tel. 476-4622. 

(sk.). 
x Lemonte, lietuvių ap

gyventame rajone, tarp gra
žių namų pigiai parduodamas 
ąžuolais apaugęs pusės akro 
sklypas. Reta proga lietu
viams. Century 21 — Ol-
sick & Co. Realty Skam
bint 312-257-7100. 

(sk.). 
x KASA, Lietuvių Fede

ral inė Kredito Unija pra
neša, kad š. m. liepos 4 dieną, 
trečiadienį, įstaigos (Chicago 
ir Cicero) bus uždarytos. 

(sk.). 

IŠARTI IR TOLI 

Dalis Rūtos ratelio narių su 1983-84 m. valdyba. Iš 
kairės: L. Didžbalytė, R. Variakojytė, Rūtos ratelio 

globėja N. Martinaitytė, V. Vieraitytė ir L. Putriu-
tė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
N A U J A S LIETUVIS 

DAKTARAS 
Studentavimo metai pasi

baigė. Jo laikas ne visuomet 
priklauso jam pačiam. Kar
tais jam bevalgant suskamba 
telefonas ir jis turi keltis nuo 
stalo ir važiuoti — ir greitai, 
nes ligoniai nelaukia. 

Po ketverių mokslo metų Do
mas Lapkus tapo medicinos 
daktaru š. m. birželio 9 d. 
Loyolos universiteto Stritch 
School of Medicine. 

Dr. Domas Lapkus 
Domas žada gilintis į vi

daus ligų sritį. Praeitą savaitę 
jis Loyolos ligoninėje pradėjo 
praktiką. Neseniai prasitarė, 
jog esąs parengtyje važiuoti į 
ligoninę 24-rias valandas pa
roje ir jau keletą kartų buvo 
pašauktas gelbėti širdies pa
cientų. 

Aleksandro ir Julijos Lapkų 
sūnus Domas pradėjo moki
nio karjerą Nekalto Prasidėji
mo pradžios mokykloje ir vė
liau baigė Brother Rice 
aukštesniąją mokyklą su gar
bės pažymėjimu. Tuo tarpu 
mokėsi skambinti pianinu pas 
A. Kučiūną ir M. Motekaitį. 
Lankė Northvvestern universi
tetą ir Illinois universitete bai
gė geologiją. 

Domas taip pat yra baigęs 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą ir ateitininkų tarpe yra 
pažįstamas kaip veiklus są
jungos narys. 

Kai skambinimas iš ligoni
nės Domui pertrauks vakarie
nę ar linksmą pobūvį su drau
gais, tai paryškins jo naujos 
srities reikšmę. Darbas yra iš-
semiantis ir sunkus, bet tuo 
pačiu kilnus, nes daktaras pa
sitarnauja kitų sveikatai ir la
bui. Tegu mūsų jaunąjį dakta
rą Domą lyd: ištvermė ir 
pasisekimas! % 

R C T O S R A T E L I O 
VEIKLA 

Marijos aukštesnės mokyk
los Rūtos ratelis sėkmingai už
baigė savo 1983-84 mokslo me
tų veiklą. Ratelis visus metus 
dirbo, jungdamas lietuvių kil
mės mergaites mokykloje ir 
susirinkimuose, pateikdamas 
tautinio susipratimo progra
mą bei pasilinksminimo va
landėlę. 

Ratelio 32 narės susirink
davo sykį į mėnesį. Vasario 16 
proga pirmininkė Renata Va
riakojytė kalbėjo per mokyk
los garsiakalbį apie Lietuvos 
nepriklausomybę ir dabartinę 
tautos kančią sovietų ranko
se. Tą pačia proga Rūtos rate
lio narės mokykloje pasipuošė 
tautinėmis juostelėmis. 

Kovo mėnesį ratelis suruošė 
Mišias šv. Kazimiero 500 me
tų mirties minėjimui. Mišias 
laikyti ratelis pakvietė į mo
kyklą kun. A. Saulaitį. 

Rūtos ratelio 1983-84 moks
lo metų išleistuvės įvyko ge
gužės 25 d. pirm. Renatos Va-
riakojytės namuose. Tuo metu 
buvo paskelbta nauja 1984-85 
metų ratelio valdyba: pirmi
ninkė Eglė Liutkutė, vice-
pirm. Dana Didžbalytė, sekre
torė Renata Ramanauskaitė, 
iždininkė Alida Vitaitė ir ren

ginių vadovė Aušra Jasaitytė. 
Pareigas perdavė mokyklą 
baigiančios: Renata Variako
jytė, Laura Putriūtė, Vilija 
Vieraitytė, Lina Didžbalytė ir 
Jūra Liutkutė. 

Išleistuvių pabaigoje nauja 
valdyba pasižadėjo „vesti lie
tuvišką veiklą mokykloje ir vi
suomet kovoti už Rūtos ratelio 
teises ir egzistenciją". 

R. V. 

BIRUTININKILJ 
SUSIRINKIMAS 

Birutininkių visuotinis susi
rinkimas buvo birželio 10 d. 
Jaunimo centre. Susirinkimą 
atidarė Chicagos skyriaus pir
mininkė E. Diminskienė. Pa
sveikinusi vasaros karščių ne
pabūgusias ir į susirinkimą 
atsilankiusias nares, ji pa
kvietė Sofiją Plenienę susirin
kimą pravesti. Be einamųjų 
skyriaus reikalų, darbotvarkė
je buvo numatyta istoriko J. 
Damausko paskaita, pritaiky
ta baisaus Birželio įvykiams 
prisiminti. 

Kalbėdama apie valdybos 
veiklą, pirmininkė papasako
jo, kas įvyko, kaip ir kur sky
rius buvo reprezentuojamas 
nuo paskutinio iki dabartinio 
susirinkimo. Veikla nebuvo 
apsnūdusi. Kas reikalinga bu
vo padaryta. Valdyba jaučia
si savo pareigas gerai atliku
si. J i pranešė, kad šiais metais 
Lietu vos Vyčių organizacija 
švenčia 75 m. gyvavimo bei 
veikimo sukaktį. Tai labai 
svarbi, ilgai Amerikoje vei
kianti lietuvių organizacija. 
Birutininkė8 Lietuvos Vyčių 
pakvietimą dalyvauti jų šven
tėje priėmė su pareiga ir pa
garba. L. D. Kunig. Birutės ka
rių šeimų moterų dr-jos 
pasveikinimas bus patalpin
tas L. Vyčių veiklos sukakties 
minėjime su tautiniais rūbais. 
Baigdama savo pranešimą, 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. a. P e t r a s Montvila, 

vienas iš seniausių Brookly-
no, N. Y., veikėjų, birželio 13 d. 
mirė Putname, sulaukęs 97 
metų amžiaus. Palaidotas Šv. 
Jono kapinėse prie prieš 28 
metus mirusios žmonos. Ve
lionis buvo gimęs 1887 m. 
Nedriniškių km., netoli Mari
jampolės. 1907 metais atvyko 
į Ameriką. Dirbo siuvėju ir 
buvo unijos pareigūnas. Lie
tuviškam darbe dirbo nuo at
vykimo į Ameriką, ypač pasi
žymėjo Lietuvos Vyčių ir 
Katalikų susivienijimo veiklo
je. Buvo taip pat Liet. Kak fe
deracijoje ir Amerikoje Lietu
vių Taryboje bei kitose 
organizacijose. Jo brolis kun. 
Juozas Montvila, vykdamas į 
Ameriką su Titanico laivu, 
laivui susidūrus su ledo kal
nu, nuskendo 1912 m. balan
džio 25 d. Velionis apie savo 
brolį ir Titanico laivą parašė 
knygelę „Kai grįžta praeitis". 

— Dr. V. Raul ina i t ienė , 
anksčiau gyvenusi Waukega-
ne, 111., o dabar Los Angeles, 
Calif., gavo iš okupuotos Lie-

Lietuviy Istorijos ir Svėksniftkių dra 
šeimos viloje Beverly Shores, Ind. 

>,n*« svp<*rg prof dr. Jono Račkausko 

pirmininkė prašė valdybos, 
kadencijai rugsėjo m. pasibai
gus, leisti jai laikinai iš pirmi
ninkės pareigų pasitraukti. 
Tai daro dėl to, kad jos vyras 
reikalingas nuolatinės prie
žiūros. Ji negali palikti namie 
jį vieną. Tokiu būdu birutinin-
kėms nebūtų tinkamai atsto
vaujama. J i pakvietė vice-
pirm. J. Ivašauskienę pareigas 
perimti. Narės labai apgailes
tauja E. Diminski« .iės pasi
traukimą, bet pripažįsta ir at
jaučia jos padėtį. J i sėkmingai 
vadovavo ir net sugebėjo kai 
kada į skyriaus veikimą įjung
ti jaunąsias. 

Toliau buvo J. Dainausko 
paskaita. Minėdamas Lietu
vos okupaciją, persekiojimus 
ir 1941 m. birželio mėnesio lie
tuvių trėmimus į Rusijos gilu
mą, prelegentas padarė išva
dą, kad tie įvykiai yra išdava 
seniai sovietų užplanuotos 
grobuoniškos politikos. J is pa
kvietė atsistojimu pagerbti 
Lietuvoje ir Sibire žuvusius lie
tuvius. Po paskaitos, padėko
jusi prelegentui, pirmininkė 
pareiškė, kad nežiūrint komu
nistinės priespaudos, sovie
tams nepavyko užgniaužti lie
tuvių tautoje laisvės troškimo. 
Atsilankiusiems į paskaitą ra-
movėnams buvo padėkota ir 
jie buvo paprašyti neskubėti 
namo, bet pabūti su birutinin-
kėmis kavutės metu. Pirmi
ninkė ragino tą gražią pa
bendravimo tradiciją ir toliau 
palaikyti. 

Vaišėmis rūpinosi J . Iva-
šauskienė. Kavutės metu bu
vęs prezidento A. Smetonos 
vasarojimo Palangoje štabo 
narys ramovėnas V. Les-
niauskas papasakojo, kaip 
prezidentas praleisdavo ten 
savo vasarojimo dienas. J is 
supažindino su vienos dienos 
programa. Prezidentas buvo 
labai draugiškas su tarnauto
jais, o jo žmona Sofija Smeto
nienė nepaprastai vaišinga ir 
rūpestinga. 

Pirmininkė pageidavo, kad 
bendradarbiavimas tarp biru
tininkių ir ramovėnų nenu
trūktų. Ramovėnas K. Juškai-
tis padėkojo už birutininkių 
pasiryžimą palaikyti glau
džius veikimo ryšius, nes jos ir 
ramovėnai yra viena šeima. 
Po to dar ramovėnas J. Tapu-
lionis trumpai, kai kur įterp
damas humoro, papasakojo 
savo pergyventus nuotykius, 
kurie įvyko jam kurį laiką be
tarnaujant sovietinėje kariuo
menėje. 

Susirinkimas praėjo nuošir
džioje nuotaikoje. Pirminin
kės manymu, tokie pabendra
vimai yra labai naudingi ir 
daug prisideda prie organiza
cijų veikimo paskatinimo ir 
sustiprinimo. 

Bi ru t in inkė 

tu vos liūdną žinią, kad ten mi
rė jos sesuo Stefanija Serafi-
nienė, buvusi Telšių ir 
Tauragės mokytoja, Sibiro 

f kankinė. 

— Vik to ra s J . Ruokis ir 
d r . J o l a n d a Mickevičiūtė 
rugsėjo 8 d. susituoks Los An
geles Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Jaunasis yra Aldonos ir 
Juozo Ruokiu sūnus iš Los An
geles, o jaunoji yra Rožės ir 
Prano Mickevičių duktė iš Cle-
velando. J i yra medicinos gy
dytoja, jis yra inžinierius. 

j 

— Stefa i r J o n a s J u š k a i -
čiai iš New Jersey nuolati
niam apsigyvenimui persikėlė 
į Los Angeles. Calif. Šiuo me
tu, kol įsikurs, jie yra apsisto
ję pas J . ir B. Dzenkaičius 
Glendale, Calif. 

— S p i n d u l i o " tautinių 
šokių g rupė , vadovaujama 
Onos Razutienės ir Danguolės 
Varnienės, iš Los Angeles, 
Calif., rengiasi vykti į Tauti
nių šokių šventę Clevelande. 
Šokių šventė bus liepos 1 d. 
„Spindulys" savo programo
mis ir rėmėjų pastangomis ke
lione jau yra pasirūpinęs. 

— A. a. Ane lė Vasil iaus
k i enė birželio 14 d. mirė Los 
Angeles, Calif., sulaukusi 75-
rių metų amžiaus. Laidoti jos 
kūnas buvo išvežtas į Chica
gos Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. Nuliūdime liko jos sū
nūs Eduardas ir Petras. 

VOKIETIJOJE 
— Lietuvių Bendruome

n ė s Romuvos apylinkės su
sirinkimas buvo balandžio 29 
d. Atidarė pirm. Arminas Lip-
šys ir susirinkimui pakvietė 
pirmininkauti Andrių Šmitą, 
sekretoriauti Justiną Luko
šių. A Lipšys apžvelgė praei
ties veiklą, iždininkė Liucija 
Riterienė pranešė apie iždą, 
kontrolės Komisijos pirm. An
tanas Veršelis, Sr., pranešė 
apie atskaitomybę. Naujon 
valdybon išrinkti: pirmininku 
Antanas Šiugždinis, sekr. Ed
mundas Kaciucevičius, iždi
ninku Antanas Veršelis, Sr., 
kontrolės komis. pirm. Liuci
ja Riterienė, Ričardas Ten-
dzegolskis, kandidatu liko Vy
tautas Svilas. A. Lipšys 
naujajai valdybai perdavė al
bumą ir knygas. 

— V a s a r i o 1 6 gimnaziją 
šiemet baigė keturi abiturien
tai: Romanas Dirgėla, gimęs 
Vokietijoje, Gintarė Kotkytė, 
gimusi Tauragėje, ok. Lietu
voje, Artūras Kotkė, gimęs 
Tauragėje, ok. Lietuvoje, ir 
Brigita Preusaitė, gimusi Vo
kietijoje. R. Dirgėla žada stu
dijuoti elektrotechniką, R. 
Kotkytė — biologiją, A Kotkė 
— rusų kalbą ir sportą, B. 
Preusaitė — meną. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatas 
JONAS GIBAITIS 

6*47 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd-, Saito 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Of*. 325-3157 
TeL Res. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


