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LKB Kronika Nr. 62 

Protestai dėl suimtų 
kunigų nesiliauja 

(Tęsinys) 
Tai Štai kokia pas mus visų 

piliečių lygybė prieš įstaty
mus! Praktiškai tas visas 
teises turi tik bedieviai. Jie 
savo reikalams turi spaudą, 
radiją, televiziją, mitingus, 
eitynes; vaikų (netgi tikinčių 
tėvų prieš jų valią) ateistini 
auklėjimą, pradedant vaikų 
darželiais per visas mokyk
las; vaikų ir jaunimo bedie
viškas organizacijas, į kurias 
stoti verč ia v isokiomis 
priemonėmis net tikinčių tėvų 
vaikus. Gi tikintieji viso to 
neturi. Visur vyksta tikin
čiųjų diskriminacija. Tikin
tiej i v a i k a i mokyklose 
pašiepiami, o mokytojai jų 
ne tik kad negina, bet dar 
mažina elgesio pažymį už 
bažnyčios lankymą, ypač už 
aktyvų dalyvavimą liturgi
joje. Joks praktikuojantis 
tikintysis negali užimti bet 
kokio aukš te sn io , ypač 
v a d o v a u j a n č i o p o s t o . 
Pabandykite Jūs, gerb. 
Korespondente, bent trumpą 
laiką suvaidinti tikinčią. Jūs 
tuoj pajustumėte, ką reiškia 
piliečių lygybė prieš įstaty
mus. Jei esate mokytoja ir 
išdrį8tumėte viešai pade
monstruoti savo religinius 
įsitkinimus, Jūs tuoj būtu
mėte atleista, kaip buvo 
pašalintos iš mokyklos moky
tojos: Jasiūnaitė Stasė Kulau
tuvoje, Brilienė Ona Vilka
v i š k y j e , K a u š i e n ė — 
Šiauliuose. Jei būtumėte kolū
kio pirmininkė, irgi būtumėte 
atleista, kaip buvo atleistas 
pavyzdingas vadovas ir gau
sios šeimos tėvas Gražulis 
Antanas. 

Kada keli uolesni ir drąses
ni kunigai įsteigė TTGK 
komitetą, tai jiems buvo 
paskaityta nusikaltimu. Kada 
tikintieji, neturėdami spaudos 
ir kitokių ryšio priemonių 
savo teisėms ginti, pradėjo 
leisti pogrindinį laikraštį 
„LKB Kroniką", tai irgi 
paskaityta nusikaltimu. Kada 

toje „Kronikoje" suregistruoti 
k a i kur ie t i k i n č i ų j ų 
diskriminacijos faktai pateko 
į užsienį, tai buvo palaikyta 
tarybinės santvarkos šmeiži
mu, beveik valstybės išda 
vimu. 

Jei Lietuvoje nebūtų 
tikinčiųjų diskriminacijos, jei 
TSR Konstitucijos ir Suv. 
Nac. Žmogaus teisių dekla
racijos nuostatai būtų ne 
tuščia raidė, bet gyvenimo 
tikrovė, — nebūtų nei TTGK 
komiteto, nei „Kronikos"; 
nebūtų nei kunigų — Alf 
Svarinsko nei S. Tamkevi-
čiaus — ar joms panašių bylų. 

Šitoks tarybinio teismo su 
uoliais kunigais susidoroji
mas mūsų valdžiai garbės 
nedaro. Juk tai tiesioginis 
kunigų persekiojimas už eili
nių savo pareigų atlikimą. 
Vaikų katekizacija — tai svar
biausia kunigo pareiga. Tai 
supranta kiekvienas sąžinin
gas kunigas ir ją didžiausiu 
uolumu atlieka. Tarybinė 
Konstitucija ir Žmogaus teisių 
deklaracija, kaip matome, 
mokyti tikėjimo tiesų nedrau
džia. Tai draudžia taip vadi
nami „Religiniai nuostatai", 
kurie prieštarauja ir Konsti
tucijai, ir Žmogaus teisių 
deklaracijai, ir Bažnyčios 
kanonams. Prieš tuos Reli
g i n i u s nuos ta tus s a v o 
pareiškime valdžiai yra 
pasisakę virš 500 Lietuvos 
kunigų ir du vyskupai. Labai 
gaila, kad valdžia tą kunigų 
pareiškimą ignoravo. 

Mums nesuprantamos ir 
kelia rūpesčių valdžios 
pastangos visokiomis priemo
nėmis 8ubedievinti tautą. Juk 
gyvenimo patirtis moko, kad, 
atmetus religiją, moralė 
netenka pagrindo. Tai mato
me jau šiandien: alkoholiz
mas, šeimų skyrybos, net 
mokyklinio amžiaus jaunimo 
nusikalstamumas smarkiai 
plinta. Broliai ateistai, kur 
vedate mūsų tautą? S.O.S. 

Žagarė, 1984.01.30 
Kun. G. Gudanavičius 

Olimpiados vadai 
posėdžiauja 

JAV karinių jėgų Pietinės komandos vadas gen revohurijomerius. Ginklų dėžės ateina iš Nika-
Paul Gorman parodo spaudos atstovams, kaip ragvoa laivais. Juroje ginklai perkraunami j 
komunistinių salių ginklai pasiekia Salvadoro valtis, kurios pasiekia Salvadoro krantus. 

Vakarų kviečiai 
i rusų aruodus 

TRUMPAI 
Iš VISUR 

Los Angeles. — Olimpinių 
žaidynių proga Tarptautinis 
Olimpinis komitetas, geriau 
sakant, jo vykdomoji taryba, 
susidedanti iš devynių asme
nų, kiekvieną rytą susirenka 
ištaigingame Biltmore vieš
bučio kambaryje svarstyti 
o l i m p i a d o s k l a u s i m ų . 
Daugiausia laiko užima žaidy
nių boikoto klausimai. Jau 
trečią kartą dalis pasaulio 
valstybių žaidynėse nedaly
vauja. Kaip žinoma, 1980 m. 
dėl Afganistano invazijos 
Maskvos Vasaros žaidynes 
boikotavo Vakarų šalys, 1976 

Sovietų saugumas 
klastojo laiškus 

C h i c a g a . — Valstybės 
prokuroras William Smith 
pasakė kalbą metiniame JAV 
teisininkų suvažiavime. Jis 
patvirtino jau spaudoje 
pasirodžiusias žinias, kad 
prieš Olimpinius žaidimus 20 
Azijos ir Afrikos kraštų gavo 
grasinančius laiškus. Juose 
buvo įspėjama n e s i ų s t i 
sportininkų į Los Angeles. 
Laiškai buvo pasirašyti Klu 
Klux Klano — rasistinės 
amerikiečių organizacijos. 

Prokuroras Smith paskelbė, 
kad po tyrimų moderniausio-

m. nedalyvavo Afrikos valsty
bės, šiemet boikotą paskelbė 
Maskva ir jos satelitai. 
Tarptautiniam komitetui rūpi, 
kad 1988 m. žaidynės, rengia
mos Pietų Korėjoje, vėl gali 
sukelti boikoto bangą, nes 
daug komunistinių valstybių P 
Korėjos nepripažįsta. Tarp
tautinis komitetas, pasvars
tęs boikotų problemą, nutarė 
klausimą atidėti iki specia
laus viso komiteto, kurį 
sudaro 88 nariai, suvažia
vimo. 

Vykdomoje taryboje buvo 
nuomonių, kad reikėtų pa
skelbti pasauliui, jog olimpia
dų boikotas atneš vaisių: 
boikotuojančios šalys bus 
visiems laikams iš olimpiadų 
pašalintos. Visi tarybos 
nariai tvirtai pasisakė, kad 
sekančios žaidynės bus 
Seoule, Retų Korėjoje, nors 
tai vietovei ir atsirastų opozi
cija. 

Kitas komitetui gan 
sudėtingas klausimas yra 
m ė g ė j i š k u m o p r i n c i p o 
apibrėžimas. Jau daug metų 
neaišku, kas iš tiesų yra 
sportininkas mėgėjas, ir kas 
— profesionalas. Komunistų 
valdomose šalyse sportinin
kai niekad nebūna tikri mėgė
jai. Juo s išlaiko, treniruoja 
valdžia, daugiausia per 
kariuomenės klubus. Net ir 
tokia garsi sovietų gimnastė 
Olga Korbut nuo 10 metų 
amžiaus priklausė Raudono
sios armijos klubui. Vakaruose 
sportininkai dažnai gauna 
universitetų ir kolegijų 
stipendijas, kas irgi laužo 
mėgėjiškumo sąvoką. Tarp-

— Valstybes departamen-
Maskva. - Svarbiausią ir iš Kanados 4 mil. tonų kvie- tas paskelbė įspėjimą 

v ie tą š ių dienų s o v i e t ų čių. Visi javai Maskvai amerikiečiams, kūne keliauja 
laikraščiuose užima žemės kainuos apie 2 bil. dol., rašo l L«mgraaą. Uia pagausėjo 
ūkio reikalai. Rašoma, kaip britų ,£conomist". Sovietų incidentų su milicija, 
Jaunuolis renkasi žemdirbio derlius šiemet būsiąs panašus sustiprintas tumtų toraty-
profesiįą". įvairūs partijos i pernykštį. Prsridentas m a f l ' ? t o i r ! £ 1 J l * kontaktas m i 8 technikos priemonėmis, 
vada i te ik ia p a t a r i m u s Cernenko yra pasakęs, kad •* a™** P*™*"**- Neseniai nustatyta, kad tie bjaurus 
žemdirbiams, kaip „sumaniai pernai derlius davė 190 mil. Lenmgrado mihaja suėmė ir laiškai buvo „kitos teroris-
ir kūrybiškai rikiuoti derliaus tonų. Jei taip, tai Maskvai šie B u m u S ė J A V konsulato.sargy- tanės organizacijos - KGB -
nuėmimą". Vilniuje rugpiūčio met teks importuoti apie 30 b i ^ m a n m * seržantą Ronald darbas . Laiškai yra puikus 
1 d. įvyko komunistų pasita- mil. tonų buržuazinių javų. Campbell. sovietinio klastojimo pavyz-
rimas. Dalyvavo gubernato- Tuo džiaugiasi Europos - Sovietų strateginių dys, pasakė Smith, pridė-
rius (antrasis partijos sekre- Rinka, nes jos ūkininkai * -*«* jėgų vadas martelas damas, kad pasaulio taikai tautinis olimpinis komitetas 
torius) N. Dybenka ir iš šiemet nuims vien kviečių 85 Vladinur Tolubko paskelbė didžiausia grėsmė ateina iš nutarė vengti žodžio „mėgė-
Maskvos atsiųstas atsakin- mil. tonų. Amerikos pašarinių sovietų žurnale, kad sovietai komunis t in ių va l s tyv ių , jas". Jo vietoj naudojamas 
gas centro komiteto darbuo- javų derlius sieks 238 mil. > u b a n d o • f t7° " į į * 8 ' P"1*" k u r i o s bando sugriaut i žodis „neprofesionalas". 
tojas M. Chaziainovas. Posė- tonų. Nežiūrint Sovietų Sąjun- s i a 8 i Amerikos MX raketas, tarptautinę tvarką melagystė- Komitetas nusistatęs prieš 

gos pirkimo, javų kainos Sėkmingai išbandytos ir mis ir narkotikų pardavinė- sportininkus, kurie gyvena iš 
Vakaruose nukrito. Gegužės sovietoj skriejančios raketos, jimu. Savo padirbtais laiš- biznio produktų rekla-
mėn. kviečių tona kainavo P*88** maršalas. kais sovietai bandė pateisinti 
167 dol., o Šiuo metu - 156 - Michigano respublikonų Olimpinių žaidynių boikotą ir 

pirminius rinkimus 63-37 
nuoš. laimėjo buvęs astronau
tas Jack Lousma. Rudenį jis 
bandys nugalėti demokratą 
senatorių Carl Leviną. 

— Iždo sekretorius Donald 
Regan p a k a r t o j o , jog 

džio dalyviai kalbėjo apie 
javų nuėmimą. Vadeivos 
priminė kolchozų vadams, 
kad .javų branda šiemet 
užtruko ir jų pjūties pradžia 
lyginant su įprast iniais 
metais gerokai vėluoja". 
„Našiam darbui būtina išnau
doti kiekvieną giedrą valan
dą ir minutę". „Ten, kur javai 

dol. 

Maskvos sabotažas 

Paskirtos lėšos 
Salvadoro gynybai 
Washingtonas. — Atstovų 

Rūmų lėšų užsienio opera
cijoms pakomitetis patvirtino 
Salvadorui skiriamą karinę ir 
ekonominę paramą. Pirmą 
kartą pakomitetis nesuma
žino prezidento prašomų 
Salvadorui lėšų. Čia daug 
prisidėjo Salvadoro prezi
dento Duartes vizitas. Duarte 
įtikino kongresmenus, kad 
Salvadoras galėtų pats savo 
jėgomis sutvarkyti komunistų 
revoliuciją, jei gautų para
mos. 

Pakomitetis patvirtino lėšas 
Turkijai — 540 mil. dol., kas 
yra 215 mil. mažiau, negu 
vyriausybė prašė. Nutarta 
neskirti jokių lėšų Jordanui, 
kuris norėjo pirkti Amerikoje 
priešlėktuvinių raketų. 

JAV karinių jėgų Pietinės 
komandos vadas gen. Paul 
Gorman pareiškė spaudai, 
kad Salvadoro sukilėliai gink
lus toliau gauna iš komunis
tinių valstybių. Ginklai 
siunčiami per Nikaragvą. 
Žvalgybos lėktuvų darytos 
nuotraukos parodo mažų 
laivelių, valčių gabenamas iš 
didesnių laivų ginklų dėžes. 
Viena nuotrauka rodo mulų, 
apkrautų dėžėmis, karavaną. 

Salvadoro komunistų vadai 
įrodinėjo, kad ginklus, dau
giausia Amerikos gamybos, 
jie atima ar perka iš Salva
doro kariuomenės. Generolas 
patvirtino, kad tokių ginklų 
sukilėliai gali turėti, tačiau iš 
36,000 Salvadorui nusiųstų 
Amerikos M-16 šautuvų, tik 
apie 2,000 pateko į sukilėlių 
rankas. Kitus amerikietiškus 
šautuvus jie gavo iš Vietna
mo, kur buvo palikti JAV 
ginklų sandėliai. Tai įrodo 
serijiniai numeriai tų šautu
vų, kurie buvo atimti iš Salva
doro sukilėlių. 

Maskva. — Sovietų spau-
subrendę. juos reikia imti..." dos agentūra paneigia JAV 
Bepiga ok. Lietuvos ūkinin- valstybės prokuroro Smitho prezidentas Reaganas neban-

bandė padidinti žaidynes 
boikotuojančių valstybių skai
čių, pasakė Smith. 

Ar tinka džiaugtis 
laimėjimais? 

Kovos Afganistane 
New Delhi. — Afganista

no laisvės kovotojai pranešė 
Indijoje, kad Afganistane jau 
trys savaitės vyksta aršios 
kovos šiauriniame Shomali 
slėnyje. Partizanai nušovė 
apie 200 sovietų kareivių. 
Maskvos lėktuvai bombomis 
puolė slėnio kaimus ir nužudė 
apie 300 žmonių. Bombos vien 
Shakaradara kaime užmušė 
daugiau 200 civilių. 

Afganai kareiviai mūšių 
metu tūno savo bunkeriuose ir 
palieka sunkiausias kovas 
sovietų kareiviams, pranešė iš 
Afganistano atvykęs parti
zanų ryšininkas. 

kams dirbti, kai partija pasą- tvirtinimą, kad KGB sufabri-
ko, kada kirsti javus. Toliau kavo laiškus, kurie buvo 
Vilniaus žinovai nurodo: „kur siunčiami Azijos ir Afrikos 
javų negalima nuimti su kraštų Olimpiniams komi-
technika, juos reikia nupjauti tetams. Tass rašo, kad 
dalgiais. Negalima suvėlinti Washingtona8 greit dėl visko 
ir žiemkenčių sėklos ruošimo, kaltins rusus. Smithas skel-
Geriausią sėklą reikia supilti biąs mitą, kuris sukelia juoką, 
vasarinių javų sėjai. Būtina ..New York Times" savo 
taip pat sklandžiai organi- vedamajame „Olympic Sabo-
zuoti grūdų pristatymą valsty- tage" rašo, kad tie laiškai yra 
bei". (Maskvai irgi reikia tarptautinio sporto festivalio 
duonelės.) įžeidimas. Laikraštis rašo, 

Pasakiusi žemdirbiams, ką kad oficialios „žinios", kurias 
reikia daryti, partija nurodo ir Tass skelbia apie Olimpiadą, 
kas visa tai darys. „Į derliaus tik parodo sovietų tikslus, 
dorojimo darbus reikia pasi- Dieną po dienos sovietų agen-
telkti visas kaimą šefuo- tūra meluoja apie žaidynių 
jančias organizacijas, kaime sąlygas, norėdama pateisinti 
atostogaujančius studentus ir boikotą. „Los Angeles siaučia 
moksleivius, ūkių administra- vagysčių epidemija, olimpi-
cijos darbuotojus, miestelių nius idealus pakeitė biznis, 
gyventojus, pensininkus". netrukdoma viešpatauja 

Kremliaus vadai, i š patyri- smurto epidemija, banditai 

dys kelti pajamų mokesčių. 

mavimo.Klausimas yra sudė
tingas, nelengvai išsprendžia
mas. Ledo ritulio ir kojinio 
futbolo federacijos grasina 
pasitraukti iš ateities žaidy
nių, jei Tarptautinis komi
tetas neįsives liberališkesnių 
taisyklių, kurios dabar drau
džia dalyvauti profesiona
lams sportininkams. 

Daug lengviau tarybai bus Los Angeles. — Olimpinių 
Administracija įsitikinusi, jaįdynių laimėtojų daugiau- susitarti dėl olimpinių žaidy-
kad auganti ekonomika g i a t u r ė j 0 J A V sportininkai, nių vietos. Graikija yra 
pakels dirbančiųjų ir mokęs- s p a u d 0 je jau pasirodė kaltini- formaliai pasiūliusi ateityje 
čius mokančiųjų skaičių. m u^ ^ ^ pasireiškia žiūrovų visas olimpines žaidynes 
Pridėjus taupumą išlaidose, 
biudžetas turės mažesnius 
deficitus, pareiškė sekreto
rius. 

— Marksistinė Kongo vy
riausybė pakeitė premjerą, 
vadovavusį valdžiai 8 metus. 

— Pirmą kartą po metų 
Izraelio teritorijoje nukrito du 

„šovinizmas". Esą negražu 
tiek daug laimėti ir taip viešai 
džiaugtis. „Sun Times" 
rugpiūčio 9 d. vedamajame 
„USA. is O.K." atmeta 
tokias šnekas ir rašo, jog yra 
s m a g u m a t y t i j a u n u s 
amerikiečius, prasimušančius 
ir besidžiaugiančius savo 

rengti Graikijoje. Tarptau
tinis komitetas yra sudaręs 
specialią komisiją, kuri šį 
klausimą nagrinėja. Komi
sijos pirmininkas jau aštuo-
niskart buvo Graikijoje. Komi
tete yra opozicija „vienos 
vietos" siūlymui. Kritikai 
sako, kad vienos vietos 

„KathiSų* sviediniai, iššauti iš laimėjimais. Iš visų ABC tele- parinkimas sugadins Olimpia-
Jordano teritorijos. Nuostolių 
raketos nepadarė. 

apšaudo olimpinius autobu 
sus ir žmogus jaučiasi kaip 
kalėjime", cituoja vedamasis tinio prieglobsčio. Šiuo metu 
sovietų spaudą. 

mo žinodami, kad derlius „dėl 
blogo klimato" bus prastas, 
užuot važiavę į Los Angeles 
Olimpiadą, atvyko į Chicagą. 
Čia yra svarbiausias javų __ m m ______. 
prekybos centras „Board of _ , « « 
Trade". Rusai užsakė daugiau Dll ri lSlĮ k a n a i 
14 milijonų tonų javų. Iš JAV «••>•*« n a m n 
sovietai perka 2.2 mil. tonų B TtZ0 n a m Q 

kviečių ir 4.5 mil. tonų kuku- Bernas. — Du jauni sovie-
rūzų, avižų, miežių ir sorgo. Iš tų kareiviai, paimti į nelaisvę 
Prancūzijos Maskva perka 2.5 Afganistane ir dvejus metus 
mil. tonų kviečių, iš Argenti- išgyvenę Šveicarijoje Zuger 
nos 1 mil. tonų pašarinių javų Berg stovykloje, trečiadienį 

išskrido namo, į Maskvą. 
Anksčiau du iŠ trijų kareivių 
Šveicarijoje nutarė namo 
negrįžti. Vienas pernai liepos 
mėn. pabėgo iŠ internavimo 
stovyklos ir atsidūrė Vakarų 
Vokietijoje, kur paprašė poli-

stovykloje gyvena penki 
sovietų kariai. Pagal susitari
mą, kurį išsiderėjo Raudo
nasis Kryžius, sovietų belais
vius afganai laisvės kovotojai 
perduoda Šveicarijai, kur jie 
turi gyventi dvejus metus 
arba „iki pasibaigs karas". 
Belaisvių pavardės neskel
biamos. Buvo žinių, kad tarp 
jų buvo ir jaunas lietuvis. 

vizijai metamų kaltinimų 
nacionalinis šovinizmas yra 
mažiausiai pagrįstas. Kai 
kurie kritikai teigia, kad 
Amerikos žiūrovai savo 
triukšminga parama savo 
sport ininkams įže idžia 
užsienio svečius. Nesąmonė, 
rašo laikraštis. 

Iki šiol Amerika medalių 
gavo: 54 aukso, 46 sidabro ir 
20 bronzos. Po jos eina Rumu
nija (16-12-9), Vakarų Vokie 

dų universalumą. Tą patį 
padarytų ir varžybų išdali
nimas į kelias vietas. Dabar 
viso pasaulio jaunimas 
suvažiuoja į vieną vietą ir čia 
pabendrauja. To nebūtų, jei 
atskirų šakų varžybos vyktų 
atskirose šalyse. 

KALENDORIUS 
Rugpiūtio 10 d.: Laurynas, 

tija (10-13-14), Kinija (14-7-8), Asterija, Tautenis, Laima. 
Britanija (3-616), Kanada (7- Rugpiūtio 11 d.: Tiburici-
9-8), Australija (3-8-11), Italija jUs, Klara, Purvinas, Porutė. 
(10-3-7), Japonija (7-4-9), O R A « 
Prancūzija (2-2-9). Suomija (4- U I W B 

34), Olandija (3-2-4), Švedija Saulė teka 5:52, leidžiasi 
(04-5), Naujoji Zelandija (4-0- 7:59. 
2), Pietų Korėja (2-3-1). Kitos Saulėta, mažiau drėgmės, 
šalys gavo medalių po temperatūra dieną 85 1., naktį 
mažiau. 65 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

SALFASS 14-TŲ GOLFO 
PIRMENYBIŲ INFORMACIJA 

Varžybos vyks rugsėjo 1-2 
d. Bay Valley Golf Club, Bay 
City, MI. Abi dienas varžybų 
pradžia 9 vai. ryto. 

Indiv idual inės varžybos 
bus pravedamos vyrų, moterų, 
senjorų, jaunių ir jaunučių 
klasėse. Bus atrenkami trijų 
pirmųjų vietų laimėtojai 
kiekvienoje klasėje, remiantis 
„low gro88" 36 skylių rezulta
tais ir viena vieta „low net". 

Vyrų grupė suskirstoma 
pagal „handicap" šitaip: 

Meistrų klasė, žaidėjai su 
„handicap" — 0-7; A klasė — 
8-14; B klasė — 15-20; C klasė 
— 21-26; D klasė - 26 ir 
aukšč „Handicap" sudaromi 
remiantis „USGA" sistema, 
Moterų klasė — „handicap" ir 
amžius neribotas. Senjorų 
klasė — 55 m. amžiaus ir 
vyresni. Jaunių klasė — gimę 
1966 m. ir vėliau. Jaunučių 
klasė — gimę 1970 m. ir 

Individualinis mokestis — 8 
dol. asmeniui; komandinis 
mokestis — 30 dol. komandai. 
Jauniai ir jaunučiai mokesčio 
nemoka. Nors Šiais metais 
registracijos mokestis yra 
kiek aukštesnis, bet todėl bus 
stengiamasi išlaikyti žinomą 
detroitiškių vaisingumą. 

Registracijos lapus prašo
me grąžinti iki rugpjūčio 24 d. 

Pereinamos taurės , esan
čios pereitų metų laimėtojų 
žinioje, turi būti atvežtos į 
Šias varžybas. 

Golfo mokest is — 18 sky
lių su elektriniu vežimu — 29 
dol. Kas nori atvažiuoti anks
čiau ir pasipraktikuoti, priva
lo dėl rezervacijų kreiptis į 
Golfo klubą, tel. 517-686-5400. 

Rezervacijos — kambarių 
rezervacijos yra pratęstos iki 
rugpjūčio 8 d. Po to kamba
riai yra negarantuojami. Mes 
rekomenduojame „package" 

vėliau. Esant mažiau kaip dviem asmenims — trys 
trims žaidėjams kurioje klasė- naktys 199 dol. ir prašome 
je, žaidėjai perkeliami į kitą paminėti Lithuanian Golf 
aukštesnę klasę. 

K o m a n d i n ė s 
t a rpmies t inės varžybos. 

Tournament. 
Dovanų į teikimas ir už-

baigtuvės įvyks sekmadieni, 
Vyrų komandos sudaromos rugsėjo 2 d., 8 vai. vakare. 

iŠ 9 žaidėjų ir 6 geriausios 36 Šiais metais atskiro banketo 
skylių pasekmės naudojamos nebus, nes šokiams muzika 
laimėtojams išvesti. groja kiekvieną vakarą 

Moterų komandos sudaro- viešbutyje, o restoranų taip 
mos iš 7 žaidėjų ir 4 geriau- pat yra didelis pasirinkimas 
šios 36 skylių pasekmės naudo- vietoje, 
jamos laimėtojoms išvesti. Iki pasimatymo! 

I lgiausio smūgio ir arčiau- Vytas Petrulis, 
šiai prie skylės primušimo Rengimo komiteto pirm. 
varžybos bus vyrų ir moterų 
grupėse antrą varžybų dieną. 

T e i s ė j a i — Kilusiems 
ginčams spręsti yra sudaryta 
teisėjų kolegija: Algis Rugie
nius, Algis Nagevičius ir 
Vytautas Vaitkus. 

Klasėse pasibaigus vienoda 
pasekme, bus vykdomas peršl
iosimas, o „low net" — laimi 
tas, kurio yra aukštesnis 
„handicap". Sių varžybų vieti
nės taisyklės bus paskelbtos 
vietoje prieš varžybas. 

Regis t rac i ja ir susipažini
mo vaišės įvyks penktadienį, 
rugpjūčio 31 d. 8 vai. vakaro. 

30115 Brookview, 
Livonia, MI 48152 

Tel. 313-525-0294 

Golfas 
J O N O PAUGOS 

TRADICINIS 
TURNYRAS 

Jau keleri metai iš eilės J. 
P a u g a s u r u o S i a golfo 
žaidynes Elwood Greens C.C. 
Genoa mieste, pakviesdamas į 

. jas visus Chicagos lietuvius 
golfininkus, pats pamokė
damas užkandžių, gėrimų ir 
laimėtojams dovanų išlaidas. 
Sįmetinis turnyras įvyko 
rugpjūčio 4 d. 

Karšta diena neatbaidė 
didelės minios golfo žaidėjų a 
niekas nesigailėjo 6a atvy
kęs, nors ne visi džiaugėsi 
savo žaidimo rezultatais. Šios 
dienos geriausias žaidėjas 
buvo L. Prochnow, laimėjęs 
,Jow gross" su 76. „Low net" 
laimėjo A. Labanauskas. 
Arčiausiai prie par 3 vėliavė
lės primuse P. Stončius, o prie 
par 4 vėliavėlės iš 2 smūgių — 
R Izokaitis. Ilgiausią numuši-
mą laimėjo irgi L. Prochnow, 
o nelaimingiausią (trumpiau
sią) numušimą padarė T. 
Vaitkus. išgelbėjęs vieną 
golfininkę nuo tos „garbės". 
J Pauga visus Šiuos laimė
tojus apdovanojo produktinė 
mis dovanomis. O visi jo 
,, s v e č i a i " bandė Jonu i 
pasakyti ačiū, jam įteikdami 
meniską lietuvišką kryžių. 
Visų nuotaika buvo gana 
„triukšminga", kas Jonui 
brangiau kainavo. 

O. N. 

R ū t a T a l l a t - K e l p š a i t ė iŠ Peor ia , I l l i n o i s , a t s t o v a v o l i e t u v ė m s 
t e n i s i n i n k ė m s K a n a d o j e v y k u s i o j e L a i s v ė s c i i m p i a d o j e . 
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TENISAS LAISVĖS 
OLIMPIADOJE 

RUOŠKIMĖS 
PIRMENYBĖMS 
ŠALFASS praneša, kad 

1984 m. l a u k o t e n i s o 
pirmenybės yra numatytos 
Detroite rugpjūčio 25-26 d. 

Golfo pi rmenybės numa
tytos reugsėjo 1-2 d. Detroite. 

§ m . lietuvių ir baltiečių 
l e n g v o s i o s a t l e t i k o s 
p i r m e n y b ė s n u m a t y t o s 
rugsėjo mėn. 8-9 d. latviu 
stadijone Hamilton, Kanda-
doje. 

Baltiečių ir lietuvių Šaudy
mo pirmenybes numatytos 
rugsėjo mėn. 8 ir 15 d. latvių 
„Berzaine" šaudykloje prie 
Toronto, Kanadoje. Šaudymo 
iŠ pistoletų varžybos vyks 
rugsėjo 8 d., o smulkaus kalib
ro ir medžioklinių šautuvų 
šaudymo pirmenybės vyks 
rugsėjo 15 d. 

Dėl smulkesnių informacijų 
kreipiamasi į atatinkamas 
ŠALFASS sekcijas. 

LIETUVIS OLIMPINĖSE 
2AIDYNESE 

Henrikas Andrulis yra 
pasižymėjęs beisbolo žaidėjas 
Toronte ir yra įtrauktas į 
Kanados olimpinę beisbolo 
rinktinę, kuri lankėsi Europo
je ir Olandijoje, žaidė įvyku
siame turnyre. Kanada čia 
laimėjo pirmą vietą. Grįžęs iŠ 
Europos į Torontą, išvyko į 
Los Angeles, kur dalyvaus 
parodomosiose olimpinių 
žaidynių beisbolo varžybose. 

H. Andrulis priklauso 
„Etobicoke Indiana" koman
dai ir žaidžia metropolinio 
Toronto lygos pirmenybėse. 
1983 m. jis buvo išrinktas 
geriausiu Šios lygos žaidėju 
(MVP). Jis taip pat žaidžia 
ledo ritulį Toronto lietuvių 
komandoje. 

Jo brolis Edvardas yra š. 
Amerikos lietuvių lauko teni
so meisteris ir žinomas Onta-
rio žaidėjas. Sesuo Valė žaidė 
krepSinį Toronto Vyčio 
mergaičių komandoje. 

Teniso varžybose dalyvavo 
lietuviai, latviai estai ir 
ukrainiečiai. įvyko tik koman
dinės varžybos. Vyrų varžy
bose lietuviai laimėjo visas 
rungtynes ir kartu pirmą 
vietą. E. Andrulis ir S. Solys 
nesunkiai įveikė latvius ir 
estus 3-0 pasekme. Stipriau 
pasipriešino ukrainiečiai, 
tačiau ir jie buvo įveikti 3-0 
pasekme. E. Andrulis turėjo 
pasitempti, kad įveiktų Mus-
kiwskį 6-3, 4-6, 6-1 pasekme. 
S. Solys įveikė Chornij 6-4, 6-
4. Lietuviai taip pat laimėjo 
dvejeto varžybas 6-3, 6-2. 
Galutinė laimėtojų eilė taip 
atrodė: 1. lietuviai 3-0, 2. 
ukrainiečiai 2-1, 3. estai 1-2, 4. 
latviai 0-3. 

Blogiau sekėsi lietuvaitėms, 
kurios po pralaimėjimo es
tėms buvo nustumtos trečion 
vieton. Rūta Tallat-Kelpšaitė 

ir Vanda Vebeliūnienė nesun
kiai įveikė latves 3-0 ir 
ukrainietes 2-1, bet nelauktai 
pralaimėjo estėms net 0-3. Šių 
rungtynių pasekmės: R. 
Tallat-KelpSaitė — Randmaa 
1-6, 1-6, V. Vebeliūnienė — Pe-
ters 2-45, 5-7. Jos taip pat 
pralaimėjo ' ir dvejeto varžy
bas: 1-6, 2-6. Tolimesnėse 
varžybose vkrainietės netikė
tai įveikė estes 2-1 paskeme ir 
abi grupės, varžybas užbaigė 
vienodomis pasekmėmis — po 
2-1. Pagal laimėtą žaidimų 
skaičių pirmoji vieta atiteko 
ukrainietėm* 2-1 (14), 2. estės 
2-1 (12), 3. lietuvės 2-1, 4. 
latvės 0-3. 

Lietuviams Šiose teniso 
varžybose ^adovavo Jonas 
Žukas. 

A.S. 
iš „Tėviškės žiburiai" 

Šachmatai 
Pasau l inė r i n k t i n ė 

pra la imėjo sov ie tams 
Sovietų Sąjungos rinktinė 

nugalėjo rinktinę atstovau
jančią visoms kitoms pasaulio 
šalims 231-19. Rinktinės susi
tiko keturis kartus ir prie 
dešimt lentų. 

Pirmose lentose viešpatavo 
sovietai — pasaulio meistras 
A Karpovas ir jo varžovas G. 
Kasparovas. Pirmasis įveikė 
švedą U. Anderseną 2,5-1,5, o 
antrasis įveikė olandą J. Ti-
maną 1,5-1,5. Tačiau trečioje 
lentoje šveicaras V. Korčno-
jus nugalėjo sovietą L. Polu-
gaevskį 2,5-1,5. 

Gerai žaidė filipinas E. 
Tore, vengras Z. Riblis, 
anglas A. Mailsas, ir sovietai 
A. Beliavskis, M. Talis ir V. 
Tukmakova8. Pažymėtina, 
kad vos trečdalis Žaidimų 
baigėsi pergalėmis. 

Lietuviai rung tyn iavo 
Vengrijoje 

V. Majorovas pasidalino 
antrą vietą Vengrijoje sureng
tose varžybose 7,5-3,5. Vilnie
tis pirmą kartą patenkino 
tarptaut iniams meistrams 
skirtus reikalavimus. Tenka 
tr iskart gerai pasirodyti 
atitinkamo stiprumo varžy
bose, kad taptum tarptau
tiniu meistru. 

Vengrijoje taipogi žaidė 
Lietuvos čempionas G. Pieši-
na 7-4 ir tarptautinis meistras 
A. B u t n o r i u s 6 ,5 -4 ,5 . 
Varžybose dalyvavo penkias
dešimt šachmatininkų iš šešių 
šalių. 

Vilniuje gyvenant is V. 
Gavrikovas laimėjo A. Koto-
vo atminimo varžybas 10-3. 
Štai antras kartas, kad jis 
patenkino tarptautiniams did
meistriams skirtus reikala
vimus. 

Pasibaigė X-tosios 
pasaul inės 

korespondent inės 
pirmenybės 

X-to8 pasaulio pirmenybės 
s u s i r a š i n ė j a n t p a g a l i a u 
pasibaigė. V. Palčiauskas 
iškovojo lygiąsias prieS sovie
tą G. Sanakevą ir baigė be 
pralaimėjimo 11,5-3,5. Antra 
vieta teko argentiniečiui J. 
Morgadui 10,5-4,5. 

V. Palčiauskas laukia A. E. 
Akselsono atminimo varžybų, 
kurios prasideda rugsėjo 10-tą 
dieną. Dalyvaus visi pasta
rųjų penkiolikos metų pasau
lio meistrai: rytų vokietis H. 
Ritneris, sovietas Y. Estrinas, 
danas J. Slothas, estas T. Oi-
mis ir Californijo8 lietuvis V. 
Palčiauskas. Kartu dalyvaus 
ir dešimt didmeistrių. Varžy
bų rėmėjai yra paskyrę premi
joms kelis tūkstančius dole
rių. 

Racaičio kova 
su Sandrinu 

Futbolas svetur 
FUTBOLAS 
1984 METŲ 

OLIMPIADOJE 
XXIII-čioje Pasaul inė je 

vasaros olimpiadoje Los 
Angeles, pasibaigus futbolo 
preliminarinio rato varžy
boms, „A" grupėje galutinai 
kraštai iSsirinkiavo taip: 1. 
Prancūzija, 2. Chilė, 3. Norve
gija ir 4. Kataras, šios grupės 
rungtynių rezultatai: Prancū-
zija-Kataras 2-2; Prancūzija-
Norvegija 2-1; Prancūzija-Chi-
lė 1-1; Chilė-Norvegija 0-0; 
Chilė-Kataras 1-0; Norvegija-
Kataras 2-0. Į ketvirčio'finali
nes pateko Prancūzija ir 
Chilė. 

„B" grupėje kraštai pasi
skirstė vietomis taip: 1. 
Jugoslavija, 2. Kanada, 3. 
Kamerūnas ir 4. Irakas. Šios 
grupės rungtynių rezultatai: 
Jugosiavija-Kamerūnas 2-1; 
Jugoslavija-Irakas 4-2; Jugo
slavija-Kanada 1-0; Kanada-
Kamerūnas 3-1; Kanada-Ira-
kas 1-1; Kamerūnas-Irakas 
1-0. IS Šios „B" grupės į 
ketvirčio finalines pateko 
Jugoslavija ir Kanada 

„C" grupėje, pasibaigus 
preliminarinėms rungtynėms, 
kraštai pasiskirstė taip: 1. 
Brazilija, 2. Vakarų Vokie
tija, 3. Marokas ir 4. Saudi 
Arabija. Šios grupės visi galu
tiniai rungtynių rezultatai: 
Brazilija-Saudi Arabija 3-1; 
Brazilija-V. Vokietija 1-0; 
Brazilija-Marokas 2-0; V. 
Vokietija-Saudi Arabija 6-0; 
V. Vokietija-Marokas 2-0; 
Marokas-Saudi Arabiia 1-0. 
Ketvirčio finalinėms kvali
fikavusi Brazilija ir V. Vokie
tija. 

Paskutinėje „D" grupėje, po 
preliminarinių rungtynių , 
kraštai išsirikiavo: 1. Italija, 
2. Egiptas, 3. JAV ir 4. Costa 
Rica. Šioje grupėje į ketvirčio 
finalines pateko Italija ir 
Egiptas. Čia Egiptas pateikė 
staigmeną išstumdamas JAV 
iŠ t o l imesn ių v a r ž y b ų . 
R u n g t y n ė s J A V - E g i p t a s 
baigėsi 1-1. Rungtynes stebė
jo arti 55,000 futbolo mėgėjų. 
Pirmą įvartį Egiptui įkirto (7 
min.) G. Thomson (Tampa 
Bay), bet Egiptas vėliau 
rezultatą išlygino ir pateko į 
ketvirčio finalines, nes Egip
tas šiame varžybų rate turėjo 
vieną įvartį daugiau nei JAV. 
Abiejų Sių kraštų rungtynių 
rezultatų statistika, baigus Sio 
preliminarinio rato varžybas, 
buvo 1-1-1. Kiti Šios „D" 
grupės rungtynių rezultatai: 
Italija-JAV 1-0; Italija-Egip-
tas 1-0; Italja-Costa Rica 0-1; 
JAV-Costa Rica 3-0; JAV-
Egiptas 1-1 ir Egiptas-Costa 
Rica 4-1. 

Vėliau ketvirčio finalinėse 
rungtynėse Italija įveikė Chilę 
1-0; Prancūzija Egiptą 2-0; 
Brazilija įveikė Kanadą 5-3 
(pratęsime) ir Jugoslavija — 
V. Vokietiją 5-2. Čia jugosla
vas B. Cvetkovic vokiečiams 
įmušė net tris įvarčius. 

Dar vėliau semifinalinėse 
rungtynėse: Jugoslavija — 
Prancūzija 2-4 ir Italija — 
Brazilija 1-2. Semifin alinių 
laimėtojai Brazilija ir Pran
cūzija pateko į finalines 
rungtynes del aukso medalio. 
Jos įvyks SeStadienį, rugpjū
čio 11 d. Dėl trečios vietos 
(bronzos medalio) rungtynės, 
vyksta Šiandien. Jose rungsis 
Jugoslavija ir Italija. 

I a n k s t y v e s n e s ( d a r 
preliminarines) rung tynes 
Kanada Kamerūnas (3-1) buvo 

d e f g h 

Daugeliui Šachmatininkų 
nugalėti meistrą yra neilinis 
dalykas. Tačiau kada vienetų 
varžybose R. Racaitis susidū
rė su meistru A Sandrinu, jis 
nepabūgo. Žaisdamas baltai
siais Chicagos lietuvis net 
penkioliktame ėjime nutaikė 
progą iškovoti lygiąsias. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Rd3-e4! 
2f3-g5! 
Vdl-h5 
Zg5-f7 
2f7-g5 

f5-e4 
Vd8-fB 

h7-h6 
Kh8-h7 

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 iahed da i ly e x c e p t S u n d a y s and M o n d a y s , Legal Hohdays, 
D e c . 26 th , a n d J a n . 2 n d b y the Lithuanian C a t h o h c Presu Society. 
S e c o n d c l a s s p o s t a g e p a i d a t Chicago, IL. 

P o s t m a s t e r : S e n d addreas changes to D r a u g a s 4545 W. 63rd St., 
C h i c a g o , IL 60629 . 

Subscr ip t ion Ratea $53.00 — Chicago, Cook County , Illinois and 
C a n a d a . EUevvhere in t h e U.S.A. $53.00. Foreign countnes $53 00. 

P a š t o i š l a idas m a ž i n a n t , pakvitavimai už g a u t a s prenumeratas 
n e s i u n c i a m i . A n t D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, g a v u s 
iš jo mokest j , a t ž y m i m a , iki kada yra užsimokėjęs . 

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i s a n k s t o 

metams 1 /2 metų 3 mėn. 
C h i c a g o ir Cook C o u n t y $53.00 $30.00 
K a n a d o j e (U.S .A. *dol.) $53.00 $30.00 
U ž s i e n y j e $53.00 $30.00 
Kitur — Amerikoje . . . $53.00 $30.00 
S a v a i t i n i s (Ses tad . pried.) $30.00 $19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• A d m i n i s t r a c i j a dirba kas
d i e n n u o 8:30 iki 4:30, šeš ta 
d i e n i a i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakc i ja dirba k a s d i e n 
n u o 8:30—4:00. 

• Redakcija s traipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. J u o s grąž ina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų t u n n j neatsako. Skelbimų 
kainos pr i s iunč iamos gavus prašy
mą. 

atsilankę aukšti FIFA parei
gūnai. Jie buvo patenkinti 
Siame krašte futbolui rodomu 
dėmesiu ir gausiu žiūrovų 
a t s i l a n k y m u rungtynėse . 
Kritikavo JAV televizijos 
stotis dėl menko futbolui 
dėmesio ir informacijos 
stokos. Žiūrovų skaičiaus 
vidurkis futbolo rungtynėse 
buvo 33,836 žiūrovai. Bendrai 
iki Šiol Šešiolika prelimina
rinių futbolo rungtynių stebė
jo 541,382 žiūrovai. 

V. Krikščiūnas 

M e i s t r a s p r i p a ž i n o 
neišvengsiąs amžino Šacho ir 
žaidimas pasibaigė lygiomis. 

Andrius Kulikauskas 

Dr. Peter T. Brazio oti*ą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 West 71st Street 

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

DR. K. 6. 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 ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road ( C r a w f o r d 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . L U 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. E0MUND 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; seštad 10-3 vai. 

Of* 735 4477 »•/ 246 0067 arba 246 6<>8. 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

T e l . - 2 3 3 - 8 5 5 3 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3 9 2 1 W. 1 0 3 r d S t r e e t 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 5 2 - 0 2 2 1 
DR, JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofe 278 P O 7 - o 0 0 0 , Rez . C A 3 -

0R. A. JENKINS 
C.YDYTOIAS IR C HIRURCAS 

3844 VVest t>3rd Street 
V.il.mdos pagal Misitarima 

t<132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2070 arba 48«-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OIX>S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
\ .įlandos pagal >UMtanrr>.i 

Trl. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis £vdytoias 

3*25 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTL. GYDYTOJA 

2 6 5 9 VV. 5 9 St . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą — Pirm , 
antr treč . ketv ir ie i tad 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

liskyrus treč Se i t 12 iki 4 vai popiet 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTV GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarime 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

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

Rezid. 385-4811 

Ors tel. LU 5-0348; Rez PR "-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR-CH1RLRCAS 

4255 VV. e3rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: pirrr ir ketv 12—« 

c —8 antr 12 — c. penkt II i : i 

Namų 584-5527 
0R. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS - . . 
CHIRURGIŲ 

6132 S Kedzie. Chicago, MI. 
Tel. 925-2t>70 

1185 Dundee Ave., Elgin. III. o0120 
Tel. 742-0255 

V alandos pagai susitarimą 

T e l . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 

Chuago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
l ) \ N T U G T P Y T O I A 
8104 S Roberts Road 

nivli.i i v.ik.irus nuo Harlem Ave 
Tel. 5t>3-07OO 

\ .įl.indos pa^al -.usit irimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kaib.i Wtuviik.l i ' 

OPTOMLTRISTAS 
Tikrina akis. Pritiiko akinius ir 

"C'ontact lenses" 
2 P I 8 VV 71st St Tel 737-5149 

\ ,il p.ivj.il -uMtjnm,) U/darytj trec1 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-088O 

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

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o. impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

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

Vai. p a g a l susitarimą. 
24 vai „ansvvenng s." JeY. 242-3846 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Ofiao tel 434-2123. namų 460-7288 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2 4 5 4 W#tt 7 1 * * r w t 
Pirm., antr. ketv «r penkt 
valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

2-o, šeštadieniais pagal susitarimą 

http://Wtuviik.li


Tikrovė ir abejonės — 

VICEPREZIDENTĖ 
MOTERIS 

Demokratų partija po ilgų 
ginčų, kai buvo trys kandida
tai, savo konvencijoje San 
Francisco mieste išsirinko 
kandidatais į prezidentus 
Walter Mondale ir į viceprezi
dentus — Geraldine Ferraro. 
Pirmasis jau buvo viceprezi
dentas, taigi visiems ži
nomas. Antroji žinoma tik 
New Yorke, nes yra Atstovų 
rūmų narė. Pirmasis buvo ir 
senatorius, taigi vėl žinomas 
savo valstijoje ir apylinkėse, 
antroji iškilo tik kandidatu į 
prezidentus rinkiminėse pa
stangose. Ją pasirinkdamas 
W. Mondale norėjo savo pu
sėn patraukti etnines grupes, 
bet ypač moteris rinkėjas, 
kurios yra už moterų teisių ly
gybę ir laisvą apsisprendimą 
abortų atžvilgiu. Ar tas padės 
demokratams ar pakenks, 
klausia ir patys demokratų 
vadai, nes skirtingos yra pa
žiūros į daugelį klausimų, 
kurie iškils rinkiminėje kam
panijoje. 

Kai žvelgiame į prieškon-
vencinius kandidatų ginčus, 
dar labiau į jų tuščius paža
dus, tai nustembame jų pažiū
romis į Amerikos būsimos 
vyriausybės pareigas, pozi
cijas daugeliu atžvilgių, reto
rika paremtus planus, tartum 
Amerikos prezidentas būtų 
koks diktatorius ir galėtų 
viską pats vienas tvarkyti. 
Nuosaikiausias buvo W. Mon
dale, bet ir jis pažadėjo labai 
daug, žinodamas, kad įvyk
dyti negalės būdamas prezi
dentu ne ketverius, o net aš
tuonerius metus. Ką jau 
kalbėti apie G. Harto ir J. 
Jacksono pažadus, planus ir 
tuščius žodžius, kuriais jie 
švaistėsi be pasigailėjimo. Bet 
tai tik priešrinkiminė reto
rika, prie kurios rinkėjai yra 
pripratę ir kuria nesistebi. 

Dabar susidurs tikri kandi
datai — dviejų partijų atsto
vai, kurie pažadės Amerikai 
geriausius laikus, geriausią 
ekonominį gyvenimą ir pato
giausias ateities dienas. Bet 
tikrieji kandidatai — Walter 
Mondale ir Ronald Reagan — 
savo pažaduose turės būti at
sargesni, nes vienas iš jų tu
rės tikrai juos vykdyti bent 
dalinai. Kaip savo pažadus 
vykdė ketverius metus R. Rea-
ganas, jau žinoma, kaip vyk
dys W. Mondale — dar tik 
abejonės. 

G. Ferraro balsuodavo visuo
met už liberalų pozicijas, už 
abortų laisvę, už jų apmo
kėjimą iš valstybės iždo, jei 
tai liečia nepasiturinčias 
motinas ar merginas. Tas 
kelia abejones katalikams, 
kurie laikosi Bažnyčios nuo
statų, kyla klausimas jos 
ištikimumu ir tų visų, kurie 
kovoja už negimusių gyvybę. 

Negalima gilintis į šios kan
didatės asmeninį gyvenimą ir 
asmenines pažiūras, kai ji jas 
praktikuoja pagal savo są
žinę privačiame gyvenime. 
Bet galima abejoti jos katali
kiškumu, jos ištikimumu etni
nei ir krikščioniškai pažiūrai, 
kai ji viešai pasireiškia kartu 
su kraštutiniais liberalais, ne
branginančiais negimusios 
gyvybės ir einančios prie eu
genikos visuomeniniam gy
venime. J i čia dar nėra pasi
reiškusi, bet su jais kartu 
balsuoja prieš tuos, kurie gi
na gyvybę nuo jos prasi
dėjimo iki senatvės ar nepa
gydomos ligos. 

PLB VALDYBOS VEIKLOJE 
Kultūra, informacija, teisės reikalai 

BRONIUS NAINYS 

Neturint jokio iš ankštinio 
nusistatymo prieš moters kan
didatūrą viceprezidento vietai 
vis dėlto daugeliui kyla abejo
nės, ar tai prisidės prie Mon
dale laimėjimo. Kai kurie 
sako, kad sulaužyta tradicija, 
ir tai sukelia daugeliui abejo
nes. Taip pat daugelis iškelia 
ir tokią abejonę — o jeigu pri
reiktų vietoj prezidento perim
ti pareigas viceprezidentei, ar 
ji jau būtų tinkama. Į tai 
atsako daugybė laiškų įvai
riuose politiniuose žurnaluose, 
kad yra abejotina, net priešin
gai pasisakoma. Įdomu, kad 
net kai kurios moterys, išsky
rus femenistinio judėjimo va
doves, kurios turi savitus 
tikslus, pasisako prieš moterį 
į viceprezidentės vietą. 

Iškyla ir kitas klausimas, 
kad kandidatė į viceprezi
dentės G. Ferraro yra italų 
kilmės, katalikė, priklausanti 
vietos parapijai. Bet jos pa
žiūros yra labai liberalios 
amerikietšku požiūriu ir 
amerikietiška prasme. Ji pasi
sako už abortų laisvę, nors as
meniškai priešingai nusista 
čiusi. Atstovų rūmuose, kai 
iškildavo šis klausimas ašt
resne ar ne taip aštria forma. 

Tai viena demokratų kandi
datų į prezidentus ir vicepre
zidentus pusė, kuri turi rūpėti 
ir rūpi katalikams, krikščio
nims, ginantiems gyvybę. Dar 
yra ir kita demokratų partijos 
programos pusė, kur neaiškūs 
pasisakymai apie pavergtas 
tautas, apie jų laisvę, apie 
santykius su komunistiniu 
pasauliu, norinčiu užimti lais
vus kraštus Pietų ir Centro 
Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje. 
Cia demokratai savo progra
moje praeina taip slidžiai, kad 
daugeliui kelia įtarimus, ar 
vėl nenori daryti nuolaidų 
tiems kraštams, kurie jau yra 
komunistų rankose arba gra
so komunistų diktatūros įve
dimu. 

Nepatenkinti demokratais ir 
daugelis darbininkų unijų, 
nors dalis jų net nesiruošia 
balsuoti, kaip ir praeityje. Da
bar darbininkų unijos sten
giasi, kad bent dalis būtų 
užsiregistravusi balsuoti ir jie 
turėtų stipresnį balsą bent 
rinkimuose. Bet pareiškimas, 
kad bus pakelti mokesčiai 
valstybei, neva išlyginti vals
tybinius nuostolius, kelia dar
bininkams įtarimą, kad jie 
bus pažaboti dideliais mokes
čiais, o fabrikai negalės kelti 
algų pagal pragyvenimo 
kainų kilimą. 

Ekonominis gyvenimas 
daugeliui yra pirmutinis rū
pestis, o tik paskui užsienio 
politika, apie kurią eilinis dar
bininkas nesupranta ir ja ma
žai domisi. Tuo tarpu demok
ratų debatuose kaltinama 
dabartinė valdanti partija už 
užsienio politiką, mažiau ją 
galint kaltinti už ekonominį iš 
demokratų paveldėtą gy
venimo lygį. 

Tai abejonės šioje tikrovėje, 
ar moters išrinkimas kandi
date į viceprezidento postą 
yra tikslus ar netikslus, gali 
labiau padėti prezidentui lai
mėti ar pralaimėti. Žinoma, 
Geraldine Ferraro jau yra lai
mėjusi, kad pirmoji bus 
Amerikos istorijoje įrašyta ne 
tik kaip Atstovų rūmų narė, 
bet ir kaip politikė, tinkanti į 
viceprezidento vietą. Bet tai 
demokratų partijai negaran
tuoja laimėjimo, nes į moterį 
žiūri kitomis akimis, jos pa
skirtį svarsto daugumas kaip 
moters, o ne kaip politikės, 
tinkamos vadovauti valsty
bei. Tik rinkimai lapkričio 
mėnesj parodys, kai abi par
tijos bus pasveriamos rinkėjų 
daugumos. 

P.S. 

Mildai Lenkauskienei PLB 
valdyboje atiteko kultūros 
reikalų tvarkymas. Pirmiau
sia kyla klausimas, kokie tie 
kultūros reikalai yra ir ką 
ten reikia tvarkyti. Pati PLB 
valdyba juk tos kultūros neku
ria, nei gali jos kūrybai 
nustatyti kokią nors tvarką. 
Taip daryti ji net ir negalvo
ja, tačiau ji daug gali padėti 
tai kūrybai vystytis ir išei
vijos lietuviams ja naudotis. 
I še iv i ja y r a p a s k l i d u s i 
daugelyje laisvojo pasaulio 
kraštų: vienuose iš jų yra susi
telkę daugiau lietuvių, ki
tuose — mažiau. Didesnieji 
telkiniai, kaip pvz. Šiaurės 
Amerikoje, turi daug įvairios 
kultūros kūrėjų ir paprastų 
„mirtingųjų", norinčių ja 
naudotis. Tačiau tuose kraš
tuose, kur lietuviai skaičiuo
jami tik šimtais arba net dar 
mažesniais vienetais, lietu
viškosios kultūros kūryba 
sunkiau įmanoma, todėl 
norintieji ja pasinaudoti turi 
išsigabenti iš kitur. Tam 
tikslui jau reikia ir pagalbos, 
kartais net ir labai didelės, 
nes tie mažesnieji telkiniai nei 
darbo jėga, nei lėšomis nėra 
stiprūs ir kultūros „importo" 
uždavinių vieni patys išspręs
ti negali. Taip pat pasitaiko, 
kad tarp tų mažų telkinių 
a t s i r a n d a v i e n a s k i t a s 
individualus kūrėjas, aukšto 
pajėgumo tos k ū r y b o s 
perdavėjas arba net ir koks 
nors meno vienetas, kuris 
ieško platesnės auditorijos, 
taip norėdamas surasti ir 

savo veiklos prasmę. 
Atsiranda didelis reikalas 

tokius kūrėjus arba kultūros 
kūrybos perdavėjus kuriam 
laikui „eksportuoti", kad jie 
mažoje erdvėje neužtrokštų. 
Todėl ir būtina kam nors 
tokius visus reikalus tvarkyti. 
Tai ir yra didžiausias PLB 
vicepirmininkės ku l tūros 
reikalams Mildos Lenkaus
kienės rūpestis. 

Paprastai mes jį vadinam 
kultūriniais ryšiais. Tos parei
gos nėra naujos. J a s ėjo ir 
anksčiau buvusių PLB valdy
bų atitinkami pareigūnai. J ų 
pastangomis ir parūpintomis 
lėšomis (dažnai tik dalinė
mis; jau daug menininkų bei 
meno vienetų skrido per 
vandenynus, koncertavo, vežė 
į parodas paveikslus, skulptū
ras bei kitus meno kūrinius, 
ėjo siuntos leidinių, tautinių 
drabužių bei kitų reikmenų. 
Suprasime, kad tai nėra leng
vai įvykdomi uždaviniai, nes 
kultūriniam ryšiui , y p a č 
gyvam, palaikyti reikia dar ir 

labai daug pinigų. Kurios 
PLB valdybos turėjo daugiau 
pinigų, tos įstengė išvys cyti 
gyvesnius ryšius, kuriom tų 
lėšų buvo mažiau, kuklesnis 
buvo ir kultūrinis bendra
darbiavimas. 

Ši PLB valdyba yra labai 
neturtinga, todėl ir Mildai 
Lenkauskienei pareigos dar 
pasunkėja. Kol kas kalnai dar 
nenuversti. Ryšys palaiko
mas pigesnėmis priemo
nėmis. Siunčiami leidiniai, 
knygos, į visus kraštus keliau
ja „Pasaulio lietuvis". Tauti
nių šokių šventės rengėjų 
pastangomis ir materialine 
parama į šią šventę Cievelan-
de buvo atvyk usios Argenti
nos, Brazilijos ir Vakarų 
Vokietijos (Vasario 16 giman-
zijo8) tautinių šokių grupės. 
PLB ir JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pastan
gomis Argentinos ir Brazili
jos grupės koncertavo Chica-
goje. Pati Milda Lenkauskienė 
jau lankėsi Kolumbijoje, o 
dalyvavo Pietų Amerikos 
lietuvių kongrese Venecuelo-
je. 

Popieriuje surašyti dideli ir 
labai naudingi kultūrinių 
ryšių planai, bet kur gauti 
pinigų jiems įvykdyti? 

Gal čia į talką galėtų ateiti 

vicepirmininkas Mykolas 
Drunga. Taigi PLB valdyba 
pareigūną turi. Tačiau teturi 
tik vieną ir... neišpasakytai 
perkrautą visokiais kitais 
lietuviškais darbais (dviejų 
laikraščių redaktorius, gyny
bos vertėjas OSI bylose, 
lituanistikos dėstytojas, JAV 
LB tarybos prezidiumo narys, 
kitų LB projektų vykdytojas). 
Laikraščių, žurnalų ir radijo 
valandėlių turime daug, 
todėl jų visų žiniomis, ir dar 
originaliomis, vienas žmogus, 
jeigu ir tik tuo darbu teužsi-
imtų, aprūpinti negali. PLB 
valdybos informacijai skleisti 
reikia kokio pustuzinio 
žmonių ir taip pat apie tą dar
bą išmanančių. O kur jų 
gauti? Vyresnieji jau užsiė
mę, pavargę, o jaunesnių 
negalima prisiprašyti. Be to, 
Mykolui Drungai dar paves
tas ir Lietuvos pogrindžio 
leidiniu sutvarkymas ir išlei
dimas, kiekvienam PL nume
riui jis turi paruošti straipsnį 
apie PLB valdybos veiklą. M. 
Drunga yra sudaręs ir infor
macijos komisiją, tačiau 
tokiam dideliam uždaviniui ji 
per maža. Dabar į komisiją 
įeina: Ilona Laučienė — 
p o g r i n d ž i o leidinių 
a d m i n i s t r a t o r ė , Bronius 
Nainys — „Pasaulio lietuvio" 

Iš k.: Mykolas Drunga, Gintaras Grušas ir Milda Lenkaus
kienė aptaria informacijos, jaunimo ir kultūrinių ryšių rei
kalus PLB valdybos posėdžio pertraukos metu. 

platesnė informacija? Jeigu 
daugiau apie tuos visus 
reikalus rašytumėme spaudo
je ir skelbtumėm lietuviškų 
radijų programų metu, gal 
visuomenė „susigraudintų" 
ir tų lėšų PLB valdybai 
suaukotų. Reikia pasakyti, 
kad stokojame ir tos infor
macijos. Ja rūpinasi PLB 

redaktorius, Viktorija Matran-
ga — informuoti amerikiečių 
spaudai, ir Juozas Šlajus — 
techniškų informacijos reika
lų tvarkytojas. Kaip būtų 
gerai, jeigu šalia šių pareigū
nų būtų galima surasti po 
vieną korespondentą kiekvie
nam didesniam lietuviškam 
laikraščiui ne tik Šiaurės 

PLB valdybos vicepirmininkai Raimundas Kudukis (kairėj) 
ir Rimantas Dirvonis 

Amerikoje, bet ir Australijos, 
Europos ir Pietų Amerikos 
laikraščiams. Gal yra savano
rių? 

Nors ir sunkiai „alsuoda
mas", tačiau Mykolas Drun
ga savo pareigas kaip galėda
mas atlieka. Apie PLB 
valdybos veiklą buvo jo raši
nių „Drauge", visuomet jų 
yra „Pasaulio lietuvyje", 
balandžio mėnesį po PLB 
valdybos posėdžio buvo 
s u o r g a n i z a v ę s spaudos 
konferenciją. Talkininkų 
stokodamas, nebe ką daugiau 
ir begali padaryti. 

Vicepirmininkas teisės 
reikalams Raimundas Kudu
kis sudarė profesionalų komi
siją rūpintis įvairiais teisi
niais reikalais. \ jo komisiją 
įeina advokatai Povilas 
Zumbakis, Egidijus Mar
cinkevičius, Vytas Matas ir 
Stasys Lazdinis. Pirmiausia 
ši komisija užsimojo sudaryti, 
„tarptautinį" advokatų sąrašą 
ir jį paskelbti — gal net atski
ru leidinėliu — visuomenės 
žiniai. Taip lietuviai, turė
dami tų advokatų adresus, 
galėtų į juos kreiptis įvairių 
patarnavimų, nes dabar 
daugelis lietuvių turi naudo
tis svetimų tautybių advoka
tų patarnavimais ir kartais 
net nelabai sąžiningais. Taip 
pat jau žinome, kad JAV 
lietuviams keliantieji bylas už 
tariamus nusikaltimus Antro
jo pasaulinio karo metu asme
nys (ar organizacijos) savo 
veiklą nori išplėsti ir už JAV 
ribų. Teisės komisija turės 
jiems padėti apsiginti. Todėl 
jau labai laikas ir tokiam 
uždaviniui ruoštis. R. Kudu
kis ir jo vadovaujama komi
sija tą pasiruošimo darbą jau 
yra pradėję. 

Nors aplamai sportas yra 
tarptautinis, tačiau dėl varžy-
binio charakterio jis kartu yra 
ir tautinis, nes tarptautiniuo

se susirinkimuose varžybos 
vyksta ir tarp atskirų asme
nų ir kartu tarp tautinių 
grupių. Dėlto ir lietuviai spor
tininkai ^ r a susibūrę tik į 
lietuvišką sporto sąjungą ir 
taip labai prisideda prie ben
drų mūsų lietuvybės išlaiky
mo pastangų. Tai jau seniai 
visi suprato, tačiau dar tik 
labai neseniai sporto sąjun
gos buvo imtos glausti prie 
Lietuvių Bendruomenės. Jau 
praėjusioji PLB valdyba turė
jo narį sporto reikalams, š i 
valdyba tuos ryšius nori dar 
labiau stiprinti, todėl kartu 
dirbti pasikvietė ŠALFASS 
vicepirmininką, buvusį akty
vų sportininką ir sporto 
organizatorių, o taip pat ir 
kartu visuomeninką Rimantą 
Dirvonį. Jo uždavinys yra dar 
labiau suglaudinti sportinin
kus su Lietuvių Bendruomene 
ir taip stiprinti jų lietuvišku
mą. Didžiausias jo darbas bus 
nuskraidinti Šiaurės Ameri
kos sportininkus į Australiją, 
kur turės įvykti trečiosios 
pasaulio lietuvių sporto varžy
bos. Dirvonis į PLB valdybą 
buvo kooptuotas vėliau, todėl 
jis savo darbą dar tik prade
da. Jo darbo vaisius paste
bėsime gal tik po kitų metų. 

KRIKŠTAS IR LAISVĖ 

Krikštas sunaikina nuodė
mę ir bausmę, atgimdo ir įsū
nija, padaro dvasinės kuni
gystės dalininkais, tačiau jis 
neatima žmogaus laisvės ir 
nepanaikina pagundų. Krikš
čionis gali nevykdyti krikšto 
pažadų, gali priešintis jį 
atgimdžiusiai malonei, gali ei
ti ne evangelijos, bet pražū
ties keliu, kurti ne Dievo, o šė
tono karalystę. Jis gali iš 
naujo kalti Kristų prie kry
žiaus. 

Stasys Žilys 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

Irmą sėstis prie vaišių stalo. Svečiai nespėjo išgerti 
kavos ir paliko visus saldumynus bei saldžiuosius 
gėrimus. 

— Dabar švęskime stebuklingą Irmutės atsiradi
mą. 
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— Olivija, Olivija! 
Elzė bėga į Rykantų miegamąjį, bet Olivija su 

Arūnu jau pajuto kitą nuotaiką salone ir patys atei-

Algimanta8 laimingas ir šviečia šypsniu. 
— Na, o kaip judu susitikot? 

pavydo... Tavo mamos jau seniai nėra gyvųjų 
tarpe... 

Irma, atidžiai klausiusi, žiūrėdama tiesiai tėvui 
į akis, dabar dar atidžiau tyrinėjo jo žalsvai mėly
nų akių vyzdžius. Mato juose nuoširdumą ir meilę. 
Minutę jos veido raumenys lyg atsileidžia, lyg nori 
žengti ir eiti į savo kambarį- Cia pat Olivija ieško 

— Aš nuvažiavau į ligoninę ir susiradau Irmą akimis jos tamsių akių žvilgsnio. Irma atsistoja, 
ten... Dar ir su ja ilgai buvome prie sunkiai sužeis- Kartu su ja ir visi pakyla. 
tos Ahcijos... 

Irma nutraukia 

Visas tas laikas, kurį būtų 
buvę galima geriau sunau
doti, yra prarastas. 

J J Rousseau 

Kuo kas yra kilnesnis, tuo 
mandagiau elgiasi su žmo
nėmis. 

na. Juodu sustoja ir atsivėrus svečių ratui, žvelgia į paima tėvo ranką 
merginą, lyg į kokį stebuklą. — Aš labai atsiprašau, tėveli, kad taip vėlai 

— Irmute! Kaip tai atsitiko? Tai stebuklas! atsiradau... Išbuvau ligoninėje prie Alicijos, kol jos 
Olivija apkabina dukterį ir kai kuriems krizė sumažėjo. Ji liks gyva, tik reikės dar gulėti... 

svečiams atrodo, jog tokiu atveju pasisveikinimas Tuo laiku buvau pagalvojusi apie tave... bet net 
turėjo būti daug nuoširdesnis. Tačiau Irma pati atsi- neįsivaizdavau, kad jūs sužinosite apie mano mir-
traukia ir apveda vėl svečių būrį akimis. tį... Nemaniau, kad buvo taip per radiją pranešta... 

— Tai buvo klaida... Per radiją aš pati išgirdau — Gerai, Irmute... Tai nesvarbu. Svarbiausia, 
apie katastrofą, nes ne aš automobilyje su Alicija kad tu gyva ir sveika! Juk žinojome, kad gyveni pas 
važiavau, o kita jos draugė, Nancy. Su Alicijos Aliciją, 
tėvais nuvažiavau į ligoninę... Vargšė Alicija, ji visa 
sudaužyta, lūžęs šonkaulis... J i vairavo, bet Nancy 
šalia labai blaškėsi, nes buvo apsvaigusi.. Matyt, 
Nancy kalta, kad Alicija pametė kontrolę. 

— Bet kodėl, dukrele, Alicija pasakė policijai 
tavo vardą? 

— Tuo laiku ji buvo beveik be sąmonės. Ji išgir
do klausimą „kas tavo draugė", bet nežinojo nei kas 
su ja, nei kur esanti.. Pasakė mano vardą, nes aš 
jos geriausia draugė... 

— Tai stebuklinga! 
— Ak, tai tik apsirikimas! 
— Na, dabar tai viskas bus gerai! 

savo motiną. Jis apkabina dukten ir kalba labai 
švelniai. 

— Miela mano Irmute... Kai aš tau melavau 
apie tariamą tavo motiną ir sakiau, kad ji mirusi... 

Olivija sunerimsta ir pažvelgia j sūnų. 
— Algimantai... Gal Arūnas turėtų išeiti? 
Algimantas neigiamai palinguoja galvą. 
— Ne, Olivija... Aš jau nebepakartosiu anksčiau 

Svečiai džiūgauja, stebisi, bet neilgai. Jie jaučia, darytos klaidos! Tegul ir Arūnas viską sužino 
kad tėvai nori pasidžiaugti vieni, todėl ima atsisvei- Taigi... Iš dalies tada, Irmute, aš tau nemelavau, 
kinėti ir viena po kitos poros palieka Rykantų nes tavo motina tikrai mirusi... Netrukus po tavo 

L. Boerne namus. Pasilikę vieni, Rykantai paprašo Vytautą ir gimimo Kunigundą nudūrė vienas jos tautietis... iš 

— Kodėl, Vytai, man nieko apie tai nesakei? 
sužadėtinio pasakojimą. J i Juk tu jau žinojai, ar ne? 

Vytautas neišlaiko priekaišto Irmos akyse ir 
nuleidžia akis. 

— Aš... bandžiau tau vieną kartą sakyti, bet 
neišdrįsau... 

Irma mato prieš save Kunigundos veidą. J is jai 
dabar toks malonus, mielas... Tai motinos akys žvel
gia į ją iš anos fotografijos. Mylinčios motinos, bet 
jau mirusios. 

Staiga Irma lyg susverdi ir krinta į šalia stovin
čios Olivijos glėbį su nebesulaikoma rauda. 

Irma nuleidžia akis, paskui vėl pakelia. _ M a m a O mama!.. 
Tėveli... Aš juk planavau su Alicija skristi į Olivijos akys pasrūva ašarų potvyniu. Bet akys 

byaney... šviečia laime ir džiaugsmu, nes potvynis gaivina 
Algimantas, o ir visi kiti kambaryje, išskyrus 8 i e i o s p i e v ą i r stiprina artimumo šaknis. Plačiu 

Arūną, suvokia, kad Irma troško pamatyti tikrąją m o s t u a b i m o teris apkabina Algimanto rankos ir 
šeima pasijunta vėl plaukianti vienu plaustu per 
gyvenimo vandenyną. Tik dabar plauste jau ir 
naujas jos narys — Vytautas — apkabina Rykantų 
trijulę, o Arūnas prisiglaudžia prie tėvo penktuoju. 

— Miela, mylima mano dukrele... Atleisk mano 
ilgą tiesos slėpimą... Aš tik gero tau troškau. 

Irma pnglaudžia skruostą prie tėvo veido, o jis, 
laimės apimtas, pajunta, kad šeimoje ir vėl pradeda 
atgimti poetas, spindintis linksmumu ir saule. 

(Pabaiga) 
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Rašyt. Povilas Gaučys su savo globėju kpt. J. Čiuvinsku 
Brazilijoje. Nuotr. Snieguolės Zalatorės 

LAIKRAŠČIO 
VARGAI 

BRAZILIJOJE 
.»» Pokalb i s su „Mūsų Lietuvos' 

redaktorium kun. Pranu Gavėnu 
SNIEGUOLĖ ZALATORĖ 

Praėjusiais metais „Mūsų 
Lietuvos" savaitinis laikraš
tis Sao Paulo atšventė savo 
35 metų gyvavimo sukaktį 
Brazilijoje. Šis savaitinis 
lietuvių laikraštis, kuris iki 
1951 metų buvo dvisavaitinis, 
yra vienintelis lietuviškas 
laikraštis, likęs visoje Bra
zilijoje. 

„Mūsų Lietuvos" laikraščio 
dabartinis redaktorius yra 
salezietis kunigas Pranas Ga
vėnas, liepos 3 dieną pami
nėjęs savo 35 metų kuni-

_gystės sukaktį. J is yra Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Mokoje, Sao Paulo 
priemiestyje. Laikraštis šiuo 
metu turi maždaug 700 prenu
meratų ir yra siuntinėjamas į 
Argentiną, Australiją, Italiją, 
JAV, Kanadą ir Urugvajų. 

Redaktorius Gavėnas, nuo 
19"7 metų ėjęs redaktoriaus 
pareigas, yra perdavęs laik
raštį kun. Petrui Rukšiui re
daguoti. „Aš pasitraukiu nuo 
redaktoriaus vietos ir pava
duoju kun. Rukšį, kuris grįš į 
Braziliją rugpjūčio pabai
goje". Tačiau, pastarajam 
išvykus į Kanadą keliems mė
nesiams, šiuo metu apsiėmęs 
redaktoriaus pareigas yra 
kun. Gavėnas. 

„Laikraščio tikslas yra 
palaikyti santykius koloni
joje, informuoti kolonijos gy
ventojus, palaikyti lietuvių 
kalbą ir, ypač redaguojant 
dvasiškiam, formuoti tautinę 
ir religinę dvasią. Lietuviškas 
laikraštis lietuvių leidžiamas 
ir skaitomas turi būti katali
kiškas". 

Per tuos 7 metus, kai kun. 
Gavėnas redagavo laikraštį, 
įvyko keletas pasikeitimų. 
„Mes įsigijome „offset" spau
dos mašinas ir laikraštis 
įgavo laikraščio formą <tab-
loid>", aiškino kun. Gavėnas. 
„Anksčiau buvo susegti lapai 
kaip biuletenis. Dabar pa
gerėjo spauda — fotogra
fijos". 

Per eilę metų skaitytojų 
skaičius sumažėjo. „Dau
gumas iš senesniųjų ne
įžiūri, neįskaito arba iškeliavo 
j amžinybę. Jaunesnieji nesi
domi, nors atsiranda naujų 
skaitytojų jaunose lietuviš
kose šeimose", pridūrė re
daktorius. „Mūsų Lietuvoje" 
eina portugalų kalba prie
das nuo maždaug 1981 metų. 

Laikraščio siuntimas į už
sienį per eilę metų sumažėjo. 
„ U r u g v a j u j e ž m o n ė m s 
sunkiau atsiskaityt i už 
laikraštį, čia didelės pašto 
išlaidos. Siunti, siunti, bet 
niekas neatsiliepia. Buvo 
stengiamasi praplėsti skai
tytojų skaičių iš užsienio duo
dant žinias iš kitų lietuvių ko
lonijų, pvz. iš Argentinos ir 
Venecuelos, kad taptų lyg 
Pietų Amerikos laikraščiu. 
Kai aš lankiausi 1982 metais 
Venecueloje, buvo renkamos 
prenumeratos daryti „Mūsų 
Lietuvą" Pietų Amerikos laik

raščiu. Bet trūksta korespon
dencijos — negauname žinių, 
negalime perduoti. Vene
cueloje turėjome korespon
dentų, bet dabar nebėra. Žur
n a l i s t ė A l e k s a n d r a 
Vaisiūnienė, kuri aktyviai 
bendradarbiavo spaudoje jau 
mirusi. Trūksta žinių pasikei
timo". Ne tik trūksta ko
respondentų Pietų Amerikoje, 
bet ir Sao Paulo taip pat. 

Pirmadienio, pirmosios die
nos, rytas saulėtas ir gražus. 
Virš ežero buvęs rūkas, 
veikiamas saulės spindulių, 
pamažu ištirpo, pranyko. Ir 
mokytojai, norėdami išsklai
dyti visokius nežinojimo 
rūkus ir pasisemti daugiau ži
nių, renkasi į salę. 

Dienos pirmininku pakvie
čiamas Leonardas Eimantas, 
ilgametis Londono moky
tojas, nepraleidęs nė vienos 
studijų savaitės, nors dabar 
jau ir nesveikuojąs, bet dar 
vis energingas. 

Pirmąją paskaitą skaito 
Stefanija Stasienė, Cleve-
lando lit. mokyklos mokytoja 
ir „Švietimo gairių" redak
torė. Paskaitos tema „Skai
tymas ir skaitymo metodai". 

Paskaitos pradžioje prele
gentė primena Vaižganto 
žodžius, kad žmogui skaity
mas tiek pat reikalingas, kaip 
ir pavalgymas. Daug skaitymo 
tikslų ir motyvų, tik reikia juos 
t i nkama i ir atit inkamai 
vaikuose sužadinti. 

Vaikas visur jaučiasi ne
saugiai, nepasitiki savo jė
gomis. Nepasitiki savo jė
gomis ir skaitymo mokymosi 
pradžioje. Reikia duoti tokią 
medžiagą, kurią jis pajėgtų 
nugalėti ir tas nugalėjimas 
teiktų džiaugsmo. Kada pra
dėti mokyti skaityti, daug 
nuomonių. Svarbu vaiką tam 
p a r u o š t i , sukelt i susi
domėjimą, skaitymas pra
džioje turi būti malonus kaip 

JUOZAS MASILIONIS 

mūsų jonkeliuose, polkos 
Žingsniai kalvelyje, rugučiuo
se, klumpakojuje. Klumpakojo 
muziką turi olandai, italai. 

19 a. pabaigoj ir 20 a. pra
džioj liaudies šokių repertua
ras buvo nedidelis. 20 a. vis 
augo ir augo. Daugelio šokių 
kilmė rišasi su ūkio darbais — 
jų imitavimu. Daug nuopelnų 
kiekvienam šokiui turi geri 
choreografai, jų išvystytoj ai. 
Kaip minime liaudies dainų 
harmonizuotojus, turėtų būti 
prie tautinių šokių žymimi ir 
jų choreografai. 

Pabaigoje prelegentė iškėlė 
taut. šokių s v arba lietuviško 
jaunimo tautiniam auklė
jimui. 

J. Matulaitienės paskaita 
buvo gyva, pati prelegentė pa
įvairino ją dainomis. 

Diskusijose dalyvavo Br 
Krokys, kun. P. Daugintis, Br 
Keturakis, V. Krištolaitytė, St 
Sližys ir J . Masilionis. Susi 
rūpinta, kodėl lietuvių tauti 
niai šokiai dažnai turi labai 

nelietuviškai skambančius 
vardus: jonkelius, mikitas, 
džigūnus ir pan. 

Po pietų Sofija Jonynienė, 
Chicagos Brighton Parko lit. 
mokyklos vedėja, skaitė pa
skaitą apie lietuvių k. moky
mą 7 ir 8 skyriuose. J i pačioje 
pradžioje iškėlė šeimos svar
bą lietuvių k. mokyme, o 
paskui papasakojo, kaip ir ko
kias priemones vartodama 
moko lietuvių k. 7 ir 8 sky
riuose. J i vertina pasikalbė
jimus, kaip praleido dieną, 
l a i k r a š č i ų ž inučių at-

Eaperieaced 
MEDICAL RECORDS AND FOJNG 

PERSON 
needed to perform general office pro-
cedures in a fast paced Marąuette 
Park doctor's office. Full time—Mon-
day, Tuesday, Thursday and Friday 
10 A-M. to 8 P.M. $10.700 a year plūs 
benefits. 

Piease respond in English with re-
sume and references: DRAUGAS Adv. 
No. 9103, 4545 W. 63rd St^, Chkago, 
IL 90629. 

E I A L K S T A T K 

HOUSEKEEPER 
Non-smoker. I4ve-in 

pasakojimą ar skaitytų knygų aeeded for working Mom. 3 sc; 
santraukas, skaitinių insce
nizavimus. Rašybai ir raštui 
— įvairiausi aprašymai — pa
veikslų, įvykių, pradėtiniai 
rašinėliai. Eidama gramatiką, 
stengiasi dalyką perduoti kuo 
paprasčiau ir lengviau. 

Diskusijose dalyvavo V. Ka
valiūnas, O. Jagėlienė, St. 
Stasienė, Navasaitienė, J. Ka
valiūnas ir kt. 

Vakaras buvo praleistas su 
talentais. 

i«e children. Nortubrootk, 111. Own 
room. 

CaJl VICKI 674-7742 
MON.-FKI. 10 A-M to 4 P.M. 

raOGOS — OFFOBriJNTTns? 

CROSBY'S BLUEBERRY 
ACRES FOR SALE. 

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

TeL 219—326-8712 

Reikia medžioti, ieškoti", jis 
pridūrė. Šiuo metu „Mūsų Lie- žaidimas, turi atverti naujus 
tuvoje" bendradarbiauja apie pasaulius. 
pusė tuzino žmonių. Kunigai 
redaguoja, administruoja ir 
leidžia laikraštį be jokio hono
raro. 

„Laikraščio ateitis", tarė 
kun. Gavėnas, „tokia pat kaip 
ir visos kolonijos. Jau kitose 
kolonijose vis jaučiamas 
mažėj imas skaitytojų ir rašy
tojų, ypač mokančių šiek tiek 
parašyti. Buvo galvojama 
kviestis kokį kultūrininką, 
pensininką, kuris mokėtų 
parašyti (padėti „Mūsų Lie
tuvai"), bet tai tik idealis
tiniai pageidavimai", užbaigė 
redaktorius. 

Norintieji daugiau informa
cijos apie „Mūsų Lietuvą" 
arba užsiprenumeruoti šį 
laikraštį gali rašyti šiuo 
adresu: „Mūsų Lietuva", Rua 
Juatindiba 28, Parąue da 
Mooca, CEP 03124, Sao 
Paulo, Brasil. Vienų metų pre
numerata kainuoja 60 dol. oro 
paštu. 

Red. pastaba. Straipsnis iš 
Brazilijos apie rašyt. P. Gau-
čį, išspausdintas „Draugo" 
liepos 31 d. laidoje, buvo taip 
pat Snieguolės Za la torės . 
Fotografuojant puslapį, au
torės pavardė nukrito. Atsi
prašome autorės ir rašyt. P. 
Gaučio. 

Skaitymo metodų yra labai 
daug, pas mus, lietuvius, dau
giausia naudotasi sintetiniu ir 
analitiniu. Kai kas perša skie-
meninį metodą skaitymui 
mokyti, kiti — viso žodžio, dar 
kiti net viso sakinio. Svar
biausia, reikia įtikinti mokinį, 
kad skaitymas jam pačiam 
naudingas. 

Antrąją šios dienos paskai
tą „Mūsų liaudies šokiai" 
skaitė Jadvyga Matulaitienė, 
tautinių šokių specialistė ir 
mokytoja iš New Yorko. J i 
palietė tautinių, arba liaudies 
šokių giliąją senovę. Apie 
lietuvių liaudies šokius žinių 
duoda ir IX a. anglų keliau
tojas Wulfstanas. Kai kuriuos 
liaudies žaidimus mini 17 a. 
Pretorius, 18 a. Donelaitis, 19 
a. Valančius, Juška, 20 a. pra
džioj M. Grigonis. Pradžioje 
liaudies šokiai buvo varto
jami tam tikrai minčiai ir 
magiškai jėgai reikšti. Pra
džioj neturėjo įmantrių figū
rų. Kitų tautų šokiai turėjo 
į t a k o s ir m ū s i š k i e m s . 
Polonezo įtaka jaučiama kepu
rinėje, prancūzų kadriliai — 

BALTIEČIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
įvyks š.m. rugpjūčio 16—19 d.d. latvių „Saulainės" 

stovykloje prie Barrie, Ontario, netoli Toronto. 
Kainą: 70 JAV dol. arba 20 JAV dol. į dieną. 
Kviečiamas visas lietuvių, latvių, estų jaunimas 
Vyks įdomios paskaitos, simpoziumas apie sąžinės kalinius, 

pabaltiečių kalbų ir tautinių šokių pamokos, sportas, Joninių lau
žas, šokiai ir bendras pasilinksminimas. 

Dėl informacijos ir registracijos formų kreiptis į 
Vidmantą Rukšį 305 Arch. St., Delran, New Jersey, 

08075. Tel. 609-461-3482. 
Dr. Joną Dunčią, 917 E. Cloister Rd., Wilmington, DE, 

19809. Tel. 302-798-8116. 
Ritą Stukaitę, 2941 W. 71st St., Chicago, IL, 60629. Tel. 

312-434-4383. 

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

J.&J. PHARMACY 
2567 W. Lithuanian Plam Court 

Tel.— 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy-

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lė*. Karšto vandens tankai. Flood 
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
K>00O0©O0OOO©OOOOOO00OOO-00-c 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
r ARDA viMAS IR TAISYMAS 

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

• |QOOOOOOOOOOOOOOOOOO»00{XXK 

Garf ield Ridge Area—by owner 
Groat etarter or retireoaent toome. S 
room Urick" 1 % car garag-e' C«ntr, 
air cond' AU appliances* In 50'a' Im-
medlate occupancy' 

Cail 586-0865 

Savininkas parduoda namą puikioje 
Mt. Greenwood apyl. 3 ar 4 miegamie
ji, pilnas rūsys. Mūr. garažas, šoninis 
{važiavimas. Sklypas 40 x 165 p. Ce
mentuotas šaligatvis. Skamb. po 5:30 

vai. vak. (angliškai) teL 445-7909 

Atdari apžiūrėjimui sfa-mariUnį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5310 S. Kilboum 
5,000 doL nupiginu 
Sutaupysit, Sutaupysit, Sutaupysit 
1V2 aukšto namas, 6 kamb. (3 miega
mieji) apačioj. 2l/2 kamb. butas vir
šuj. 3 kamb. butas rūsy. Modern vir
tuvės ir vonios 2 maš. garažas. Tik 1 
blokas iki Archer autobuso. Nupigin
tas—tik 559,900. 

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

Skambinkite dabar. 

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

No. 910 59-ta ir Kolin. 8 m. senumo. 
No. 876 61-ma ir Kolin. 6 m. senumo. 
No. 814 Archer ir Kenneth. Naujas. 
No. 957 63-čia ir Narragansett 5 m. 

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

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BREEN FAMILY KEALTY 
Tel. — 4*4-7100 

T A S H I O N C A B P E T 8 

K I L I M A I 
LIETUVIU PREKYBA 

damos žolės ir kt. Važiuojamas kėdės, re- g ^ w . 63 St. — TeL 77S*9064 
mentai ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Batika, KFh. 

Parduodu gerą namą gero} vietoj ant 
Vina del Mar Blvd., S t Petorsburg 
Beach, Floridoje. Nebrangiai. Skamb. 
813—360-4008. 

• i m u 
ADVOKATU DRAUGIJA 

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

Chicago, LL 60629. TeL 778-6000 
Dssrb* va landos-

Nuo 9 v ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal sus tarimą. 

taMiHimiuiianuimiiiiiiiuiiiuiuiiHiuii 
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NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiate* ka p*r*t*.lyti. pakeisti, at
naujinti. (3*ral» Viduje ar U lauko 
namo Rūpinate*' Vtsuome* čia Jums 
•u patyrimu, ui prieinama, kaina **-
d*s. akambina&t po «••>» vai vakaro: 

Tekf. — 476-3950 
iiiiMiiimiiiiiimiiiimiiiiimuiimiiiiim 

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

Take 1-94 to first Michigan ex-
it (M-239), right lYz mile* to 
1000-N. ri&ht 1 mile to Gros-

*Tei 219-326-8712 

Audeklai 

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

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

Panaudokite savo specialią mafija 
sukurti grožį — su Fishmans me
džiagomis 

Lai mūsų Stasė Olšauskas |ums 
padeda 

TvAia4ixanM™tic5 
V*f V Nuo 1903 

1101 S DeJ©»*o«s SI Chic»SO 11 6O607 
(l/J e* i yM «oo Otn *w tnof 0"* "mimn *a > 

(312) S22 7290 

Unir -Selt 9-5 30 v v >«*m »30-S. 
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ai apdraudą ano ugnies tr aatosno-
Mllo paa rc.ua. 

F R A N K Z A P O L I S 
TBL GA 4-8654 

3208 y2 W. 95th Street 
fuiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiitiiiiui 
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edeial 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

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

TeL — BE 7-5168 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel. 847-7747 

-r: .«S. H»«.TMa.rrl.»-« Thur.t-S Sat . a»l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tat 178-1882 arba, S76-5996 

JURGIS MATULAITIS 
SUtyiTli 

"Biografine apybrais^a, pirmoji tokios apimtie*... Antoriua 
skairytojama ^ i j f i f n s s i oea jie aavo raitais pririša skaitytoją 
verAa mąit\ti. fTvai ir vmiadlisU charakterizuoja asmenis... 

8ioje knygoje sutorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu ltat-dlaj&u ir fl ryislna t^W»*». pokalbiais, dienraicių ir 
i«i»arų Utravjromis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais'' 
— Vsldemaras Cukurss. 

Išleido b- spaude Nsk. H. Pr Seserys, 370 pusi. 1077 m. 
Kam* su persiuntimu $7.41. Ussakymus siųsti: 

DRATJOAaV 4 f t f W. 6aM S t , Osaasja. m. 

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

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

NOTARY PUBUC 
SSSB S, Map|«wood — TeL 294-7490 
Taip pat daromi Vertimai. Gimimų 

^ iakvietimai, pildomi Pilietybes praiy-
ir kitokia blankai. 

•OOOO«OOOOOOO<X>OO<MOOOO«OO 

*~m* 
M O V I N G 

tERlNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

MASTER CHARGE ir VISA 
Tai. - WA 5-8063 

\ 

Pensksite "Draucą". 
1 kitisms FissssTsltytl 

duokiU 

42 ir Franciseo — 3-jų miegamų bun-
gaio. 2 vonios. Tik naujai atremontuo
tas. Cer.tr. oro vėsinimas. 2 mai. ga
ražas. Prašo $51.000. 
71 ir Chrtatiana — 4 miegamų mur. 
rezidencija. įrengtas rūsys. Garsias. 
$65,000. 
109 ir Homan — 3-jų miegamų mūre 
namas. Formalus valgomasis. Centr. 
oro vėsinimas. Pilnas rūsys. Platus lo
tas. Garažas. $69,900. 
99 ir Kedvale — 26 metų senumo 2-ft 
butų mūro pastatas. 3 miegami apa
čioj ir 2 virSuj. Puikiai išlaikytas. Tik 
$94,500. 
71 kr Sawyer — 9 butai. 20 metų se
numo mūrinis puikiai išlaikytas paa 
tatas. {mokėti 20%. Kaina tik 6% 
karto metinių pajamų 

Taip pat turime Condominhiaas — 
mieste ir priemiesčiuose. 

Del Informacijos skambink!** 
BUDRAIČIUI. 

BUDRAITIS KEALTY 
TEL. -767-0600 

iiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiHiimmmNN 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

DmudinaM _ Valdyme* 

Namų pirkimssi — Psrdsviaaes 

INCOME TAX 
Notsraatss — T i llisji 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6269 S. Kedzie Ave. — 778-223: 
•IIIMIIHIIIUUUUlUUUaUaUUssMa1Ma«Bl 
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Apairaoka skelbtis dien. DRAUGI 

sas jis plaAauaiai aksitomss Iii 

torių disarsstis, gi skelbimų k«J 

aos yra viaaeine priainamoa 
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Laiškas 
DĖL GIMIMU 
KONTROLĖS 

Liepos 27 d. „Draugo" 
pirmajame puslapyje, po 
nuotrauka parašyta: (popie
žius) „priminė, kad Bažnyčios 
propaguojama gimimų kon
trolė yra kilnesnė ir naudin
gesnė žmonių bendruo
menei". 

Tokia popiežiaus liepos 18 
d. duota kalbos santrauka yra 
klaidinga ir klaidinanti. Juk 

Bažnyčia niekados nepropa
gavo ir nepropaguos „gimimo 
kontrolę". Kaip tik vėl buvo 
popiežiaus pabrėžta , kad 
vaisingumo suvaržymas yra 
neleistinas, nes prieštarauja 
m o r a l i n ė m s v e r t y b ė m s . 
Lytiniai santykiai turi būti 
atviri perdavimui gyvybei. Šie 
dėsniai galioja vis iems 
žmonės, ne tik katalikams, 
nes jie plaukia iš pačios 
žmogaus esmės ir vedybinės 
meilės pagrindų. Katalikams 
tai ypač svarbu, nes katali
kams vedybos yra sakramen
tas. Popiežius prašė visų 

DRAUGAS, penktadenis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 10 d. 

teologų ir visų tikinčiųjų vėl 
perskaityti „Humanae Vitae" 
ir giliai suprasti šio dokumen
to moralinius dėsnius šiame 
platesniajame kontekste. 

Linas Sidrys, M.D. 
Pasaulio Lietuvių 
katalikų bendrijos 

pirmininkas 

Šokėjos ir šokėjai pradeda plastinius pratimus 
> -

TAUTINIŲ ŠOKIU GRUPIŲ 
„BIJŪNO" IR „KLUMPĖS" 

JUNGTINIS VIENETAS 
Šokėjai iš Chicagos tolimesnių šiaurės apylinkių 

Dažnai sakoma, kad reikia 
prisitaikyti prie aplinkos ir 
prie sąlygų. Per VII tautinę 
lietuvių šventę, kuri neseniai 
vyko Clevelande, pasidarė dar 
labiau pastebima, peržvelgus 
per vienetų sąrašus ir atsto
vaujamas vietoves. Šokių 
grupės atvyko iš naujų 
Uetuvių kolonijų, kur anks
čiau lietuviai negyvendavo 
arba kur mažai buvo girdėta 
apie lietuvišką veiklą. Per
skaičius grupių aprašymus ir 
jų įsikūrimo istorijas šventės 
leidinyje, 'susidarė vaizdas, 
kad tautinių šokių grupei 
priklausyti reikia pasi
šventimo ne tik iš mokytojų, 
bet ir iš grupės narių. Tai 
daugiau išsiryškina pagalvo
jus, kaip nuotolis sudaro kliū
tis. Ypač sunku prisitaikyti 
prie kiekvieno asmens, kai 
tolimesni geografiniai atstu
mai skiria vieneto šokėjus. 
Nelengva rasti visiems tinka
mą laiką ir lengvai pri
einamą vietą repetuoti šokius. 
Bet norintiems šokti reikėjo 
tas kliūtis pergalėti, pašvęsti 
savo laisvalaikio valandas 
važinėjant į repeticijas. 
Nebuvo retas atsitikimas, kad 
kai kuriem šokėjam vien tik 
važinėjimas į repeticijas už
trukdavo 2-3 valandas. 

Į šiaurę nuo Chicagos jau 
s e n o k a i , y ra įs is teigusi 
lietuvių kolonija Waukegane. 
Taip pat, pervažiavus valsti
jos sieną į Wisconsiną, jau 
seniai lietuviai susibūrė Mil-
waukee, Racine ir Kenoshos 
lietuvių kolonijose. 

Tačiau praėjusį dešimtmetį 
(ir seniau) daug lietuvių apsi
gyveno aplinkiniuose mies
teliuose — toliau nuo minėtų 
vietovių, bet plačioj tų mies
telių geografinėje apskrityje. 
Dalis tų lietuvių anksčiau 
gyveno tose pačiose kolonijo
se arba daugiau apgyventose 
lietuvių vietovėse, kaip, pa
vyzdžiui, Chicagoje, kiti yra 
užaugę ir subrendę lietuvy
bėje visai atitolę nuo didesnių 
kolonijų. Šioje plačioje 

aplinkoje vis vien atsiranda 
tokių lietuvių, kuriems geo
grafiniai nuotoliai nesvarbūs. 
Juos jungia noras susitikti su 
kitais lietuviais, — kaip nors 
dirbti lietuvišką darbą. 

Šiais metais iš šios apskri
ties septintoje taut inėje 
lietuvių šokių šventėje Cle
velande dalyvavo jungtinis 
vienetas, sudarytas iš šokių 
grupių „hlumpės" ir „Bijū
no". 1963 metais įsikūrė Wis-
consin gimnazijos studentiš
ko amžiaus lietuvių jaunimo 
šokių grupė „Bijūnas". Grupė 
dalyvavo visose šokių šventė
se, išskyrus pirmąją. J i pasi
rodė įvairiuose festivaliuose. 
1980 metais Chicagos šiau
riniam pakrašty įsikūrė šokių 
grupė „Klumpė", kurios dau
gumą sudarė vyresni, jau pro
fesijose įsigilinę, asmenys. Ši 
grupė kartu su „Bijūnu" pasi
rodė šeštoje šokių šventėje. 
Abiem grupėms vadovavo 
Stasys Milašius ir vėliau 
prisidėjo jo žmona Giedrė 
(Špokaitė). Sąlygoms pasikei
tus, buvo nutarta suburti abi 
grupes į vieną — subendrinti 
jėgas ruošiantis septintajai 
šokių šventei. 

Potencialus šios tautinių 
šokių grupės narių skaičius 
siekia daugiau kaip 30, bet 
mokslas, atstumas ir kiti 
šeimos reikalai paliko 18 
šokėjų, kurie pasiryžo išmokti 
VII Tautinių šokių šventės 
komiteto paskirtus šokius. Tai 
reikalavo daugiau pusmečio 
repet ic i jų . Beveik k a s 
sekmadienį, net per ilguosius 
savaitgalius, įskaitant pasi
rodymus per Lietuvių Bend
ruomenės šventę ir repeticiją 
apylinkės gegužinėje. Nusi
pirkus šokių grupės vardu pa
ruoštus marškinėlius. Susi 

Žiūrint kur mus kvies. 
„Klumpė" ir „Bijūnas" susi

laukė moralinės ir finansinės 
paramos iš Uetuvių, gyvenan
čių Šiaurės Illinois priemies
čiuose ir Wisconsin valsti
joje. Gauta finansinė parama 
iš Lietuvių Bendruomenės val
dybų Milwaukee, Kenoshoj ir 
Racine. Racine Lietuvių mo
terų klubas ir Kęstučio šaulių 
kuopa prisidėjo stambes
nėmis aukomis. Waukegan ir 
Lake County Illinois Lietuvių 
Bendruomenės valdyba suruo
šė labai sėkmingą piniginę 
rinkliavą ir kartu su paskirų 
asmenų aukomis įteikė grupės 
vadovams per apylinkės gegu
žinę. 

Jaučiasi, kad aplinkinių 
apylinkių lietuviai įvertina 
šokėjų pastangas išlaikyti 
lietuvybę, o patys šokėjai 
stengėsi nedaryti gėdos, repre
zentuojant lietuviams iš Siau
rės Illinois ir iš Wisconsin. 
Smagu pasirodyti įvairiuose 
renginiuose, minėjimuose ir 
gegužinėse, bet toUmesnei 
kelionei kaip į Clevelandą 
buvo labai pravartu turėti 
rėmėjus, kurie suprato tokios 
kelionės išlaidas ir prisidėjo 
finansine parama. Jiems 
tenka nuoširdžiai padėkoti, 
tuo tarpu reikės tikėtis, kad 
tautinių šokių šventei pra
ėjus, grupė nepraras entuziaz
mo ir ryžto tęsti toliau savo 
šokių išlaikymą. Matant, kaip 
septintoji šokių šventė pa
spartino veiklą ir suartino 
taip išsisklaidžiusius lietuvius 
šioje apskrityje, tikimės, kad 
panašios apraiškos pasirodė 
ir kitose lietuvių vietovėse. 
Gal reikėtų šokių šventes 
kartu su dainų Šventėmis 
ruošti dažniau?... 

R. Kubiliūtė 
o r g a n i z a v u s v i e š b u č i o 
kambarius, transportaciją, 
banketo bilietus ir t t . , grupė 
išvyko į Clevelandą. Dabar 
tas smagus savaitgalis jau 
liko gražus prisiminimas. 
Grupė netrukus pradės ruoš
tis kasmetiniam pasirodymui 
Milwaukee Wisconsin etninių 
grupų festivalyje, o po to...? 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

APOLONIJA JAROŠIENE 
(SABONAITĖ) 

Šių metų rugpiūčio 14 d, sueis vieneri metai kada 
staigi ir netikėta mirtis nutraukė mano Brangios ir My
limos A- f A- Mainytės žemiškąjį gyvenimą. 

Praėjo labai Uūdni metai. Mano širdyje amžinai pa
siliks begalinis ilgesys ir nesibaigiantis skausmas. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir A f A. Mamytės brangiam 
atminimui šventos Mišios bus aukojamos už Jos sielą, 
sekmadienį, rugpiūčio 12 d., 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje, ir 10:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Antrad., rugp. 14 d. Tėvų Marijonų ir Jėzuitų koplyčiuose. 

Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ir kartu pasimelsti už A f A. Mamytės sielą. 

Giliai liūdinti duktė KRISTINA. 

DVIDEŠIMTPENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Rugpiūčio mėn. 15 dieną sueina 25-ri metai 

nuo mirties 

A. f A. 
PETRO P E T R U Š I O 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Švč. Merge
lės Marijos Gimimo bažnyčioje rugpiūčio 15 d., 8 valan
dą ryto. 

Su meile prisimename mirusįjį — 

I Žmona Janina, sūnūs VITALIS ir 
VYTENIS su šeimomis 

HOW MUCH ARE YOUR POSSESSIONS 
WORTH... AT TODAY'S PRICES? 
In the event of loss, would your insurance 

cover the cost of replacing your home fur-
ni8hing8 at today's prices? 

LET US REVIEW 
YOUR POLICY TODAY 

Call any of t h e Broke r s listed h e r or clip & 
save this Handy Guide. 

Metropolitan Insurance Agency 
Clydell Topp, Branch Manager 

Kad ir kaip žemė žmogų 
trauktų tūkstančiais savo reiš
kinių, žmogus vis dėlto kelia 
savo ilgesingą žvilgsnį į Dan
gų, nes jis giliai ir aiškiai 
jaučia, kad jis yra tos dvasi
nės karalijos pilietis, kuria 
mes negalime netikėti. 

J. W. Goethe 

įį*S^fS^ 

For a Pereonalized Financial Plan 
Tailored Specifically for Your Family] 
at no Cost or Obligation. 

Life, Homeowners. Auto, IRA An 
nuities. Univereal. Life, 11% Taxi 

Ideferred interest. Free Metropolitan 
llnsurance Review Service. 

881-1606 
9003 S. Western, Chicago, 111. 

DANIEL OPFERMAN 
•Your Metropolitan Insurance Agent. 
[Life, Homeowner?. Auto, IRA and 
Annuities. Free Metropolitan In
surance Review Service. 4% « - _ ^ » . 
Call Today 686-6110 W - - - r ~ 

7601 S. Kostner, Chicago, 111. 

Lietuviai Kalifornijoje 
Rugpjūčio 19 dieną, sekma

dienį, 12:30 vai. p.p. Tautinių 
namų salėje, 3356 Glendale 
Blvd., Los Angeles Birutietės 
rengia nuotaikingą gegužinę 
po stogu. Bus gerų Sei
mininkių pagaminti skanūs 
pietūs, veiks baras ir laimės 
išbandymui turtingi laimėji
mai. 

Visi esate nuoširdžiai 
kviečiami savo atsilankymu 
paremti Birutiečių veiklą. 
Gegužinės pelnas skiriamas 
siuntinių į Suvalkų trikampį 
išlaidoms padengti ir kitiems 
šalpos reikalams. 

F R E E A D V I C E 
Bankruptcsr. Protate. Ręal Es taM 

Family Mattero. W>»a 
HAYNES * STRUSZ 

AUoroey- «t I * * 
TeL «7$-3Kl 

Call Byron Sinclair 
WADDELL & REED. INC. 

840 E. 87th St. 
994-1700 

Richard E. Jonės 
Independent Insurance Agent 
Homeowners, Fire, Life, Liąuor 
Liability, Small Businesses, Ali 
Forma of Real Estate, Notary. Fast 
Coverage. Low Rates, Easy Payment 
Plan. 224-3739. 

KLUMPE 
'< SįMUIS NKHMIt lll/«NS 

JHaliberf Insurance Agency. Inc. YourJ 
Independent Agent Representing as manyj 
Jas 52 Insurance fompanies inciudingf 
•Prudential, Kemper Hanover & others 
lAuto Life, Home Business. Commerciall 
Insurance. Call tnd»y to get quotM by| 
I h o n e 424-4975. 4806 W. 103rd St.. 
|Oak Uwn. Į g 

FRANK I- McGINNIS 
State Farm insurance Agent 

Auto Life. Fire, Health, Home 
Call Today 
599-8600 

8746 S. Ridgeland 
Oak Lawn 

Char les T. Bradley 
Insurance Services. 

Commercial. Auto, Home 
Life & Health. Free Quotations. 

Call Now. 24 Hour Phone S e r v i c e | 
239-1818. 

2136 W. 95th Street. 

KEN GRISA 
Independent Insurance Agent 

For Homeowners, 
Tenant poUciea. 

Apt bldgs.. Auto, Life, Health. 
Call Today 
427-8300 

D. * H • OAK ASSOCIATES 
For Ali Your Insurance Needs, Auto 
Homeowner. Life &. Health, General 
Liability, and Commercial Insurance 

CaU Today 264-2536. 
4604 W. 137th St. 

Cre*twood, Illinois. 

VANDUO 
Vanduo yra mūsų brolis, 

pasakytų šv. Pranciškus Asy
žietis. Ką mes veiktume be jo 
ištroškę, suprakaitavę, susi
tepę? Vanduo toks skaidrus, 
toks tyras, kad krikšte perkei
čia mūsų sielą... 

Stasys Žilys 

PADĖKA 
1984 metų liepos mėnesio 28 dieną Širdies smūgio pakirsta mi

rė mylima žmona. Motina ir senelė, 

A. f A. ONA ZAURIENĖ 
Šių metų rugpiūčio mėnesio 1 dieną buvo palaidota Lietuvių 

Sv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už 

apsilankymą koplyčioje, dalyvavimą bažnyčioje gedulingose šv Mi
šiose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Ačiū visiems už pareikštą užuojautą asmeniškai, laiškais ir 
spaudoje. Dėkojame už gėles, užprašiusiems Amžinas šv. Mišias, 
aukas šv. Mišioms ir aukas Tautos Fondui ir Lietuvos Dukterims. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje, gedulingas Sv. Mišias ir reikšmingą pamokslą pasakiusiam 
bažnyčioje ir atlikusiam laidojimo apeigas Sv. Kazimiero kapinėse. 
Lietuvos Dukterų d-jos narėms sukalbėjusioms rožančių koplyčioje. 

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės vadovybei už dalyvavimą su 
vėliavomis koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame broliui šauliui Mackoniui už gražiai pravestą atsi
sveikinimą ir nuoširdžią kalbą Vėliavų tarnybos broliui šauliui Gu
revičiui už dalyvavimą su vėliavomis ir garbės palyda. Mieloms 
sesėms ir broliams šauliams dalyvavusiems šiose apeigose koply
čioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame atsisveikinimo metu nuoširdų žodį tariusiems p. St. 
Vanagūnui ir p. J. Kreivėnui. 

Nuoširdžiai dėkojame mielam solistui Jonui Vazneliui už gražų 
giedojimą gedulingų šv. Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto ne?ėįams velionės anūkams: Andriui, 
Timotiejui, Vytautui, Janinai Koliams ir Michael ir John Summers 
atnešusiems senelę į jos amžino poilsio vietą. 

Dėkojame visiems ir visiems apsilankiusiems koplyčioje, baž
nyčioje ir palydėjusiems j kapines. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. D. Petkui ir jo bendradar
biams už tvarkingą ir malonų patarnavimą. 

Giliame liūdesyje pasiliko velionės vyras ANTANAS. Du sū
nus: VYTAUTAS ir ANDRIUS KOUAI ir duktė IRENA KOLYTE 
SUMMERS su šeimomis. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERAIDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Galifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3--<>852 

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

„Klumpė*" ir „Bijūno" tautinių tokių grupių mokytojai 
Milasiai « Skaitykit* k phfiniritr dkstrast} "Drauge 

v < 



DRAUGAS, penktadenis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 10 d. 

x Prof. dr . Vy t a u t a s V a r 
dys su žmona Nijole ir jau
nesniąja šeimos dalimi iš Nor-
man, Okla., yra atvykęs pas 
savo gimines ir artimuosius į 
Chicagą. Apsistoję pas Nijo
lės Vardienės motiną M. Rim
kienę Benvyn, 111. Dar žada 
aplankyti prof. V. Vardžio 
motiną Kenoshoje ir išvykti 
kelioms dienoms prie Michi-
gano ežero poilsiui. Prof. V. 
Vardys yra Oklahomos uni
versiteto politinių mokslų fa
kulteto dekanas, dažnai su 
paskaitomis vyksta į Japoni
ją ir Korėją ir Amerikos kitus 
universitetus. 

x Da l i a Bar tk ienė šiomis 
dienomis kompanijos, kurioje 
ji dirba, buvo labai įvertinta 
— gavo paaukštinimą savo 
pareigose. Dabar Dalia yra 
Manor House Care Corp., ku
ri turi 15 centrų Chicagoje ir 
Wisconsine, Marketing me-
nedžerė. Nežiūrint atsakingų 
pareigų, Dalia Bartkienė pa
deda įvairiais būdais dauge
liui lietuviškų organizacijų. 

x „ D r a u g o " a t k a r p o j e 
Š iand ien baigiame Andriaus 
Norimo romaną „Pietų Kry
žiaus dukrą". Rytoj pradėsi
me Vlado Ramojaus nuoty
k i n g u s a t s i m i n i m u s apie 
Chicagą „Dienai bėgant va
karop". 

x V i t a Ba la i šy tė , V. P a -
v i lč ius ir daug kitų Balfo dar
buotojų dirba ir rūpinasi, kad 
Balfo gegužinė, kuri bus rug
piūčio 19 d. Jaunimo centre, 
gerai pasisektų. 

x A. a. kun . S t e p o n o P e -
l e š y n o , okupuotoje Lietuvoje 
mirusio liepos 21 d., pussese
rė ir krikšto motina Ona Lip-
nickienė gyvena Chicagoje. J i 
pasirūpino, kad rugpiūčio 11 
d. Šv. Simforozos par. bažny
čioje už velionį būtų aukoja
mos šv. Mišios. 

x D a i n a i r G i n t a r a s 
A u k š t u o l i a i susilaukė pir
magimės dukrelės, kuri va
dinsis Nyka Baras Aukštuo
lis. Anūke džiaugiasi Barų ir 
Aukštuolių šeimos. Motina ir 
Duktė sveikos ir jau grįžusios 
namo. 

x L i e t u v i ų s o d y b o j e 
Alvudo p a ž m o n y s šį sekma
dienį nuo 2 vai. p. p. dalyvau
jan t maj. J. Tapulioniui, dipl. 
teis. Pranui Šului ir Alvudo 
kultūrininkams. Užkandis. Vi
si Į augami . 

x c r š u l ė B a l s k i e n ė . uoli 
„Draugo"* renginių komiteto 
narė, jau sudarė vieną pilną 
stalą į „Draugo" jubiliejinį 
banketą, kuris bus rugsėjo 30 
d. Martinique restorano salė
je. J i y ra išplatinusi dešimt 
bilietų. 

x Lie tuvių K a t a l i k ų fe
d e r a c i j a organizuoja kelionę 
į Lietuvių Katalikų kongresą 
Toronte, Kanadoje. Autobu
sai išvyks rugpiūčio 31 d., 
penktadienį, 8 vai. ryto iš Ci
cero, Brighton Parko ir Mar-
ąuette Parko lietuviškų para
pijų. Iš Toronto grįš rugsėjo 3 
d., pirmadienio vakare. Kelio
nės kaina tik 60 dolerių. Re
gistruotis galima Balfo būsti
nėje, 2558 W. 69th St., tel. 
776-7582. 

x Į C l e v e l a n d o „Lie tuvių 
S o d y b ą " rengiama ekskursi
ja rugpiūčio 18 ir 19 dienomis. 
Norintieji ten apsigyventi ar 
apžiūrėti „Lietuvių Sodybą'" 
gali registruotis LB Socialinių 
reikalų tarybos raštinėje, 2636 
W. 71st St. arba skambinti tel. 
476-2655. Keliauti gali tik ri
botas skaičius žmonių. 

IS ARTI IR TOII 
KANADOJE 

— A. a. P o v i l a s P a l u -

J. Mikulis bei Sauliai ir vietos 
Union Pier politinis darbuo
tojas, taręs šia proga žodį 
Walter Gorman. 

Sukaktuvininkai Rimantas ir Irena Blinstrubai su sūnumis 
Ričardu ir Robertu. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

ninkas K. Milkovaitis, Union vo į Michigano ežero banguo-
Pier Lietuvių dr-jos pirniinin- jančius vandenis nuleistas, 
kas V. Bigelis ir gausi dr-jos Po Sių taip įspūdingų jūri-
narių grupė, Detroito Švytu- niai šauliškų apeigų paežery-
rio j . S. kuopos pirm. B. Va- je Sauliai skubėjo 1 vai. p. p. į b inskas , 83 metų amžiaus, 
liukėnas ir jūrų šauliai, Cice- International Frienship Gar- m į r e i į e p o s 9 d. Montrealyje ir 
ro Klaipėdos j . S. kuopos pirm. dens pas Chicagos ramovė- palaidotas iŠ Aušros Vartų 

nus į jų kasmet trediciSkai bažnyčios Cote des Neigęs ka-
rengiamą Lietuvos respubli- pįnįse, Salia savo anksčiau 
kos prezidentų pagerbimą. m į r u 8 į 'os dukters Birutės. Li-
Čia, dalyvaujant apie 50 Sau- ^ 0 budinti žmona Liudvika ir 

Trumpą meninę programą, l i u ' ramovėnų ir apylinkėse daugelis giminių. Laidotuvė-
padainavusi keletą humoristi- gyvenančių tautiečių, apeigas 8 e dalyvavo ir kun. J . Staške-
nių dainų, atliko Union Pier pradedant, ramovėnai A. Rap- vįcįu8j velionio giminaitis, 
Lietuvių dr-jos aktyvi narė š v s * J- R u d o k a s i s k e l ė Ue~ Lietuvos Kankinių parapijos 
Ona Petrienė. Veikė baras t u v o s v ė l i a v a . ž o d i * "* LKVS klebonas iš Mississauga, Ont. 
svečiai turėjo galimybės pasi- „Ramovės" Chicagos sky-
vaišinti skaniais valgiais, bu- n a u * m r n u n - K ; J u

T ? k a l t f 
vo pravesti gausūs laimėji- i r LS 8 1 , Pirmininkas K. Mil-
mai ir Ruikių orkestrui kovams. Visiems giedant Ma-
grojant, buvo Šokama bei "Ja, Marija, prie Lietuvos pre-
linksminasi net iki paryčių. "dentų A. Smetonos, K. 

Griniaus ir A. Stulginskio pa
minkliukų buvo padėtos gėlių 
puokštės ir, sugiedojus Lietu
vos himną, buvo nuleista Lie-
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x V i e n o s s a v a i t ė s kel io
n ė į L ie tuvą — Spalio 7 — 16 
d. Kaina iš Chicagos — 
1350.00 dol.. iš Bostono — 
1140.00 dol. S k u b ė k i t e re
gistruotis pas Amer i can 
T r a v e l Service Bureau , 
9 7 2 7 Sou th Wes te rn Ave-
n u e , C h i c a g o , I l l i n o i s 
6 0 6 4 3 . Tel. (1 - 312) 238-
9 7 8 7 . 

(sk.). 
x S u n k u r a s t i g e r e s n į — 

Pusantro aukšto. 2-jų butų 
medinis. Alumin. „siding" 
apkal tas . Pačiame lietuvių 
centre. Viskas naujai at
remontuota. Naujas dvigu
bas garažą" Centr. Šildymas. 
Kilimai. Šaldytuvas, pečius. 
Pi lnas rūsys. Tuojau galima 
užimti. Gražus ir nebrangus. 
Skambinti V ik to ru i tel . 
4 3 6 - 4 1 8 4 . S i m a i t i s Rea l -
t y . 

(sk.). 

x A l b i n a s Kurku l i s , akci
jų brokeris, dirbąs su Rod-
m a n & R e n s h a w , Inc . pa-

x Sab ina Klat t yra Lietu
vos Vyčių konvencijos, kuri 
bus rugpiūčio 22 - 26 dieno
mis Chicagoje, kultūrinio ren
ginio pirmininkų muz. Fausto 
Strolios ir Frank Zapolio pa
dėjėja ir rūpinasi šio kultūri
nio renginio pasisekimu ir bi
lietų platinimu. Kultūrinis 
renginys bus Conrad Hilton 
viešbučio Boulevard Room 
rugpiūčio 24 d., penktadienį, 
8:30 vai. vak. Programoje da
lyvaus Fausto Strolios vado
vaujamas Vyčių choras, Pra
no Zapolio — tautinių šokių 
grupė, sol. Algirdas Brazis ir 
Suzuki smuikininkai vaiku
čiai. Visi kviečiami dalyvau
ti. Rezervuoti8 pas Sabiną 
Klatt tel. 887-0066 arba Alke 
Kent tel. 436-0427. 

x N u o nervų bei raumenų 
įtampos atsipalaidavimas — 
sveikatos gerinimas, 630 Al
vudo radijo paskaita šį sek
madienį 9:15 v. r. Sofijos Bar
čus radijo šeimos valandos 
metu. 

x Midland Savings and 
Loan A s s o c , kuriai vadova
vo a. a. Frank Zogas, o dabar 
vadovauja jo sūnus Paul Zo
gas, per Alfonsą Norkų pa
ėmė visą dešimties stalą į 
„Draugo1" jubiliejinį banketą, 
kuris bus rugsėjo 30 d. Marti-
niąue restorano salėje Ever-
green Parke. 

x J o n o Talandžio d i ena 
— išvažiavimas į gražiuosius 
brolių Skripkų sodus Lock-
port, 111., bus Sį sekmadienį, 
rugpiūčio 12 d. Pradžia 1 vai. 
p. p. Iš Chicagos važiuojama 
Southwest Highway iki 143 
gatvės, tada sukama j vaka
rus (dešinę) ir važiuojama iki 
Cream Rd. Įvažiavimas į 
Skripkų sodybą (dešinėje pu
sėje) bus pažymėtas didžiuliu 
drambliu, vėliavėlėmis ir už
rašais. Visi kviečiami atvykti 
ir paremti Jono Talandžio, 
kandidato į Metropolitan Sa-
nitary District komisionie-
rius, rinkiminę akciją. Visų 
lauks gerai paruostas mais
tas, atsigaivinimų bufetas ir 
malonus pabendravimas su 

SIDABRINĖ SUKAKTIS 
Rimantas ir Irena Blinstru-

bai šio mėnesio 8 dieną at
šventė sidabrinę vedybų su
kaktį. Ta proga buvo vaišės 
„Aukso kranto" svetainėje 
„Eugene's". Be jaunųjų daly
vavo akademikai sūnūs Ri
čardas ir Robertas, Rimanto 
tėvai Eugenija ir Bronius 
Blinstrubai, brolis Arūnas su 
žmona Birute ir pusseserė ka-
zimierietė seselė Milda. Ire
nos šeimai atstovavo tėvai Ju
zefą ir Viktoras Šimaičiai, 
brolis Stasys su žmona Živile 
ir dukra Diana. 

Rimantas Blinstrubas yra 
Centric bendrovės direkto
rius, išvystęs sėkmingą tarp
tautinę prekybą. Jis aptar
n a u j a įmones sunkia i 
gaunamomis dalimis. 

Irena Blinstrubienė — ilga
metė Amerikos Lietuvių Ta-

Liepos 29 d., sekmadienį, 
Jūros dienos programa buvo 
pradėta Gintaro vasarvietės 
rajone iškilmingu vėliavų pa- tuvos vėliava. Tuo LKVS „Ra 
kėlimu, kuriame 10 vai. ryto, m 0 v ė " Chicagos skyriaus 
be paminėtų, dalyvavo ir iš kasmet organizuojamos Lie-
Chicagos atvykusi Vytauto tuvos respublikos prezidentų 

„Bendrasis visų šeimų kelias Didžiojo šaulių rinktinės gru- pagerbimo apeigos, kurias 
»•-•'•• - pė, jos pirmininko V. Išganai- pravedė jūrų šaulių vadovas 

čio vadovaujama kuopa. b- ramovėnų Chicagos sky-
Teniso aikštėje, šauliams su riaus valdybos vicepirminin-

vėliavomis išsirikiavus, LSST kas E. Vengianskas, Interna-
pirmininkas K. Milkovaitis, tional Friendship Gardens 
lydimas vicepirm. V. iSganai- b u v 0 baigtos ir visi skirstėsi į 
čio, priėmė Gen. T. Daukanto namus. Jūrų šauliai skubėjo į 
jūrų šaulių kuopos pirm. E. Union Pier atsisveikinimo su 
Vengiansko raportą ir prieš atvykusiais į Jūros dieną iš 
vėliavų pakėlimą už ilgametę Detroito jūrų šauliais užkan-
jūrų šaulių globą Gintaro va- džiams. 
sarvietės savininkui A. Ka- Šiuose 3:30 vai. p. p. užkan-
raičiui įteikė jūrų šaulių kuo- džiuose buvo malonu matyti 
pos skirtą Lietuvos vėliavą, LSST pirmininką K. Juškaitį 
kuri, visiems gerbiant, kartu su. žmona, V. Garbenį, K. Lek-
su JAV-bių vėliava buvo pa- nieką ir kt. 
kelta į stiebą. Gintaro vasar
vietės rajone nuskambėjus 
Lietuvos himno garsams, vė
liavų pakėlimo apeigos buvo 
baigtos. JAV-bių, Lietuvos, 
Vytauto Didžiojo šaulių rink-

Nuklotas ne vien tik žiedais 
Dagiais ir erškėčių šakelėm, 
Skeveldrom, uolom ir ledais. 

o jūs tą kelionę pradėjot 
Jaunystės sapnų kupini 
Ir, štai, į šią šventę atėjot 
Sidabro gėlėm nešini". 

Dalyvis 

SĖKMINGA 
JŪROS DIENA 

rybos reikalų vedėja. Lietuvių rymą. 

Liepos 28 - 29 d. Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopa 
Union Pier, Mich., surengė ir 
sėkmingai pravedė metinį 
Chicagos-Detroito-Cicero vei
kiančių jūrų Saulių dalinių va
saros sąskrydį — Jūros die
ną. Liepos 28 d., šeštadieni, 10 
vai. ryto prie V Petrausko sa
lės, jūrų šauliams išsirikia
vus, buvo pakelta Lietuvos vė
liava, skelbianti šio metinio 
jūrų šaulių sąskrydžio atida-

Beužkandžiaujant šių metų 
Jūros dienos rengėjų — Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos vardu padėkos žodį vi
siems dalyvavusiems tarė 

— Kun. Al fonsas G r a u s -
lys iŠ Chicagos yra atvykęs į 
Montrealį ir ilgesniam laikui 
apsistojęs Aušros Vartų para
pijoje. Jis sakys vasaros me
tu pamokslus. 

— Šv. K a z i m i e r o sukak 
čiai ir katalikų kongresui ren
giamasi visu uolumu net va
sarą. Jau išsiuntinėti dideli 
plakatai Operos „Dux Mag
nus" rengėjai Toronte ir Chi
cagoje stropiai rengiasi, kad 
du spektakliai praeitų gerai. 
Rengiamas kongreso leidi
nys, kuriame bus sveikini
mai, smulki programa ir pas
kaitų santraukos. Jaunimo 
vakaronės parengimui suda
ryta komisija, kurion įeina 
Edis Putrimas, L. Underienė, 
V. Bersėnaitė, G. Čepaitytė ir 
R. Smolskis. Komisija rengia 
programą, tinkamą jaunimui 
ir senimui. Bilietais į operą 
rūpinasi V. Bireta, į pokylį — 
V. Taseckas. 

j . A. VALSTYBĖSE 
— P a v e r g t ų t au tų minė

j i m a s New Yorke buvo pada
lintas net į tris dalis. Liepos 
15 d. minėjo New Yorko Cent
ral Parke, kuriame pasakė 
kalbas valstijos ir miesto pa-

visuomenė ją vertina už rū
pestingą ir nuoširdų patarna
vimą. 

Sukaktuvininkai garbingai 
tęsia lietuviškos šeimos pa
tvarumo tradiciją. Pavyzdį 
ima iš senimo, nes Rimanto 
tėvai neseniai atšventė auksi
nes vestuves, o Irenos — arti 
jų. Vedybose ištesėti yra dide
lis nuopelnas. Teisingai vie
name sveikinime buvo įraSy-
ta: 

4 vai. p. p. salėje buvo bend
ras Jūros dienos dalyvių susi
rinkimas, kurį. dalyvaujant 
Chicagos Gen T. Daukanto, 
Detroito Švyturio ir Cicero 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopų 
vadovybės pareigūnams ir jū
rų šauliams pravedė są-gos jū
rų šaulių vadovas ir Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas j . S. E. Ven
gianskas. Susirinkimo metu 
apžvalginius veiklos praneši 

kuopos pirmininkas E. Ven- . _ ± , 0 1 , 
tinės, Gen. T. Daukanto, Klai- gianskas, ramovėnų vardu reigrurių atstovai Laepos 21 d. 
pėdos ir Švyturio jūrų šaulių kalbėjo pirm. K. Juškaitis, Ci- 1

m m ė j ? Antlho1 ševikinis blo-
kuopų vėliavoms vedant, bu- Cero Klaipėdos jūrų šaulių j?f> ^g 1 1 0 V^nmmikaB yra 
vo žygiuojama į pamaldas, kuopos vardu — kuopos pir-
kurios Union Pier Gintaro va- mininkas J. Mikulis ir grįž-
sarvietės pušų pavėsyje po at- tančių į Detroitą vardu Svy-
viru dangumi kun. Raudeliu- t ū r io kuopos p i rm. B . 
no buvo atnašaujamos. Valiukėnas. Baigiant visas 
Pamaldose dalyvavo apie 150 kalbas, paskutinį žodį tarė 
tautiečių, atvykusių kartu su LSST pirm. K. Milkovaitis, iš-
šauliais pasimelsti ir papra- reikšdamas padėką Gen. T. 

Peter Wytenus. Vėl pavergtų 
tautų komitetas minėjo liepos 
22 d. prie Laisvės statulos. Vi
sur dalyvavo mažai lietuvių, 
kalbas pasakė tų pačių valsti
jos ar miesto pareigūnų atsto
vai. 

syti Aukščiausiojo palaimos 
sau, artimiesiems bei Ūku
siems pavergtoje Tėvynėje 
Lietuvoje sesėms ir broliams. 

Pasimeldus darni šaulių 

Daukanto jūrų šaulių kuopai 
už 1984-jų metų Jūros dienos 
surengimą ir jos sėkmingą 
pravedimą. 

Prieš išleidžiant kelionėn 

— Su a k t o r e A n n J i l -
l i a n - J ū r a t e N a u s ė d a i t e , jai 
su kitais žymiais aktoriais at
liekant liepos 12 d. programą 
Long Island, N. Y., Muši c 
Fa ir salėje, susitiko Lietuvos 

x Donald Pe tkus , Mar-
ąuette Funeral Home savinin
kas, paėmė visą stalą į „Drau
go" jubiliejinį banketą. 
Banketas bus rugsėjo 30 d. 
Martiniąue restorano salėje. 
Stalas yra dešimties asmenų. 
Bilietus paėmė iš Stasės Se
mėnienės, „Draugo" moterų 
skyriaus redaktorės. 

mus padarė minėtų kuopų pir- rikiuotė su vainiku žygiavo detroitiškius jūrų Saulius į na- Vyčių 110 kuopos delegacija, 
mininkai Cicero — J. Miku- prie Michigano ežero tradici- mus, išgautas jų sutikimas ir vadovaujama pirmininko Jo^ 

nėms žuvusių Lietuvos lais- tuo pačiu pasižadėjimas atei- n o Adomėno. Vyčių vardu po 
vės kovose karių ir šaulių pa- nančiais metais Chicagos-Det- programos Adelė Dauzickas, 
gerbimo apeigoms - jų garbei roito-Cicero jūrų saulių sąs- pasipuošusi tautiniais drabu-
ir amžinam prisiminirr-u į krydį — Jūros dieną surengti žįais, akt. Ann Jillian-Nausė-
ežero gelmes vainiką nuleisti, jų turimoje stovyklavietėje — daitei įteikė gėlių puokštę. Ak-

lis, Detroito — B. Valiukėnas 
ir Chicagos — šį susirinkimą 
pravedęs. Reikšmingas min
tis išreiškė į susirinkimą at
vykęs LSST pirmininkas K. 
Milkovaitis. Bendrai buvo ap
tarti įvairūs jūrų šaulių Sakos 
organizaciniai reikalai ir pa
čią veiklą liečiantieji klausi
mai. 

Vakare toje pačioje salėje 
x Natal i ja ir Stasys vyko bendras Jūros dienos da-

Rauckinai persikėlė į naują lyvių ir svečių smagus pasi-
vietą gyventi. Jų dabartinis linksminimas, kuris praėjo su 
adresas: 7137 So. Fairfield pasisekimu. Pradedant gau-
Ave., Chicago, 
2191. 

111. tel. 476- siai susirinkusiems buvo pri
statyti svečiai - LSST pirmi-

Atžygiavusių paežeryje jau 
laukė vainiko nuleidimo tar
nybos pareigūnai, jūrų šau
liai V. Zinkus ir N. Martin-
kus, kurie vainiką nuplukdė į 
kiek giliau užsiinkaravusį 
Raimundo Giniočio laivą. Tar
nybai grižas ir atraportavus 
są-gos pirmininkui, kad vai
nikas perduotas į laivą, visai 
šaulių rikiuotei gerbiant ir 
giedant Marija, Marija, jis bu-

Pilenuose. torė vįeį8ii buvo pasisakiusi, 
Baigiant tenka tik pasi- kad gimusi Massachusetts, 

džiaugti Chicagos jūrų šaulių bet jos tėvai 1940 m. atvyko iš 
surengta Union Pier, Mich., Lietuvos. Vyčiams ji pasirašė 
vasaros švente — Jūros die
na, kuri praėjo su pasisekimu 
ir pasigėrėti gražiu šaulių 
bendravimu bei bendradar
biavimu su ramovėnais, pras
mingos veiklos keliu darniai 
žengiant. 

J . š . 

t a rnauja akcijų bonų. fondų Chicagos ir apylinkių lietu-
bei kitų vertybių pirkime ir viais, o taip pat ir įvairiais 
pardavime. Susidomėję skam- politiniais ir valdžios parei 
binkite 977-7916 . gūnais. Atvykite! 

(sk.). (sk.). 

x Motiejus Krūsnis , dau
gelį metų buvęs „Draugo" 
spaustuvės tarnautojas, Va
cys Mitkus, Jonas Litvinas, 
Chicago, 111., lankėsi „Drau
ge" ir įsigijo įvairių leidinių 
už didesnes sumas. 

x Sol. Prudencija ir inž. 
Stasys Jokubauska i , Palos 
Park, 111., sol. Roma ir inž. 
Viktoras Masčiai, Hinsdale, 
111., dalyvaus „Draugo" meti 
niame bankete rugsėjo 30 d. 
Martinique restorane. 

x Dr. Vida ir Vacys Tu-
masoniai , Palos Park, 111., 
dr. Danguolė ir inž. Aleksas 
Vitkai, Palos Hts., 111., Aldo
na ir inž. Juozas Šulaičiai, La 
Grange, 111., užsisakė bilietus į 
„Draugo" metinį banketą, ku
ris bus rugsėjo 30 d. Martini
ąue restorano salėje. 

x Mikalina Slabokienė, 
Juno Beach, Fla., a. a. Stasio 
Slaboko mirties metinių pro
ga atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką. I^abai ačiū. Po tokią pat 
auką paskyrė „Dirvai" ir „Tė
viškės Žiburiams" paremti. 

Saulių (rret™ Michigano ežero pakrantėje žu
vusių Uetuvos laisvės kovose kanų ir šaulių 

garbei vainiko nuleidimo j ežero bangas 
apeigose, liepos 29 d. Union Pier, Mich. 

Nuotr. P. Malėto* 

ant programų, o vyčiai jai su
giedojo Ilgiausių metų. 

— Muz. Nijolė U lėn i enė , 
turinti savo didžiulę pianino 
studiją ir veikli visuomeni
ninke Dix Hills, N. Y., išvyko 
liepos 29 d. į Briuselį Belgijo
je pasitobulinti muzikoje. Ten 
vyksta tarptautinis pianino 
seminaras, kur dalyvauja žy
miausi viso pasaulio muzikai. 
Po studijų Briuselyje dar vyks 
į Salzburgo muzikos festivalį 
Austrijoje ir lavins savo ta
lentus garsioje Mozarteum 
akademijoje. Grįš iš savo stu
diją tik rudens pradžioje. 

— Naujojo v y s k u p o Pau
l iaus B a l t a k i o šventinimas 
— konsekracija į vyskupus 
bus rugsėjo 14 d., penktadie
nį, 2 vai. p. p. Marijos Nekal
to Prasidėjimo katedroje Port-
lande, Maine valstijoje. 
Konsekraciją atliks Vatikano 
pronunciju8 Amerikai arkiv. 
Pio Laghi, konsekratoriais 
bus vysk. Vincentas Brizgys 
ir vietos vyskupas ordinaras 
Edward C. O'Leary bei kiti iš
kilmėse dalyvaujantieji vys
kupai. Po konsekracijos pri
ėmimas bus Pranciškonų 
vienuolyno vasarvietėje Ken-
nebunkporte. Iš anksto reikia 
pranešti pranciškonams, kad 
jie tvarkingai galėtų pravesti 
svečių priėmimą. 

f < 


