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Žinios iš vyskupijų 
1983 m. gruodžio 14 d. į Vil

nių pas RRT Įgaliotinį Petrą 
Anilionį buvo sukviesti visų 
Lietuvos konfesijų vadovai: 
Katalikų Bažnyčios vyskupai 
— Kauno arkivykupijos ir 
Vi lkav i šk io v y s k u p i j o s 
vyskupas Liudas Povilonis, 
Ka i š a ido r ių v y s k u p i j o s 
vyskupas Vincentas Sladke
vičius, Panevėžio vyskupijos 
valdytojas prelatas Kazimie
ras Dulksnys, Vilniaus arki
vyskupijos valdytojas Gutaus
kas (Telš ių v y s k u p i j o s 
vyskupas Antanas Vaičius 
nedalyvavo dėl ligos); stačia
tikių arkivyskupas Vikto
rinas, sentikių aukščiausios 
tarybos pirmininkas S. S. 
Jegorovas ir evengelikų 
vyskupas Kaivanas. Buvo 
pasiūlyta pasirašyti po iš 
anksto paruoštu tekstu už 
taiką, smerkiančiu amerikie
čius ir aukštinančiu Sovietų 
Sąjungos KP CK generalinį 
sekretorių Jurijų Andropovą. 
Vyskupas L. Povilonis ir 
vyskupas V. Sladkevičius 
atmetė paruoštą tekstą, siūly
dami kiekvienam pasirašyti 
po savo tekstu. Su tokiu 
vyskupų pasiūlymu nesutiko 
ir pasipriešino stačiatikių 
arkivyskupas Viktorinas bei 
sentikių aukščiausios tarybos 
pirmininkas Jegorovas. Tada 
P. Anilionis pasiūlė pasirašy
ti po švelnesnio turinio raštu. 

1983 m. rugsėjo mėnesį 
Kaišiadorių vyskupas Vincen
tas Sladkevičius buvo iškvies
tas pas RRT įgaliotinį Petrą 
Anilionį ir išbartas, kam 
suteikęs kunigystės šventi
mus Janui Sutkevičiui. „Tam 
esanti Kunigų seminarija 
Kaune, tegul stoja ir gaus 

šventimus, kito kelio nėra ir 
negali būti", — mokė vyskupą 
P. Anilionis. 

Yra žinoma, kad pradėjo 
veikti TTGK komiteto pogrin
dinė grupė. J i tęs veikusio 
TTGKK pradėtą darbą. Susi
dariusiomis sunkiomis sąly
gomis, dėl KGB represijų ir 
grasinimų, TTGK komitetas 
viešai veikti negali, todėl, 
kaip ir buvo pramatyta, ku
riant šį komitetą, tarybinių 
įstaigų dėmesys į tikinčiųjų 
diskriminacijos faktus bus 
atkreipiamas anoniminiais 
dokumentais. 

TTGKK pogrindinė grupė 
yra parašiusi protestų pvz., 
Nr. 2 TSKP generalinaim 
sekretoriui Černenkai dėl 
pareigūnų elgesio 1984 m 
sausio 21 d. Kaune Butke
vičių bute, 1984 m. sausio 26 
ir 29 d. Raseiniuose bei 
Viduklėje bei tų pačių metų 
sausio 28 d. Kapsuke Geno
vaitės Navickaitės bute. 

Nr. 3 dokumente protes
tuojama dėl tarybinių parei
gūnų pastangų sumenkinti ir 
trukdyti šv. Kazimiero jublie-
jaus minėjimą Vilniuje ir 
visos Lietuvos mastu. 

Praėjusių metų rudenį žur
nale „Sov. Life", o po to ir 
Amerikos Lietuvių komunistų 
laikraštyje „Laisvė" buvo 
išspausdintas Alytaus kle
bono kun. Prano Račiūno 
interviu. Formaliai žiūrint, 
interviu nepasakyta netiesos. 
Tačiau, kadangi pateikta tik 
maža dalis tiesos apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje, nutylint 
skaudžią, aktualią jos dalį, šio 
interviu sąžiningu pavadinti 
negalima. 

(Bus daugiau) 

Policija baudžia 
triukšmadarius 

Dalias . — Policija Dalias 
mieste suėmė 99 triukšma
darius, kurie miesto centre 
svaidė akmenis, mėtė dažus į 
parduotuvių langus ir viešai 
sudegino valstybės vėliavą. 
Grupėje žygiavo jaunimo 
atstovai , jų tarpe keli 
mažamečiai. Tai Interna
cionalinės Jaunimo partijos 
nariai. Policija paskelbė, kad 
daugumas bus baudžiami už 
tvarkos ardymą, kitiems bus 
bylos už vėliavos įžeidimą. 

Raudonojoj jūroj 
vis daugiau laivų 
Kairas . — Egiptas pakvie

tė ieškoti minų Raudonojoje 
jūroje ir Italiją. Jos trys mino-
gaudžiai jau išplaukė Suezo 
kanalo kryptimi. Į Port Saidą 
atplaukė dar du sovietų karo 
laivai: kreiseris ir naikintu
vas. Jie plaukia, Pietų Jeme
no valdžios pakviesti, į pieti
nę Raudonosios jūros dalį. 
Tose apylinkėse bus jau 6 
sovietų karo laivai. Ar jie ieš-
Ves jūroje išmėtytų minų, 
niekas nežino. Sovietų ir 
jiems pritarianti arabų spau
da skelbia, kad NATO šalys 
sustiprino savo laivyną toje 
pasaulio dalyje, siekdamos 
paversti Raudonąją jūrą savo 
įtakos „ežeru". 

Italija paneigė žinią, kad 
minos jūroje gali būti italų 
gamybos. Niekas Italijoje 
minų Libijai nepardavė, 
pasakė Italijos ambasados 
Kaire atstovas. 

Stiprėja Izraelio 
darbo partija 

J e r u z a l ė . — Izraelio politi
nių partijų derybos vyksta 
toliau. Darbo partija, laimė
jusi rinkimuose 44 vietas 
parlamente, paviliojo dvi 
mažas centro grupeles. Buvu
sio gynybos ministerio Weiz-
mano grupė, turinti parlamen
te tris atstovus, ir Hurwitzo 
grupė'- su vienu atstovu 
(pačiu Hurwitzu) nutarė jung
tis su darbo partija. 

Darbiečiams iki daugumos 
dar toli, tačiau pats dviejų 
buvusių Likudo ministerių 
pasitraukimas nuo Shamiro 
koalicijos laikomas moraliniu 
darbo partijos laimėjimu. 

Spaudimą Likudui padidi
no ir darbo unijų Histadrut 
grasinimas pradėti streikus, 
jei vyriausybė nepakeis paja
mų mokesčių įstatymo, kuris 
nesiderina su infliacija ir 
mažina dirbančiųjų algas. 

Šalia Weizmano ir Hurvitzo 
grupelių darbiečiai gali laimė 
ti nuosaikią religinę Tami 
partiją. Tai duotų darbo parti
jos koalicijai 55 parlamento 
narius. Dar lengviau Peresui 
būtų patraukti keturis komu
nistų atstovus ir du „pažan
giečių už taiką" atstovus. 
Tuomet Peresas turėtų stiprią 
koaliciją ir aiškią daugumą. 
Izraelio spauda rašo, kad dar
bo partija nenori koalicijoje 
komunistų. Daug mieliau ji 
dėtųsi su dviem religinėm 
grupuotėm, kurios irgi turi 
parlamente šešis atstovus. 
Derybos vyksta toliau. 

Respublikonų partijos konvencija nominavo 
prezidentą Reaganą ir viceprezidentą Bushą 
antrajai kadencijai. Nuotraukoje jiedu tariasi 

Baltuosiuose Rūmuose. Visi viešosios opinijos 
tyrimai rodo, kad respublikonų kandidatai turė
tų laimėti lapkričio 6 d. rinkimus. 

Dar viena Khadafio 
arabų „santuoka" 

Raba tas . — Maroko kara
lius Hassanas II paskelbė, 
kad rugpiūčio 31 d. šalyje 
organizuojamas referendu
mas. J is turės patvirtinti ar 
atmesti rugpiūčio 13 d. Maro
ko su Libija pasirašytą sutar
tį, kuri skelbia abiejų arabų 
šalių vienybę. Karalius savo 
kalboje prašė balsuotojų 
sutartį patvirtinti. Sutartyje 
sakoma, kad agresija prieš 
vieną iš vienybę paskelbusių 
valstybių, bus laikoma agre
sija prieš abi. 

Komentatoriai sako, kad 
visi diktatoriai turi savo 
silpnybių. Libijos pulkininko 
Khadafio didžiausia silpnybė 
yra unijų su kitomis valsty
bėmis organizavimas. Pasku
tinė unija su Maroku iš pažiū
ros keista, nes jungia karinę 
Libijos diktatūrą su konstitu
cine Maroko monarchija. 

Abiejų valstybių galvų 
pasimatymas įvyko Oujda 
vietovėje, Maroke. Tai turėjo 
būti platesnis suvažiavimas. 
Turėjo dar dalyvauti Alžyro ir 
Saudi Arabijos valdovai, 
tačiau jie neatvyko. 

Libija 1972 m. buvo paskel
busi arabų vienybės uniją su 
Sirija ir Egiptu, tačiau 
bendradarbiavimas greit 
nutrūko po karo su Izraeliu. 
Libija skelbė uniją su Tunisu, 
tačiau po kiek laiko santykiai 
visai pablogėjo. Su Sirija vėl 
susijungta 1980 m. Vėliau
siomis žiniomis, abiejų arabų 
šabų santykiai nei pagerėjo, 
nei pablogėjo. Libijos vadas 
1981 m. „susijungė" su Čadu, 
Mauretanija ir Alžiru. Sutar
tys vėl pasirašytos su Alžiru, 
ir Sirija 1982 m. Iš jų nieko 
neišėjo. Geriausiai išsilaikė 
Libijos sąjunga su Malta, 
pasirašyta 1979 m., ir su 
Etiopija bei Pietiniu Jemenu 
(1981 m.). 

Khadafio svajonė sujungti 
visus arabus į vieną „Maghre-

Libano skundas 
Beiru tas . — Libano vyriau

sybė nutarė skųstis JT Saugu
mo Taryboje dėl Izraelio 
kariuomenės elgesio okupuo
toje Libano dalyje. Čia 
uždaromi keliai, varžomas 
žmonių judėjimas. Izraelio 
darbininkai pompuoja vamz
džiais Libano upių vandenį, 
kuris teka į šiaurinį Izraelį. 
Pradėtas statyti tunelis, kuris 
nukreips į Izraelio teritoriją 
dalį Litani upės vandens. 

bą". Tai sunku įgyvendinti, 
nes arabų šalys turi kivirčų ir 
senų sąskaitų. 

Marokui ši sąjunga su Libi
ja gali būti naudinga. Libija 
tik pernai nustojo remti prieš 
Maroką kovojančius „Poli-
sario Fronto" sukilėlius, kurie 
bando atplėšti nuo Maroko 
Vakarinę Sacharą. Marokui 
šis karas labai nuostolingas. 
SukilėUu8 rėmė Libija ir Alži-
ras. Dabar juos remia tik Al ži
ras, kuris įsteigė „draugystės 
ir santarvės" frontą su Tuni
su ir Mauretanija. Libija tuoj 
pasisiūlė į tą frontą įstoti, 
tačiau Alžiras atsisakė Libiją 
įsileisti. Libija supykusi 
pasiūlė Marokui pasirašyti 
vienybės sutartį. Karalius 
Hassanas tuoj sutiko. 

Bažnyčia atmeta 
„klasių kovę" 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II savo laiške, 
pasiųstame Afrikos vysku
pams, pasmerkė vadinamą 
„išlaisvinimo teologiją", kuri 
paplito Pietų Amerikos, Afri
kos, Filipinų Bažnyčiose. 
Pareiškime pabrėžiama, kad 
Bažnyčia savaime eina kartu 
su kenčiančiais ir prispaus
tais. J i gina neteisingų įstaty
mų ar neteisingų socialinių ir 
e k o n o m i n i ų s t r u k t ū r ų 
spaudžiamus žmones, tačiau 
tas Bažnyčios solidarumas su 
skriaudžiamais negali būti 
pagrįstas klasėmis ar klasių 
kova, ką siūlo Marksas. 

Jau 1979 m. popiežius Jo
nas Paulius II Pietų Ameri
kos vyskupų suvažiavime 
Meksikoje pareiškė, jog jis 
nepritaria žvilgsniui į Jėzų 
Kristų, kaip politinį akty
vistą, kovotoją prieš Romos 
dominavimą ar klasių kovos 
veikėją. 

Rugsėjo 7 Vatikano Tikė
jimo doktrinos kongregacijos 
prefektas kardinolas Rat-
zinger apklausinės brazilą 
teologą, pranciškoną kun. 
Leonardo Boff. kuris laiko
mas marksistinės teologijos 
ekspertu ir skleidėju. 

Ferraro finansai 
pakenkė partijai 

— Nikaragvos sandinistai 
paskelbė rinkimus, tačiau 
varžo opozicijos partijas, 
neleidžia organizuoti mitin
gų. Tarp rinkimuose dalyvau
jančių yra ir trys komunis
tinės partijos, veikiančios 
atskirai nuo sandinistų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Viceprezidentą Bushą 
p e r r i n k t i r e s p u b l i k o n ų 
konvencijoje pasiūlė Kalifor
nijos gubernatorius George 
Deukmejian. J i s nurodė, kad 
per praėjusią kadenciją 
Bushas aplankė 59 valstybes, 
visur puikiai pasirodydamas. 
Viceprezidentas buvo biznie
rius, kongresmenas, jūros 
laivyno karininkas, diploma
tas, ambasadorius Kinijoje, 
žvalgybos direktorius. 

— Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad dvi dienas vyko JAV-
Sovietų Sąjungos derybos dėl 
saugumo ir netikėtų karo 
veiksmų išvengimo. Maskva 
nenori skelbti apie tas dery
bas iki rinkimų, nes bijo „pa
dėt i R e a g a n u i " l a i m ė t i . 
Kremlius jau seniai skelbia, 
kad su Reaganu jokios dery
bos neįmanomos. 

— Maskvoje plačiai paskli
do gandas, kad prezidentas 
Černenka serga ir guli ligoni
nėje. Jis sergąs emphysema. 

— Lenkų „Sol ida rumo" 
pogrindžio vadai paskelbė 
atsišaukimą, kuriame ragina 
visuomenę viešai paminėti 
darbininkų sąjungos įstei
gimo ketverių metų sukaktį-
Ji bus rugpiūčio 31 d. Atsišau
k imas n e s k a t i n a lenkų 
demonstruoti gatvėse. 

— Valstybės departamen
tas patvirtino, kad po sekreto
riaus Shultzo vizito Nikarag
voje liepos mėn. įvyko jau 
penki abiejų šabų atstovų 
susitikimai ir jie bus tęsiami. 

— Vokiečių laikraštis „Bild 
Zeitung" gavo iš sovietų agen
tų" trumpą filmą, kuriame 
rodomi akademikas Sacharo
vas ir jo žmona Y. Bonner 
sveiki ir gyvi savo namuose 
Gorkio mieste. Šį filmą iš 
laikraščio pirko ABC televizi
ja. 

— Sovietų Sąjungos spauda 
atsiliepė į prez. Reagano 
žodžius apie Jal tos susitari
mą, kuris buvo Maskvos 
sulaužytas ir panaudotas 
Rytų Europai užgrobti. Nie
kam nebus leista abejoti Jal
tos įgyvendinimu. Reaganas 
jungiasi prie Vokietijos revan-
šistų, kurie reikalauja atsta
tyti buvusias Reicho sienas, 
rašo Tass. 

Mirė Chruščiovienė 
Maskva. — Rugpiūčio 8 

Maskvoje mirė Nina Petrov-
na Cbruščiovienė, 84 m. a sme 
ninė pens in inkė . Sovietų 
spauda apie jos mirtį paskel
bė, naudodama tik mergau-

N e w Yorkas . — Demokra
tų part i jos kand ida tė į 
viceprezidento vietą Geral-
dine Ferraro antradienį 
beveik dvi valandas aiškino 
spaudos konferencijoje savo ir 
savo vyro finansinę apyskai
tą, pajamų mokesčių ir savo 
kampani jos f inansavimo 
problemas. Jos iškilo, kai 
demokratų konvencija nomi
navo ją į viceprezidento vietą. 
Pagal 1978 m. įstatymą visi 
kandidatai į federalinės vietas 
turi paskelbti viešai savo 
finansinį stovį. Įstatymai 
reikalauja, kad būtų atidengti 
ir šeimos (vyrų ar žmonų) 
finansai. Įstatymas tačiau 
nereikalauja pajamų mokes
čių atidengimo. Rugpiūčio 12 
d. paklausta, ar jos vyras 
atidengs savo pajamų ir išlai
dų formas, ponia Ferraro 
pasakė, kad ji prašė savo vyro 
tai padaryti, bet jis atsisako, 
nes tai gali pakenkti jo biz
niui. J i pridėjo ; „Žinote, kaip 
yra, kai esi ištekėjusi už 
italo". Šis pasikalbėjimas 
sukėlė spėliojimų, gandų, 
priekaištų, kurie pakenkė 
demokratų partijos kampa
nijai. 

Respublikonų partijos veikė 
j a i sutiko šį demokratų 
nemalonumą tybai, komen
tarų nedarė, tačiau viduje 
šypsojosi. Organizacija „Com-
mon Cause" viešai išreiškė 
susirūpinimą ir reikalavo šį 
klausimą ištirti. Buyo įtari
mų, kad ponios Ferraro poli
tiniai finansai, įvairios aukos 
buvo glaudžiai surištos su jos 
biznieriaus vyro finansais. 
Kada ji 1978 m. pirmąsyk 
kand ida tavo į Kongresą, 
svarbiausias jos finansinis 
rėmėjas buvo jos vyras John 
Zaccaro. Aukos ir dovanos iš 
šeimos narių pagal įstatymus 
traktuojamos taip pat, kaip ir 
aukos iš kitų. Federalinė 
Rinkimų komisija uždėjo nedi
delę baudą, išgirdusi, • kad 
Ferraro advokatas jai davęs 
neteisingus patarimus ir ji 
nežinojusi, kad vyro pinigus 
reikėjo irgi skelbti kaip rinki
mų kampanijos finansus. 
Advokatas vėliau paneigė 
davęs tokius pa ta r imus . 
Padėtį dar apsunkino faktas, 
kad Ferraro buvo savo vyro 
biznio da l in inkė , akcijų 
savininkė ir viceprezidentė. 

Stebėtojai nurodo, kad prieš 
Watergate bylą šitokios finan
sinės „plonybės" niekada 
nekeldavo jokių problemų. 
Niekas nėra matęs prezidentų 
Kennedžio ar Johnsono finan
sinių apyskai tų . Viskas 
prasidėjo po Nixono, kilo 
„politinės etikos" klausimai. 

Neseniai Kongresas papei
kimu nubaudė savo kolegą 
George Hansen iš Idaho. 
Nenorėdamas skelbti savo 
finansinių operacijų ir paja
mų, kongresmenas Hansen 
pervesdavo pinigus į savo 
žmonos sąskaitą. J i s gyveno 
atskirai, paskelbė net atsisky

rimą, kad nereikėtų skelbti 
b e n d r ų pajamų. Š i tok į 
kongresmeno susitvarkymą 
pasmerkė federalinis teismas 
ir papeikė Atstovų Rūmai. 
Panašių nemalonumų turėjo 
ir tebeturi prezidento patarė
jas Meese. Jo draugas paskoli
no pinigų ne jam, bet — jo 
žmonai. Vėliau tas draugas 
gavo aukštą tarnybą Wa-
shingtone. Dabar šį reikalą 
tiria specialus prokuroras. 
Visos šios bylos panašios tuo, 
kad politikų f inansinėse 
transakcijose buvo paliesti jų 
žmonos a r vyrai. 

Oregono respubl ikonas 
senatorius Mark Hatfield irgi 
pateko į nemalonumus, kai 
kolumnistas Jack Anderson 

paskelbė, jog sena tor iaus 
žmona gavo nemažą sumą 
pinigų iš graikų milijonie
riaus Tsakos, kurio pasiūly
mus senatorius uoliai rėmė 
senate. Ponia Hatfield tvir
tino, kad ji pati uždirbo tuos 
55,000 dol., padėdama jam 
surasti butą Washingtone ir jį 
dekoruoti. Tai paneigė keli 
buvę Tsakos tarnautojai. 

Walter Mondale pareiškė 
spaudai, kad po kandidatės 
Ferraro finansinių raportų 
reikalas dabar yra baigtas, 
išaiškintas, tačiau kai kurie 
komentatoriai mano, kad žala 
demokratams padaryta ir ji 
atsiUeps rinkimuose. 

tinę pavardę „Nina Ktfchar-
č u k " , t o d ė l u ž s i e n i o 
korespondentai ir nepastebė
jo, kad tai buvusio sovietų 
d i k t a t o r i a u s C h r u š č i o v o 
žmona, važinėjusi po Ameri
ką 1959 m. J i palaidota šalia 
savo vyro, buvusio sovietų 
komunistų partijos pirmojo 
sekretoriaus ir premjero Novo-
devičy kapinėse. 

Velionė paliko sūnų Serge
jų, aviacijos inžinierių, ir 
dukterį Radą. ..Nauka i Zizn" 
ž u r n a l o r e d a k t o r i a u s 
pavaduotoją. 

Respublikonai 
nominavo Reaganą 
Dal ias . — Trečiadienį į 

Dalias atvyko prezidentas 
R e a g a n a s , kurį perr inkti 
pasiūlė Ne vados sen. Laxalt. 
Šis pabrėžė konvencijos kal
boje geruosius Reagano 
charakterio bruožus, jo vado 
savybes. Senatorius kvietė 
visus respublikonus, demokra
tus ir nepartinius perrrinkti 
Reaganą. 

Anksčiau konvencijoje kietą 
kalbą pasakė Arizonos sen. 
G o l d w a t e r i s , p a r t i j o s 
konservatizmo atgaivintojas. 
J i s irgi pabrėžė Reagano 
sugebėjimus vadovauti. Jis 
yra puikus vyriausias kariuo
menės vadas, kalbėjo Goldwa-
tens. nurodęs, kad karinės 
jėgos Reagano buvo sustiprin
tos ir tai padės apsaugoti 
laisvę ir taiką. Senatorius 
pakartojo savo 1964 preziden
tinės kampanijos šūkį: „Savo 
širdyje jūs žinote, kad jis 
t e i s ingas" . Tais meta is 
pagarsėjo ir Goldwaterio 
pareiškimas: „Kraštutinumas 
ginant laisvę nėra yda". 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
konvencijos salėje trečiadienį 
nepasirodė, tačiau trumpą 
žodį tarė šiltai sutikta Nan-
cy Reagan. Kalbėdamas 
viešbutyje, kur Reaganus 
p a s i t i k o didelė m i n i a , 
prez identas pasakė, kad 
respublikonų partija tapo 
Amerikos partija, kuri atsto
vauja visų žmonių intere
sams. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 24 d.: Baltramie

jus, Mykole. Jaunutis, Aušri
nė. 

Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas, 
Patricija, Gilius, Liudytė. 

ORAS 
Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:41. 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1., naktį 60 1. 
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/ P O R T O APŽVALGA 

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 

1984 m. š. Amerikos pabal
tiečių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenybės įvyks š. m. 
rugsėjo 8 ir 9 d., Kanados lat
vių stadijone „Sidrabene", 
Milton, Ont., netoli Hamil
tono. Vykdo - ŠALFASS 
lengv. atletikos komitetas. 

1984 m. lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltie
čių varžybų. 

Varžybos vyks šiose klasė
se: vyrų, moterų, jaunių A 
(1965-67 m. gimimo); jaunių ir 
mergaičių B (1968-69 m.), C 
(1980-71 m.), D. (1972-73 m.) ir 
E (1974 m. gim. ir jaunesnių); 
vyrų submasters (33-39 m.) ir 
vyrų visų klasių „masters" — 
(40-44m.), (45-49 m.); (50-54 
m.), (55-59m .) ir t.t. kas 5 me
tai. 

Varžybų pradžia šeštadienį 
rugsėjo 8 d. — 2 vai. p.p. 
Registracija nuo 12 vai. Sek
madienį varžybos tęsis nuo 10 
vai. ryto. 

Dalyvių registracija atlie
kama iki š. m. rugsėjo 4 d. 
šiuo adresu: Algis Malinaus 
kas. 1317 Hillview Cresc, 
Oakville, Ont. L6A 2C6. Tel. 
(416)-844-7694. 

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių lengvatle-
čiams, Smulkios informacijos 
praneštos visiems sporto klu
bams ir kai kuriems pavie
niams lengvatleciams. Infor
macijų neturintieji prašomi 
kreiptis į A. Malinauską. 

1984 m. S. A. 
pabaltiečių ir 

lietuvių šaudymo 
pi rmenybės 

1984 m. Š. Amerikos pabal
tiečių ir lietuvių šaudymo pir
menybes vykdo Kanados es
t a i K a n a d o s l a t v i ų 
šaudykloje „Berzaine", apie 
40 mylių į šiaurę nuo Toron
to. Ont. 

Rugsėjo 8 d. vyks pistoletų 
varžybos, rugsėjo 15 d. — 
smulkaus kalibro šautuvų ir 
medžioklinių šautuvų. 

Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių var
žybų. Dalyvavimas atviras vi
siems lietuviams šaudyto
jams. 

Dalyvių registracija atlie
kama varžybų dieną, vietoje. 

— Smulkias informacijas prane
ša ŠALFASS-gos šaudymo 
vadovas Balys Savickas, 340 
Dixon Rd. * 2004, Weston, 
Ont. M9R 1T1. Tel. (416)—244-
2267. 

1984 m. Š. Amer ikos 
lietuvių golfo 

p i rmenybės 
Kaip jau buvo naksčiau 

skelbta, 1984 m. individua
linės ir tarpmiestinės Š. A. lie
tuvių golfo pirmenybės įvyks 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 d., Bay 
Valley Golf Course, Bay Val-
ley, Mich. Rengia Detroito 

LSK Kovas per specialų ko
mitetą. 

Smulkios informacijos pra
nešta visiems golfą kultyvuo-
jantiems klubams ir jau ankš-
č i a u b u v o p a s k e l b t o s , 
spaudoje . Reikalui esant , 
kreipkitės į varžybų rengimo 
k-to pirmininką šiuo adresu:. 
V. Petrulis, 30115 Brookview. 
Livonia, MI 48152. Tel. 
(313)—525-0294. 

L a u k o ten i so 
p i r m e n y b ė s a t idė tos 

1984 m. Š. A. lietuvių lauko 
teniso pirmenybės, planuotos 
pravesti š.m. rugpiūčio 25-26 
d. Detroite, yra atidėtos vėles
niam laikui dėl laiko stokos. 
Yra ieškoma galimybių jas 
surengti rugsėjo mėnesį. Galu
tinis sprendimas bus praneš
tas. 
ŠALFASS-gos centro valdyba 

Golfas 
3 6 SKYLIŲ 
T U R N Y R A S 

Šis dviejų dienų golfo tur
nyras vyko rugpiūčio 18-19 d. 
Silver Lake C. C. Geriausiai 
sulošė L. Prochnovv ir M. 
Petrošius, pasidalindami pir
ma vietą „low gross". „Ix>w 
net" kiekvienoje klasėje pir
mas vietas laimėjo šie golfi-
ninkai: A klasėje J. Cook, B 
kl. A. Abramikas, C — A. 
Dovydaitis, D — A. Traška, 
moterų klasėje — A. Vaitkie
nė ir jaunių — P. Urba. 
Arčiausiai prie par-3 vėlia
vėlės primušė pirmą dieną 
Liūtas Dargis, o antrą dieną 
— A. Dagys, o prie par-4 iš 
dviejų smūgių primušė pirmą 
dieną J. Cook, o antrą dieną 
Aldona Vaitkienė. Visus 
laimėtojus sveikiname. 

Rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
įvyks ŠALFASS turnyras Bay 
City, Michigan, kur rungsis 
lietuvių golfo komandos iš 
Detroito, Toronto, Clevelan-
do, Rochesterio, N. Y. ir Chica-
gos. Chicagos pirmąją koman
dą sudarys: L. Prochnovv — 
kapitonas. M. Petrošius, T. 
Lapas, J. Cook, A. Dagys, T. 
Vaitkus. R. Izokaitis, R. Pana-
ras ir J. Kubilius. 

O. N. 

Šachmatai 

Šįmet JAV-bių pirmenybės 
buvo ir zoninės pirmenybės. 
Tai reiškia, kad teko iš
spręsti, kurie trys amerikie
čiai šachmatininkai labiau
siai verti žygio nuvainuokiti 
pasaulio meistrą. Visi ameri
kiečiai didmeisteriai nutraukė 
savo klajones po Europą ir 
traukėsi į Berkley. Califor-
niją, iškovoti teisę dalyvauti 
tarpzoniniame turnyre. 

Didmeistris L. Alburtas įti
kinančiai iškovojo nugalėtojo 
vardą 12,5-4,5. L Alburtas 

iškilo į didmeistrius Sovietų 
Sąjungoje, bet atmetė piliety
bę, ir keleri metai jis gyvena 
New Yorke. Jis yra fizikos ir 
filosofijos daktaras, tikras 
mokslininkas dar ir nepaly
ginus su Bobby Fischeriu, ku
ris išstojo iš gimnazijos pasi
švęsti šachmatams. 

Californijos tarptautinis 
meistras Niek de Firmianas 
baigė antras 11-6. Treti baigė 
dm Y. Seirawanas, dm J. 
Tarjanas, tm J. Fedorowiczas 
ir tm M. Dlugis 10,5-6,5. FIDE 
neseniai paskelbė, kad Y. 
Seiravvanas yra nusipelnęs 
vietą tarpzoniniame turnyre 
vien už išlaikymą aukšto įver
tinimo paskutinius dvejus me
tus. Užtat tarp anų trijų šach
matininkų vyks varžybos 
išaiškinti, kuris rungtyniaus 
tarpzoniriiame turnyre. 

Laimė pasityčiojo iš kelių 
buvusių JAV-bių čempionų: L. 
Christianseno, L. Kavaleko 
9,5-7,5, R. Dzindzicha8hvilio 
9-8, R. Byrnio 8,5-8,5 ir W. 
Brovvnio 8-9. Šie tik už dvejų 
metų sulauks kitos progos 
patekti į tarpzoninį turnyrą ir 
siekti pasaulio meisterio vai
niko. 

Greta vyko moterų pir
menybės. Daugkartinė čem
pionė D. Saveraidė laimėjo 
pirmą vietą 8-2. Antra buvo 
R. Crottė 7,5-2,5. 

USCF paskelbė liepos mė
nesio sąrašą šachmatininkų. 
Minėtinas yra V. šnapštys, 
kuris yra 43-čias vyresnių 
amerikiečių šachmatininkų 
tarpe (daugiau kaip 64-ių me
tų). Stipriausiai įvertinti lie
tuviai buvo: 

1. A. Kulikauskas (IL) 2158, 
2. G. Šveikauskas (CA) 2140, 
3. M. 2vilius (IL) 2124, 4. J. 
Bitinas (IL) 2047, 5. A. 
Simonaitis (NY^ 2041, 6. K. 
Grivainis (FL) 2037, 7. R. 
Grauslys (NW 2022. 8. J. 
Repečka (CA) 1991, 9. V. 
šnapštys (PA^ 1964, 10. R. 
Daškus (PA) 1953. 

Taip pat minėtinas šešio
likametis J. Kulikauskas, 
kuris savo bendramečių 
amerikiečių tarpe yra 45-tas. 

M. Bartus 1584, P. Beržans-
kis 1947, Z. Bliznikas 1835, D. 
Čeponis 1749. M. Chilenskas 
1843. L. Daškus 1849, L. Foch 
1786, V. Geležūnas 1176, T. 
Girnius 1895, V. Gotautas 
1467, A. Grauslys 1347, R 
Gražulis 1878, J . Gustaitis 
1061, A. Jankus 1515, T. Jur-
ša 1814, E. Kadiševskis 1528, 

Tinkl inis s k a i tiškoje s tovykloje . 

J. Katronis 1462, V. Kizlaitis 
1440, J. Krajūnas 1659, E. 
Krygeris 1839, A. Kuprėnas 
1903, L. Kudžma 1428, J. Kuli
kauskas 1897, A. Leonavičius 
1940, K. Makaitis 1688, T. 
Makauskas 1583, V. Nasvytis 
1382, J. Naujokaitis 1580, T. 
Norkūnas 1777, L. Norkus 
1879, V. Omilijonas 1663, J. 
Petronis 970, B. Prasčiūnas 
1195, W. Prūsaitis 1940, G. 
Rudelis 1684. T. Šaulys 1535, 
W. Shakalis 1760, W. Shukis 
1436. B. Skrabulis 1566, E. 
Staknys 1952, A. Stančius 
1914, V. Šuopys 1087, D. Vir-
kus 1000, J. Žemgulys 1432. 

Andrius Kulikauskas 

• 

l a i s v ė s ol impiadoje Toronte l i e tuva i t ė s t i n k l i n i n k ė s rungias i su ukrainietėmis. 

Futbolas svetur 

AUKSO MEDALIS 
PRANCŪZIJAI 

1984 metai futbolo pasauly
je priklauso Prancūzijai . 
Prancūzija po laimėjimo Eu
ropos futbolo meistro titulo 
savame krašte šešioms savai
tėms praėjus „Eąuipe tir-
colore" laimėjo ir buvusioje 
Los Angeles XXIII-je vasaros 
olimpiadoje aukso medalį. Šio
se finalinėse kaip jau žinoma 
Rose Bowl stadijone prie maž
daug 101,000 rekordinio skai
čiaus žiūrovų Prancūzija įvei
kė Braziliją 2-0 (0-0). Pirmame 
puslaikyje žaidimas galbūt 
nebuvo vertas užmokėtų už 
įėjimą pinigų... Abiejų kraštų 
olimpinės rinktinės neparodė 
didesnių prasiveržimų ir netu
rėta įvarčiams kirsti progų. 
Bet antrame puslaikyje žaidi
mo eiga stipriai pagyvėjo gal 
prancūzai paėmė širdin jų 
rėmėjų šūkį „France go!', ku
ris skambėjo pilname rėmėjų 
stadijone ir buvo įpaišytas jų, 
rėmėjų, sportiniuose marški
nėliuose... Pirmą įvartį pran
cūzai įkirto brazilams, kai 
prancūzo Rohr pasuotę prie 
brazilų vartų taip pat prancū
zas Bisson galvos smūgiu nu
kreipė į brazilų vartus (55 
min.), o po kitų aštuonių 
minučių krito ir antras pran
cūzų įvartis brazilams iš pa
kartotino prancūzo Xuereb 
smūgio, kurio brazilų var
tininkas Rinaldi nebegalėjo 
sulaikyti... Prancūzijos ir Bra
zilijos finalistų olimpinės 
rinktinės buvo sudarytos iš 
jaunų profesionalų futbolo 
žaidėjų kaip ir kitų kraštų 
olimpinės rinktinės. Pvz.: 
prancūzų tarpe buvo žaidėjų 
iš Prancūzijos krašto taurės 
laimėtojo Metz, komandos iš 
Racing Lens ir 1.1. Brazilų 
olimpinę rinktinę daugiausiai 
sudarė jauni žaidėjai iš Bra
zilijos 1984 m. futbolo meistro 
Porto Alegre „Gremio" 
komandos. Patys brazilai fut
bolo žinovai reporteriams šiek 
tiek anksčiau jau tada nepri-
davė jauniesiems brazilams 
olimpinėje rinktinėje laimėti 
per daug vilčių... Aukso me
dalio laimėtojos Prancūzijos 
olimpinės rinktinės treneris 
H. Michel (36 m.) po laimėto
jų pagerbimo pareiškė būda
mas labai laimingas: „Tai bu
vo du 8tarrbūs Prancūzijos 
lai ;jir ii itbok 1984 ma
tais, o po jų seks ir trečiasis 

1986-tai8 metais Pasaulio fut
bolo pirmenybėse Meksi
koje..." 

Argen t inos valstybinėje 
futbolo rinktinėje jai išvyks
tant į Europą gastrolėms 
negalės šį kartą žaisti Diego 
Maradona , b rang iaus ias 
Pasaulyje futbolo žaidėjais. Jo 
Neapolio futbolo klubas, už ku
rį jis dabar žaidžia Italijoje, 
neišleido bijodami jam neti
kėtų sužeidimų... 

Iš Vakarų Vokietijos ateina 
šį kartą ir pozytivesnė žinia. 
Kaip žinoma, V. Vokietijoj da
bar futbolas pergyvena krizę. 
Nebėra tenai kas dabar pa
keistų tokius buvusius pui
kius futbolo žaidėjus kaip 
Beckenbauer (dabartinis tre
neris), G. Mueller, Overath, 
Netzer ir t.t. Gi pozytivesnė 
dabar ateinanti žinia iš V. 
Vokietijos futbolo pasaulio 
yra, kad V. Vokietija (Bundes 
lyga) stovi dabar 83/84 m. 
sezone įmuštų įvarčių vidur
kiu rungtynėms (3,58) pirmo
je vietoje Europoje. J a seka 
Olandija, Luxemburgas, Aus
trija ir t.t. Švedija 6 a stovi 13-
toje vietoje, Anglija 14-toje 
vietoje, Ispanija 18-toje vieto
je, Prancūzija 22-je vietoje su 
2,39 įvarčių vidurkiu rungty
nėms. SSSR randasi čia 24-
toje vietoje (2,25), Italija 25-
toje vietoje (2,22) ja seka 
Turkija ir paskutinę 27-tą vie
tą užima Graikija (2,03). Kaip 
pastebima, pietiniuose Euro
pos regijonuose įvarčių vidur
kis rungtynėms yra žymiai 
mažesnis... 

Nežiūrint to. Italijoje, kur 
beveik tuzinas žaidžia Bra
zilijos žymiųjų žaidėjų be kitų 
žinomų iš Europos. į futbolo 
stadijonus žiūrovai tebeplau-
kia masiniai... Atrodo, kad jų 
nei kiek netrukdo dabar ir 
anksčiau stiprios gynėjų eilės 
duodamas defenzyvinis žaidi
mo tonas ir jo išdavoje 
mažesnis įspirtų įvarčių skai
čius... 

V. Krikščiūnas 
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KAM PIRMENYBĖ? 
Daugelis socialinio gyveni

mo darbininkų, išėję iš mo
kyklos suolo ir pasirinkę sa
varankišką gyvenimą, vėliau 
turės sukurti Šeimą — gyven
ti šeimos gyvenimą. O ar jie 
galvoja, planuoja ir rengiasi 
būsimajam šeimos gyveni
mui? Ar kasdienybėje nevy
rauja nuomonė, kad reikia at
sidėjus pasiruošti profesijai, 
išmokti kokio amato, o šeimy
ninio gyvenimo laimė ateis 
pati savaime? 

Kun. Jonas Petrėnas 
Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

G a r s u s i s B r a z i l i j o s f u t b o l i n i n k a s 
P e l e s u a u k s i n i u f u t b o l u , k u r i u o 
b u v o a p d o v a n o t a s , j a m į m u S u s 
1 0 0 0 tąjį į v a r t į . 

Visame pasaulyje nieko 
žmogui s veikesnio nėra, kaip 
anksti ir praktiškai įsitikinti, 
kad gero žmogaus pasiten
kinimas yra jo teisingumas 
bei taurumas ir kad žmonių 
pagarba ar peikimas yra kaip 
lapų Šlamėjimas, kuris kei-
Cl£ftS> SU J^* 

Sailer 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois- 6 0 6 2 9 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUTLDING 

3200 W. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

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

0R. FRANCIS MA2EIRA 
C.YDYTOU R L R O A S 

4255 VV o 3 r d S t . 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

c - S m'tr 1 2 - o re"kt 10- 12. 1 - o 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

6 4 4 9 So. Pu lask i Road (Cravvford 
Medica l Bu i ld ing) . Te l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr . Ant . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETR1STAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Ofs 73S4477 Re/ 246 0067 jrta HSbbi. 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLDING 

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 te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . PO 7-t.OOO, R e / . CA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H1RURC.AS 

3844 VVest 63rd Street 
\ .il.indo*. pagal su-.itanm.i 

ol.'2 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2t>70 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
c >I )OS LIC .Ob> 

KOsMf. I ! \ L C HIRURCII A 
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Patraukli medžiaga, raiškus dėstymas 

PILNAKRAUJĖ 
TIKROVĖ 

paslaptis? Kodėl vieni mūsų vaikai 
nusigręžia nuo savo tėvų tau
tinių vertybių, o kiti jas 
perima? 

Nuo ko tatai priklauso? Nuo 
tautinio auklėjimo kokybės? 
Nuo auklėtojų charakterio? 
Nuo pačių vaikų charakterio? 
Nuo auklėtojų ir vaikų 
charakterių sandūros? Nuo 
bendros šeimyninio gyveni
mo sveikatos? Dar nuo kitų 
aplinkybių? 

Tai klausimas ne žurnalis
tams, o sociologams ir psi
chologams spręsti. Tam ir yra 
šiedu mokslai, kad mums to
kias problemas atpainiotų. 
(Sociologijos ir psichologijos 
specialistai lietuviai: balsiau 
atsiliepkite!) 

Tą klausimą, nė nemėgin
dami jo čia išrišti, keliame bū
tent todėl, kad mus stebina ta 
susitelkimo ties lietuvybe dva
sia, kuri jau per 11 metų pasi
reiškia JAV LJS Ryšių cent
ro rengiamuose vasariniuose 
lituanistikos seminaruose (žr. 
vakarykštės laidos „Drau
gą"). Tai ypatinga dvasia, ku
rios panašia koncentracija 
neužtiksime nei šeštadieni
nėse mokyklose, nei Pedago
giniame lituanistikos institu
te, nei eilinėse jaunimo 
organizacijų stovyklose. 

Taigi, kuo šitie seminarai 
išsiskiria iš visų kitų lietuviš
kojo auklėjimo židinių, kad jie 
minėta prasme tokie sėkmin
gi? Jei ir neaprėptume ano 
platesniojo klausimo, gal pa
jėgsime įnešti kiek šviesos į šį 
šiauresnįjį. 

Dalis atsakymo iš karto aiš
ki: į lituanistikos seminarus 
susirenka beveik be išimties 
tokie, kurie jau iš anksto yra 
lietuvybės atžvilgiu daugiau 
ar mažiau teigiamai apsis
prendę. Ir ne tik už lietuvybę 
apsisprendę, bet ir daugiau ar 
mažiau palinkę prie mokslo, 
prie knygų. Cia neatvažiuo
jama dėl draugysčių, dėl 
socialinio bendravimo, dėl 
pramogų, dėl prestižo „visuo
menės akyse" ar dėl tėvų prie
vartos. Čia atvažiuojama dėl 
to, kad siekiama pasigilinti li
tuanistikos žinias. 

Žinoma, draugų ar tėvų įta
ka gali būti lemtinga, pastū
mėjant kurį nors jauną žmo
gų seminaru susidomėti. 
Tačiau tai ne tas pirminis pa-
stūmėjimas iš viso lietuvybei 
užsiangažuoti. Toksai pastū-
mėjimas seminaro lankytojų 
atveju jau yra buvęs sėkmin
gai įvykdytas praeityje. Tai 
tik konkretus nurodymas lie
tuvybei iš principo užsianga
žavusiems, kad seminaras yra 
vertinga proga toliau bran
dinti to užsiangažavimo vai
sius. Kitaip sakant, iš viso 
plataus išeiviškojo jaunimo 
seminaras jau savaime atsi
renka tik tuos, kuriuos iš kar
to galime pavadinti sava
noriškais „lietuvybės kariais". 
Tokiems seminaras yra tik 
vieta, kurioje šie kariai gali 
intensyviai pasimankštinti to 
lietuvybės „karo mokslo" 
teorijoj ir praktikoj. Jeigu kas 
į seminarą atvyksta draugų 
ar tėvų paragintas, tai tik dėl 
to, kad jis su tais savo drau
gais ar tėvais dalinasi tuo pa
čiu interesu tobulinti savąjį 
lituanistinių dalykų paži
nimą. (Retkarčiais būna ir to
kių nuostabesnių atvejų, kada 
seminarą pats iš savęs „susi
randa" išskirtinis jaunuolis, 
kuris lietuvybei yra daugiau 
užsidegęs, negu jo šia prasme 
atvėsę artimieji.) 

CIKAGIECIAI SOLISTAI APIE 
SAVO PARTIJAS IR 

OPERĄ „DUX MAGNUS" 

Bet tai tik dalis atsakymo. 
Kita dalis turėtų atsikreipti į 
tai, kodėl seminarui taip ge
rai pavyksta savo kursantų, 
tų užsiangažavusiųjų lietuvy
bės karių, neapvilti. (O tai, 
kad jis dideliu laipsniu paten
kina jį išklausiusiųjų lūkes
čius bei reikalavimus, patvir
t ina kiekvieno seminaro 
pabaigoje jo dalyvių užpildy
tos anketos.) Taigi, kame glū
di seminaro , ,magikos" 

Pagrindinėje bendrabučio 
(tai Tėvų jėzuitų rekolekcijų 
namai, dviem savaitėm išsi
nuomoti seminaro ekskliuzy-
viniam naudojimui) salėje ant 
didelio stalo guli iš Br. Kvik
lio archyvo pasiskolinta gau
sybė nepriklausomos Lietu
vos žurnalų: „Draugija", 
„Naujoji vaidilutė", „Židi
nys", „Naujoji Romuva", 
„Piūvis", „Trečias frontas", 
„Kultūra" „Vairas" ir dar tri
gubai tiek visokiausių kitų. 
Tai šiemetinio seminaro 
ypatingoji „šviežiena". Kur
santai jon pasinėrę kaip bite
lės prie žiedo. Jie čia atranda 
netikėtą pasaulį. Ligi šiol jie 
linkdavo manyti, kad tik 
Amerikoje yra „normalus" ir 
„pilnas" buvimas. Nepriklau
somą Lietuvą jie vaizdavosi 
kaip blyškų siluetą, o čia 
jiems pamažu atsiveria pano
rama, įvairių krypčių ir sko
nių gyvenimo pilnatvė su vis
kuo, kas žmogui įdomu: nuo 
darbo ir vartojimo reikmenų 
skelbimų iki straipsnių, spren
džiančių kasdieninio ir inte
lektualinio gyvenimo aktua
lias problemas (kaip ir 
Amerikos spaudoj, kurioj kal
bama „apie viską"). Vadi
nasi, savo akimis pamato, 
kad Lietuva — „tikras kraš
tas", o ne iš kelių nusidėvėju
sių prisiminimų gabaliukų 
sudurstytas susdngęs kola-
žas. Ir kaip tokią naują Lietu
vą atradęs nesustiprėsi dar la
biau ją pamildamas? 

Ir kaip tąja Lietuva (vaka
rykšte, šiandienine ir, taip, 
būsimąja) dar labiau nesu
sižavėsi, kai apie ją su tokiu 
entuziazmu ir detalių vaizdin
gumu pasakoja dėstytojai, vi
si panašūs į tuos, kurie trau
kia ir gyvenamojo krašto 
universitetų klausytojus? Tai 
juk tie patys gerbiami pro
fesoriai, tik šįkart prabylan
tys ne angliškai, o lietuviš
ka i ! Ka ip neužs iburs i 
priešistorinių laikų baltų 
mitologija, kai ją dėsto pa
saulinio garso seniausios pra
eities tyrinėtoja Marija Gim
butienė? Kaip nesusidomėsi 
lietuvių liaudies pasaulėjau
ta, kai ją gvildena žymus 
fenomenologas Algis Mickū-
nas, lietuvių meninės kultū
ros istorija, kai ją atskleidžia 
poros įtakingiausių meno so
ciologijos tekstų autorius Vy
tautas Kavolis, lietuvių kal
b o s e t i m o l o g i j o s i r 
akcentologijos turtais, kai 
juos atkasa beveik visas indo
europiečių kalbas žinąs Anta
nas Klimas? Kaip pats nesu
prasi pilniau ir geriau 
Lietuvos istorijos, kai ją tau iš 
naujo peršviečia vietinio kraš
to jaunimą (ir jo galvojimo 
poslinkius) puikiai pažįstą pri
tyrę specialistai Benediktas 
Mačiuika, Saulius Sužiedėlis, 
Romualdas Misiūnas, Leonas 
Sabaliūnas? O kur dar įvai
riausių mūsų grožinės litera
tūros kūrinių mokslinis nagri
nėjimas, kai jį į rankas paima 
tokie virtuozai, kaip Rimvy
das Šilbajoris ir Ilona Mazi-
liau8kienė, vien iš to mokslo 
ir tik savo talento dėka 
Amerikoj ir Kanadoj valgan
tys sočią duoną? O kur dar 
daugiau nei visas tuzinas ki
tų spalvingų lektorių, per vie
nuolika seminaro egzistavi
mo metų peržengusių jo 
auditorijų slenkstį? Ar gali to
kie dinamiški ir savo srityse 
pasižymėję žmonės nepadary
ti įspūdžio jaunoms žinių iš
troškusioms galvoms? 

Bet ir tai dar tik seminaro, 
sakykime, „sausai akademiš
koji" pusė. Yra ir kita — 
„žmogiškoji" — kuri ne
mažiau reikšmingai ir riste 
pririša jo lankytojus prie neiš
senkančių lituanistikos paži
nimo versmių. Čia ir slypi 
galbūt pamatinė šios peda
goginės pastangos didelio 
poveikio priežastis. i# r>r 

Ligi Dariaus Lapinsko 
kazimierinė8 operos „Dux 
Magnus" premjeros jau tik 
gera savaitė: operos spektak
liai rugsėjo 1 ir 2 d. Toronte, 
Kanadoje, Pasaulio lietuvių 
katalikų religinio kongreso 
metu. Tai bene pirmas toks 
įvykis mūsų kultūros ir mūsų 
muzikinio gyvenimo raidoje, 
kai, švenčiant istorinį jubilie
jų, yra užsakoma tos temos 
opera ir tuoj pat ji įkūnijama 
premjeriniais spektakliais. 
Sitai liudija šv. Kazimiero 
sukaktuvinių metų komiteto ir 
Pasaulio lietuvių religinio 
kongreso organizacinio komi
teto kultūrinio ir kūrybinio 
žvilgsnio gilumą ir platumą, 
ieškant kazimierinių metų 
kūrybingesnio ir amžinesnio 
įprasminimo. Drąsiai buvo 
pasiryžta atsisakyti tokiomis 
progomis įprasto ir paviršinio 
iškilmių trafareto svaresnio 
indėlio sąskaiton. Neabejo
jame, kad ir šviesioji mūsų 
visuomenė šias pastangas 
supras, j a s visokeriopai 
remdama. 

D a ž n a i juk k a l b a m e : 
darykime čia, išeivijoje, tai, 
ko tėvynėje mūsų tautos ir 
mūsų kultūros labui neįmano
ma padaryti. O šiandien 
Lietuvoje net sapnuoti niekas 
negalėtų apie religinės operos 
parašymą ir jos pastaty-
mą.Bet žmonės tėvynėje viso 
to gal net labiau išsiilgę negu 
mes čia, laisvėje. Todėl 
nenuostabu, kad Lietuvoje, 
kiek mums teko patirti, susi
domėjimas čionykšte Dariaus 
Lapinsko opera tiek visuo
menėje, tiek muzikų tarpe yra 
labai didelis. O tai okupantui 
yra baisi rakštis. Juk ten nuo 
vaikų darželio jau visiems 
kalama, kad religija ir visos 
religinės apraiškos yra vien 
kultūros ir pažangos stabdis. 
0 štai čia religinė opera! Ir 
pažangiai modernaus, Vaka
ruos ir Lietuvoje žinomo 
kompozitoriaus, ir ne kur 
užkampyje, o Kanados kultū
ros centre, ir jos ištraukas bei 
komentarus apie ją išgirs ne 
vienas radijo 
Lietuvoje... 

ros solistais čikagiečiais. 
Kanadoje gyvenantys solistai 
mūsų skaitytojams buvo 
praėjusią savaitę pristatyti 
nuotraukomis ir trumpu jų 
vaidmenų aptarimu. Čika-
giečius solistus dar suspėjo
me užkalbinti vienu ir tuo 
pačiu klausimu. Būtent: 

— Kokia yra Jūsų nuomonė 
apie operos „Dux Magnus" 
libretą, muziką ir Jums skir
tąją partiją? 

A l v i n a G i e d r a i t i e n ė 
(mezzosopranas) — daugelio 
muzikinių pastatymų dalyvė, 
„Dux Magnus" operoje atliks 
lietuvės motinos partiją. Tai 
monumentalus lietuvės moti
nos personažas, einantis per 
praeities šimtmečius ir dabar
tį. Tai knygnešių ir žuvusio 
sūnaus partizano motina. O 
š t a i solistės a t sakas į 
pirmykštį mūsų klausimą. 

— Pirmiausia — man yra 
malonumas dalyvauti opero
je, kurioje yra vaizduojamas 
šv. Kazimieras, nes nuo jaunų 
dienų mūsų jaunimas jį gerbė 
ir bandė sekti jo pavyzdžiu. 
Antra — pradžioje Dariaus 
Lapinsko muzika man pačiai 
atrodė svetima, net kartais 
erzinanti. Bet, įsijungus su 
ki tais balsais į operos 
paruošą, pajutau, kaip ši ope
ra yra reikšminga ir jausmin
ga. 

Jaučiu taipgi, kad mano 

ros durininko partijas. Pir
masis turi karaliaus rūmuose 
p r a l i n k s m i n t i k a r a l a i t į 
Kazimierą, antrasis Vilniuje 
atrakinti katedros duris į atei
tį. Vienur — nerūpestingas 
linksmumas, kitur — momen
to rimtis. Jis pats klustelėtas 
kalba taip: 

— Darius, tarytum puikus 
siuvėjas, yra sukirpęs rolę 
kaip tik man. O tai yra ir 
pagarbus iššūkis sudėtingai 
partijai. Prisideda dar ir 
dainavimas lietuvių kalba, 
toks pirmas mano gyvenime. 
Ir mane visa tai labai džiu
gina. 

solistas peršoks iš elgetos 
skarmalų į vaivados kailinius 
ir vėl į kareivio šarvus? Apie 
savo roles ir apie „Dux Mag
nus" aplamai Mačiukevičius 
štai kaip atsiliepia: 

— Libre tas yra puikiai 
sueiliuotas. Paimkime pavyz
dį: 

„Bekojį ir Berankį 
Velniai po Vilnių trankė 
Ir numetė prie kebo 
Be duonos, be lašelio..." 
Si i š t r a u k a yra mano 

dainuojamoje partijoje. Ir ji 
man daro labai malonų įspū-
dį. 

Muzika yra moderni, bet 
įdomi. Kiekvienas solistas 
savo dainuojamoje rolėje gali 
rasti savo balsui dėkingų ari
jų arba trumpesnių muzikinių 
gabalų. Atrodo, kad ši opera 
yra skirtinga negu anksčiau 
D. Lapinsko sukurti kūriniai. 

Norėčiau pasakyti, kad man 
patikėtos trys skirtingos rolės 
yra muzikiniai ir ritminiai 
nelengvos. Man tai buvo gana 
kietas uždavinys. Tačiau su 
kantrybe, nuolatiniu darbu ir 
k o m p o z i t o r i a u s p a g a l b a 
tikiuosi šias roles atlikti taip, 
kaip m a n o vokalinis ir 
muzikinis pajėgumas leis. 

bangomis ir atliekamoji Motinos partija 
yra svarbi operos dalis, kurio 

Apie pačią op.rą mūsų j e m u s ų tautiniai ir religiniai 
laikraštyje jau buvo nemažai jausmai susilieja draugėn 
r a š y t a . Buvo p a s k e l b t i p r aeities ir dabarties rusų 
pasikalbėjimai su ,,Dux-
Magnus" libretistu poetu 
Kaziu Bradūnu ir su operos 
muzikos kūrėju, premjerų diri
gentu ir pastatymo meniniu 
v a d o v u k o m p o z i t o r i u m 
Darium Lapinsku. Šį kartą 
norėtume pasikalbėti su ope-

grėsmėje. 

Ray Kasman-Kazmaus-
k a s (baritonas) lietuviškoje 
scenoje dainuos pirmą kartą. 
Yra čikagietis, lietuvių kil
mės. Operoje atliks karaliaus 
juokdario ir Vilniaus kated-

Bronius Mačiukevičius — 
sodraus balso bosas, girdėtas 
daugelio operų lietuviškuos 
pasta tymuos. Tarp kito, 
ankstesniajame Dar iaus 
Lapinsko „Mare". Kazimleri-
nėje operoje šį kartą Mačiuke
vičius dainuos tris partijas: 
Vilniaus elgetos Bekojo, 
Krokuvos vaivados ir Karei
vio. Pirmasis yra spalvingai 
komiškas personažas, antra
sis — rimtas didikas, trečia
sis — linksmai kandus 
kareivėlis. Na ir įdomu, kaip 

R i t a Marke ly tė -Dag ienė 
(kontraltas) operoje atliks 
sofistikuotai šmaikščią baro-
nesos Hildegardės partiją. 
Rita Markelytė-Dagienė šių 
metų Poezijos dienose Chica-
goje sukūrė Alfonso Nykos-Ni
liūno eilėraščiams muziką ir 
pati juos padainavo poetui 
skirtoje dienoje. Tai buvo 
labai graži programos dalis. 
Dabar solistę išgirsime ope
roje. Ir štai jos žodis. 

— Sunku ką nors išsamiau 
apie „Dux Magnus" libretą 
pasakyti, nemačius jo viso 
„juodo ant balto". Ką užma
čiau, sudarė spalvingą ir poe
tišką įspūdį. Libretas skiriasi 
nuo tradicinių libretų, nes 
jame yra šiek tiek negiliai 
brėžiamas „story line". Muzi
koj skambantis originalus 
kompozitoriaus balsas man 
sukelia nepaprastą įspūdį. 
Muzika sunkoka, bet tai yra 
aplamai būdinga dvidešimto 

amžiaus muzikiniam stiliui, 
Man ypač patinka lyrinės jos 
dalys, nors vietomis ir neleng
va perprasti muzikinę mintį-
Reikės daugiau visa tai 
pastudijuoti. Šiaip man yra 
didelis malonumas šioje ope
roje dalyvauti. Žinau, kad po 
šios operos būsiu truputi 
daugiau muzikoj paaugusi. 

Laima Ras tenytė (mezzo-
sopranas) yra mūsuose moder
nesnio muzikinio braižo teks
tų spalvinga interpretatorė. 
„Dux Magnus" operoje jai 
tenka ir labai žemiškas, ir 
labai misteriškas Mergaitės — 
Lietuvos dvasios vaidmuo. 
Arijose, duetuose ir dialo
guose ne kartą jis lemia ne tik 
Lietuvos likimą, bet ir 
karalaičio Kazimiero kelio 
kryptį- štai jos atsakymas į 
klausimą: 

— Girdėjusieji ankstyvesnę 
D a r i a u s muziką b ū s i t e 
nustebinti, kaip šitoje operoje 
ji skiriasi nuo anksčiau girdė
tų kūrinių: daug archaiško 
elemento, pakilios nuotaikos, 
tokios, kokią bažnyčioje prieš 
Vatikano II pakeitimus buvo
me pripratę išgyventi, nusikel-
dami į erdves, tiesiog prie 
dangaus vartų. Mano rolėje 
ypač daug yra tos nuotaikos, 
kur libretas ir muzika susilie
ja į vieną jautrią, liaudišką 
p y n ę . Libre to poezijos 
paveikslai turtingi ir padeda 
dainininkei perteikti mintį. 

(Bus daugiau) 

GENIJŲ NETROKŠTA 

Lietuviui reikėtų trumpinti 
kalbas, trumpinti susirin
kimus, pasitarimus, konferen
cijas ir posėdžius, o žymia: 
daugiau laiko skirti darbui. 
Berods, visi sutinka, kad mū
sų tautai genialaus talento ne
trūksta. Jei ko trūksta, tai 
kantraus, ištvermingo ir 
planingo darbo. 

Bruno Markaitis, SJ. 
(1958 m.) 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Prabėgusių dienų akimirkos 
VLADAS RAMOJUS 

mėje, lyg tyčia užtraukę linksmą tradicinę biržiečių grįžo, tęsė teologijos studijas Vokietijoje. 1943 m., 
dainą: Mes geriam rudą alų už pinigą ir dyką, mes kai vokiečiai iš Lietuvos išvežė nemaža žmonių dar-
esam šiaurės krašto, iš miesto Vabalninko..." bams Vokietijoje ir Austrijoje, kun. F. Gureckas 

Kun. Jonas Petrėnas mirė Brooklyne 1956 m. buvo paskirtas Austrijos lietuvių kapelionu. Našta 
gruodžio 17 dieną. Praėjus 25 metams nuo jo mir- dar padidėjo, kai 1944 m. vasarą ir rudenį sovietų 
ties. joks stambesnis minėjimas tam plunksnos vy- armijoms antrą kartą veržiantis į Lietuvą, šimtai 
rui ir jaunimo auklėtojui nebuvo surengtas. 2iūrė- lietuvių pabėgėlių užplūdo Austriją, ypač Vieną. 
damas iš aukštybių, kun. Jonas, manau gali Tomis dienomis kun. F. Gureckas atsiskleidė kaip 
džiaugtis, kad jo redaguota „Ateitis" ne tik neuž- neeilinis labdarys. Pabėgėliams lietuviams Vienoje 
geso, bet dar žymiai sustiprėjo, kad jaunų spaudos įsteigė nakvynės namus, telkė lėšas jų šalpai, šalia 
bendradarbių yra, ir lietuvybės gija dar toli gražu kitų globojo ir į Austriją atbėgusį „Čiurlionio" 
nėra mirusi. Kunigo Jono savito stiliaus jau niekas ansamblį ir už tai vėliau buvo pakeltas ansamblio 
nebeatkartoja, kaip Pulgio Andriušio, Aloyzo Baro- garbės nariu. 
no, Albino Valentino, Mariaus Katiliškio ir kitų raš Palikęs gilias labdario pėdas Austrijoje, 1949 m. 
to vyrų, kurių šiandien jau nebėra šiame pasaulyje, atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, kur vėl 

Iš dr. K. Štuopienės namuose Bridgeporte 
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Tačiau po kelių dienų „Drauge" jau skaitėm to 

perpykusio kunigo gyvą ir nuoširdžiai šiltą reporta 
žą apie Pulgį Andrius}, stovintį tarp Aukštaitijos žo
lynų tolimoje Chicagoje jo pagerbimo iškilmėse, 
įkaitusi kunigo Jono širdis palengva atsileido, ir jis 
savo sielą atvėrė popieriaus lapuose, aprašydamas 
tą įvykį, kuriame dalyvaudamas buvo rimtai supy- susipažintųjų kunigas Feliksas Gureckas liko vienu 
kęs Tačiau to įvykio ir negalėjo jis smerkti nes tai artimiausių iki jo paskutinės gyvenimo dienos šioje 
buvo lietuvių kultūrinė šventė — neiimio' lietuvio žemėje — 1977 m. vasario 4. 
rašytojo pagerbimas..." Savo išvaizda jis gal nebuvo imponuojantis, 

Ir štai paskutinis šioje žemėje susitikimas su tačiau retos širdies rytų aukštaitis, didžiąją savo 
kunigu Jonu: gyvenimo dalį paskyręs kovai su vargu. Nors kilimo 

„Po pirmosios Dainų šventės Chicagoje 1956 aukštaitis iš Užpalių, tačiau Telšių kunigų 
metų liepos 1 dieną kun. Jonas dar pasiliko atos- seminariją, kun. F. Gureckas pastoracinio darbo 
togų Chicagoje. Vieną vakarą su Aloyzu Baronu ati- dirbti buvo paskirtas Telšių vyskupijoje. Parapijose 
dardėjo pas mus. Vėl buvo šaunus biržiečių vaka- mažai jam teko pabūti, nes vyskupas, pastebėjęs 
ras. Šį kartą ne tiek prisiminimai, kiek literatūrinės gabumus, greit jį paskyrė ..Žemaičių prieteliaus" 
diskusijos įsisiūbavo. Kun. Jonas, būdamas ,Atei- redaktorium, po to Tauragės mokytojų seminarijos 
ties' redaktorium ir pats akivaizdžiai matydamas, kapelionu. 1940 m. arkivyskupo J. Skvirecko 
kiek mažai raštų besusilaukia iš jaunųjų, tėvišku siunčiamas jau rengėsi vykti Romon studijų gilinti, 
susirūpinimu žvelgė į ateinančią spaudos darbuoto- Prieš akis švytėjo karjeros laiptai — profesūra, 
jų ir literatų kartą, labai vertino tuo metu Chicago- Tačiau sovietų okupacija sutrukdė planus. Kiek 
je veikusį rašytojo Aloyzo Barono globojamą litera- padirbėjus Žemaitijos parapijose ir susidarius pavo-
tų būrelį ir iš širdies skatino dėti visas pastangas, jui būti suimtam, jam teko per „žaliąją sieną", tik 
kad tik išaugtų daugiau lietuviško rašto puoselėtojų jau žymiai laimingiau, negu kun. J. Petrėnui,. 
iš jaunimo tarpo. sprukti į Vokietiją. 

„Tą vakarą išsiskyrėm paskutinį kartą šioje že- Prasidėjus vokiečių-sovietų karui į Lietuvą nebe-

įsijungė į pastoracinį ir šalpos darbus. Kartu su inž 
Br. Budginu suorganizavo pirmąjį naujųjų ateivių 
epochos plačios apimties Balfo vajų Chicagoje ir 
panašiam vajui vėl vadovavo 1962 m., sugrįžęs po 
studijų Oxfordo universitete, Anglijoje, kurias 
apvainikavo teologijos doktoratu. 

1962 metų Balfo vajaus laikotarpiu buvo 
sudaryta Chicagoje ir apylinkėse gyvenančių lietu
vių kartoteka. Tais adresais vadovaudamiesi 
gausūs aukų rinkėjų būriai ėmė lankyti tietuvių 
namus, prašydami aukos broliškai lietuvių Šalpei 
Tas adresynas. kurį paruošė kun. dr. F. Gur«»oko 
vadovaujamas Balfo vajaus komitetas, liko k eh o-
džiu tolimesnėms metinėms Balfo rinkliavoms, ku
rios tebesitęsia ir dabarties dienose. Nors adresai 
keitėsi ir keičiasi, kaip ir pats gyvenimo vyksmas, 
tačiau žmogų, kartą įrašytą į kartoteką, jau daug 
lengviau sekti. Nors daug tų žmonių, kurie 1962 m. 
buvo įrašyti į Balfo kartoteką, šiandien jau nebėra 
gyvųjų tarpe, tačiau liks jų doleriai. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 24 d. 

VIEŠOJI ANTINACINĖ 
LIETUVIŲ REZISTENCIJA 

(Pabaiga) 
D a r k i e k 

„ L a i s v ė s K o v o t o j o " 
k l a s t o t ė s k l a u s i m u 

Alg. Vok ie ta i t i s b a n d o 
pateisinti įrašymą dr. J. 
Leimono pavardės skliauste
liuose į ištrauką, paimtą iš 
„Laisvės Kovotojo" teksto. 
Originale tos pavardės nebu
vo. I š pas i r a š ius ių jų 21 
asmens skaičiaus jo vieno 
pavardė selektyviai buvo 
specialiai parinkta. Taigi 
klastojant ištrauką ir po 40 
metų sugalvota pastiprinti 
efektą ir nepagrįstai žmogų 
idealistą žeminti. Man meta
mas ka l t in imas , kad aš siekiu 
... „žūt būt pateisinti savo gru
pės g rynumą prieš istorijos 
faktus*'. O aš tuo tarpu ginu 
visus be pagrindo žeminamus 
asmenis, t.y. visus be išimties, 
kokio įsitikinimo kuris bebū
tų. J u k LLKS žinojo, kad 21 
pasirašiusiųjų tarpe gal buvo 
t ik t a i 2-3, kurie t a lk ino 
gestapui. Kiti gi ne savo noru 
ėjo į t a rybas , pasitarimus ar 
atsišaukimų pasirašyti . J ie 
buvo g e s t a p o į s a k y m a i s 
kviečiami, o kai kurie specia
liai suras t i ir atvežti. 

D a u g u m a tų, p r i e v a r t a 
s u r i n k t ų , a s m e n ų s a v o 
nusistatymu, savo veikla, kaip 
viešosios lietuvių antinacinės 
rezistencijos atstovai, prieš 
pasirašymą ir po pasirašymo 
ir vė l i au konferenci jose 
drąsiai ir vertingai atstovavo 
lietuvių tautos reikalams. Tos 
daugumos tarpe tokio nusi
s tatymo buvo ir dr. Juozas 
I^eimonas. Tie sąmoningi 
p a s i r a š i u s i e j i buvo susi
rūpinę ne savo saugumu, bet 
bu\o įsitikinę, kad anuo metu 
tiktai tokiu būdu tegalėję 
tautą apsaugoti nuo nacių 
teroro. Gestapas tada grasino 
lietuvių tauta i kerštu už suboi-
k o t a v i m ą jų b a n d y m o 
suorganizuoti lietuvių SS 
legioną. 

Jeigu pogrindžio spaudos 
redaktorius anais laikais 
karštai a testavo tą pasirašy
mo faktą, turbūt nebūdamas 
ar t imame ryšyje su viešąja 
ant inacine rezistencija, tai po 
40 metų cituojant originalus, 
derėtų jau rodyti išmintingą 
santūrumą. O čia kaip tiktai 
p a s i e l g t a p r i e š i n g a i — 
sugalvota efektą sustiprinti, 
klastojant originalą ir vieno 
asmens pavardę selektyviai ir 
t e n d e n c i n g a i į i š t r a u k ą 
įrašant . Tai buvo neteisingas 
ir užgaunant i s veiksmas. 

A t s i s v e i k i n i m a s 

Man yra nesuprantamas 
Alg. Vokietaičio tvirtinimo 
tikslas, būk mudu abu pripa
žįstame, kad anas „ant ras i s" 
mano susitikimas su juo gruo
džio 29 d. be liudininkų, kaip 
jis tvir t ina, tikrai buvo įvy
kęs 

Aš to visai nepripažinau ir 
n e p r i p a ž į s t u . L a b a i ge ra i 
prisimenu 1934 metų gruo-

A D O L F A S D A M U Š I S 

džio 28 d. susit ikimą, kuria
me dalyvavo d a r po ra asme
nų, tada ir a t s i sve ik inome 
labai draugiškai. Antrojo susi
tikimo be liudininkų gruodžio 
29 d., kurį A. V. sakos i tu r į s 
atžymėjęs savo užrašuose, 
visai neprisimenu. O jeigu j i s 
bus iškritęs iš m a n o a tmin
ties, ta i pokalbis, ap ie kurį 
kalba Alg. Vokietai t is , v isa i 
neati t inka mano n u s i s t a t y m o 
ir veiklos nei laisvos Lietuvos 
laikais, nei bolševikinės a r 
nacinės okupacijų meta is . T ą 
esu išdėstęs „Tėviškės žibu
riuose" 1984 metų 13, 14, 15 
ir 16 numeriuose. 

Manydamas , kad čia ga l i 
būti koks nesus ip ra t imas išsi
r e i šk ime a r n e t a i k l i u o s e 
užrašuose, panaudo jau tos 
g a l i m y b ė s p a a i š k i n i m u i 
v i e n ą G e o r g e O r w e l l ' i o 
veikalo ištrauką. J i alego
riškai vaizduoja, k a i p vieno 
ūkio gyvuliai, suki lę pr ieš 
savo šeimininkus žmones , 
gerai tvarkėsi ir paskelbė 
demokratišku būdu s u t a r t u s 
kelis gerus į s t a tymus . Vienas 
iš jų buvo toks: „ J o k s gyvu
lys neužmuš jokio k i to gyvu
lio". Bet iš jų t a r p o iškilęs 
diktatorius tą gerą į s t a tymą 
pataisė savo ve iksmų patei
sinimui vienu žodžiu su 
prielinksniu taip: „ J o k s gyvu
lys neužmuš jokio kito gyvu
lio be priežasties". 

Mane pasiekė ž in ia iš kelių 
šaltinių, kad tos i š t raukos 

pavyzdžiu, esą aš bandęs 
asmenis pri lyginti gyvul iams 
ir tuo juos užgavęs . Tokios 
intencijos m a n o pas i sakyme 
t ikra i nebuvo ir tokios išva
dos y ra neteis ingos. Tuo 
pavyzdžiu aš t ik ta i norėjau 
parodyt i , kaip vieno žodžio 
pakei t imu sakinio mint į gali
m a radikal ia i pakeis t i . Tokių 
atvejų knygoje yra. 

Kiek m a n y r a žinoma, Lietu
vos Laisvės Kovotojų sąjun
ga , LLKS, turėjo ryšį su 
viešąja lietuvių an t inac ine 
rezistencija ir be abejo tų savo 
bendradarb ių nesmerkė ir 
nesmerk ia . Turbū t viešosios 
rezistencijos a smenų žemini
m a s iškilo dėl glaudesnio 
ryšio stokos su k ra š t e veiku
s ia is laisvės kovotojais , r a šan t 
šią knygą. 

Tau tos Ta ryba (a l ias Lietu
vos Taryba*) visą okupacijos 
laiką buvo a r t i m a m e ryšyje 
su viešosios an t inac inės rezis
tencijos a ts tovais i r visų tų, 
kurie buvo sąmoning i Lietu
v o s v a l s t y b i n i o s a v a 
r a n k i š k u m o bei l i e tuv ių 
t au tos reikalų gynėja i ir atsto
va i , n e t ik ta i nesmerkė ir 
nesmerkia , bet juos laikė ir 
laiko lygiai ver t ingais su 
s lap ta i veikusiais bendroje 
a n t i n a c i n ė s r e z i s t e n c i j o s 
kovoje. 

* Tautos Tarybą, slaptosios 
a n t i n a c i n ė s r e z i s t e n c i j o s 
vadovaujantį veiksnį, prof. Juozo 
Brazaičio suorganizuotą ir vado

vautą, keliais atvejais esu pava
dinęs Lietuvos Taryba, tuo steng
d a m a s i s ją atskirt i n u o 
sutapdinimo su pirmojo tarėjo 
Tautos Taryba, prof M. Biržiš
kos vadovauta. 
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ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. B R I Z G Y S 
0606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629.1 ei. 778-8000 
Darbo valandos: 

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

MIIIHIfMlllllimUIIIIIIIIIhUIIIUIIiiUtlilii 

Peiktinas, kuris nenori ap
mąstyti to, ką turės veikti. 

Fr. Schiller 

LOANS, 3-14 Days 
Venture capital $50,000 & up. 

Personai, $5,000 & up. 
MR. HARRELL — 626-2173 

CLASSIFIED GUIDE 

FREE A D V I C E 
Bankruptcy, Probate, Real Estat? 

Family Mattens. Willa 
HAYNES & STRUSZ 

Attorneys at Uw 
Tel 975-7551 

CIEVELANDO ŽINIOS 
A R N O L D A S V O K E T A I T I S 

SU C L E V E L A N D O 
O R K E S T R U 

Clevelando ir apylinkių lie
tuviams tenka ma lon i p roga 
išgirsti solistą bosą-bar i toną 
Arnoldą Voketaitį. 

Rugp jūč io 3 1 d . , penkta
dienį, 8:30 v.v. Blossom Mu
zikos Centre, j i s su Clevelan
do S y m p h o n y O r k e s t r u , 
diriguojant Leonard Slatkin, 
išpildys Dimitri Shos takovich 
,,The Execution of S tepan 
Razin", Op. 119 (poema bosui 
ir chorui). 

Rugsė jo 2 d., sekmadieni , 
atliks Sergei Prokofiev simfo
n inę su i tą „ L i e u t e n a n t 
Kizheh", Opus 60. 

A. Voketaitis y r a atlikęs ir 
daugiau Shos takovich kom
pozicijų: su St. Louis Sum-
phony, jiems švenč i an t 100 m. 
sukaktį; Carnegie Hali , New 
Yorke; Chicagoje su Chicago 
Symphony Orkes t ru , diriguo
jant Gennady Rozdestvensky, 
Minneapolyje su Minnesota 
Orkestru, d i r iguojant Henry 
Charles Smith . 1985 m. jis 
dainuos su Dal ias Symphony 
Orkestru, d i r iguojant kom
pozitoriaus sūnui Maxim 
Shostakovich, nesenia i pasi
traukusiam iš Rusijos. 

Sergei Prokofiev ..Lieute-

n a n t Kizheh" suitą y ra už-
rekordavęs „Prokofiev — Mu-
sic from the F i lms" a lbume su 
St. Louis S y m p h o n y orkestru 
ir choru, d i r iguojant Leonard 
Sla tkin . Šis a l b u m a s buvo no
m i n u o t a s klasinėj i r chorinėj 
kategorijoj dėl 1981 m. Gram-
mi. 

A. Voketai t i s sėkmingai 
koncertuoja su simfoniniais 
o rkes t ra i s ir dideliu pageida
vimu da inuo ja boso operines 
roles. Yra į d a i n a v ę s sekan
čius a lbumus : C a r r y Nation; 
Le Cid; Les Noces; Prokofiev 
— Music form t h e Films; 
Rachmaninof f Orches t ra i Mu
sic. 

Dir igentas Leonard Bern-
s t e i n jį t a i p a p i b ū d i n a : 
„Ba l s ingumas , muzika lumas , 
inteligencija, a s m e n y b ė — Ar
noldo muzikinis t u r t a s " . 

A. Voketai t is g imė Connec-
t icut valstijoje, muzikinį lavi
n imąs i pradėjo g r o d a m a s tri-
m i t u . B a i g ė b i z n i o 
adminis t rac i ją Quinnipiac 
kolegijoje. Dramą studijavo 
Yale universi tete. Dainavimo 
karjerą pradėjo Ar thur God-
frey radijo ir TV programose. 
Nors save v a d i n a Connec-
ticut Yankee. Arnoldas visur 
pažymi savo lietuvišką kilmę. 
Su žmona Nijole (žinomu mo
deliu) gyvena Chicagoje. 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Taut inė Sąjunga skelbia rašinių 

konkursą jaunimui. T e m a — L I E T U V I U T A U T I N Ė 
S Ą M O N Ė I Š E I V I J O J E . Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga kviečia ir skat ina visą lietuvišką jaunimą (16 iki 
35 metų amžiaus) dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent 
aštuonių (8) mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų vadovai yra 
prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minėta tau
tine tema. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi premijos 
už geriausius rašinius — 

I Premija - $500.00 
II Premija - $250.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta, ir 
paskelbta vėliau. 

Konkurso rašiniai tur i būti prisiųsti iki sauio mėn. 15 
d. 1985 m. (pašto antspaudas) sekančiu adresu: A m e r i k o s 
L ie tuv ių T a u t i n ė S ą j u n g a , c / o Vida J o n u š a s , 12500 
P a w n e e Rd. , Pa los P a r k , I l l ino i s 60464 . 

r ^ 
EKSKURSIJA Į AUSTRALIJĄ 

su Clevelando Vyru Oktetu 
Sidney — Canberra — Adelaide — Melbourne 

Gruodžio 22—Sausio 14 dienomis 
Nakvynės parūpintos pas lietuvius. 

Kaina iš Clevelando $2,160 — iš Chicagos $2,110 

Grupė tik 32 žmonės rnaksimum. Dar liko vietų. 

SKAMBINKIT VAKARAIS 
Valdui Židoniui — (216) 481-8023 

Cleveland Ohk> 

^ 

4> 

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

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

LET U S REVIEW 
YOUR POLICY TODAY 

C a l l any of t h e B r o k e r s l i s ted h e r o r clip & 
s a v e t h i s Handy G u i d e . 

Metropolitan Insurance Agency 
Clydell Topp, Branch Manager 

•SotropoJiten 

Life, Homeowners, Auto, IRA An-
nuities. Universal Life, 11% Tax 
deferred interest. Free Metropolitan 
Insurance Review Service. 

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

DANIEL OPFERMAN 
Your Metropolitan Insurance Agent. 
Life, Homeowners, Auto, IRA and 
Annuities. Free Metropolitan In 
surance Review SPTW» *M^-T—=--
Call Today 585-6110 W = r « ^ 

7601 S. Kostner. Chicago, UI. 

Hallberg Insurance Agency, Inc. Your' 
Independent Agent R«pre*enting as many 
as 52 Insurance Companies including 
Prudential. Kemper. Hanover & others 
Auto. Iife, Home. Business, Commercial 
Insurance. Call today to get ąuotes by 
phone 424-4975. 4605 W. 103rd St. 
Oak Lawn. 

FRANK L. McGINNIS 
State Farm Insurance Agent 

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

8745 S. Ridgeland 
Oak Lawn 

For a Personalized Financial Plan 
Tailored Specifically for Your Family 
at no Co9t or Obligation. 

Call Byron Sinclair 
WADDELL & REED, INC. 

840 E. 87th St. 
994-1700 

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

JOHN R. MYERS 
Your Independent Insurance Agent. 
Representing Aetna, Kemper, 
American States Insurance Co. 
Licensed to write ai! line* of in
surance Call Today for a free quote 
at 839-9393. 8440 West Archer 
Ave.. Willow Springs, 111. 

Lietuvių tautinių Aokių Švente* atidaryme susirinkusieji gieda Lietuvos himną. Matyti tik dalis 
Nuotr. J o n o Urbooo 

SKI AGENCIES INC. 
Complete Insurance Services, Travel 
Taxe8 & Tranalations We provide a 
complete insurance package for 
Business. Home, Auto, Life and 
Health Annunities Call Today 436-
1800. 3103 W. 63rd St.. Chicago. 
III. 

Charles T. Bradley 
Insurance Services. 

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

Call Now 24 Hour Phone Service 
239-1818. 

2136 W. 95th Street. 

KEN GRISA 
Independent Insurance Agent 

For Homeowner8, 
Tenant policies. 

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

R E A L E S T A T E 

D. & H - OAK ASSOCIATES 
For Ali Your Insurance Needs, Auto, 
Homeowner, Iife & Health, General 
Liability, and Commercial Insurance 

Call Today 264-2535. 
4604 W. 137th St. 

Crestwood. Illinois. 

S. ROBERT HARTMAN 
General Insurance Broker 

Only BEST RATEI) COMPANIES. 
Specializing in Iife. Health, Auto, 
Medicare Supplements & Retirement 

Free Review. 673-6265 
4350 Oakton. Skokie 

r^ 
D A Y T O N A BEACH, FLORIDA 

Statyba jau p ra tie t a ! Lietuviai jau išpirkę 2 5 % ! 
Nuo $44,500. Vilią Nova Plantation tovvnhouses. 

2 miegamieji. I1/? vonios, baseinas, tenisas. 3 mylios 
į pliažą, prie autobusų, krautuvių. 

Rašykite j lietuvių įstaigą: 

DAYTONA BEACH ItEAL ESTATE CENTER, INC. 
607 Lemon St., Port Drauge, F L 32019 

Dana Alksnuiienė —> Sigita Ramanauskienė 

: ^ 

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

F A S H I O N C A R P I I S 
K I L I M A I 

UKTUVTŲ PREKYBA 
3304 W. 63 S t — Tet 778-9054 

m n r »Mta 

>C000OOCK>000O<><>CK>00C>CK>00OC>« 

MASTER PLUMBING 
Ucansed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvė* 
ir vonios kabinetai. Keramikos pryte-
Ms. Kartto vandens tankai. Flood 
controL Uteikimse vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2900 

>CKH>CK>C>00CK>OO<>CKK><>OC>O<>CKKK>< 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 60 S t , teL 776-1486 

>ooooooooooooooooooooc-oooo< 

:::i:i!ii>i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
10% — X0°r, — 30*. pigism mokeatt 
a i apdraudę auo offnics far automo
bilio pa* mat. 

FRANK Z A P O L I S 
Tel. G A 4-8654 

3208į/3 W. 95th Street 
Hiiiimmiiiimiiiimmmiiiiiiiuiiiimiiii 

* E A L K S T A T I 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 5 valandos 

7647 So. Laramie 
"BUILT-IN" BASEINAS 

3-jų miegamų "ranch" namas, židinys. 
2 mas. garažas. Turi būt parduotas. 
$59,900. 

TEI 636-4665 
Parduodu gerą namą geroj vietoj ant 
Vina del Mar Blvd. St Petersburg 
Beacfa, Floridoje. Nebrangiai. 

Skambint 813—360-4008 

VA LO M E 
KDLBfUS IR B A L D U S 

Plauname ir eikvojame 
•irų rastą srtadto 
B U B N Y S 

TeL — R E 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-18?? »rb» 376-6996 

o**ooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

TNCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUC 

4M» S. Maptewood — TeL 254-7490 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
ilkvietmiai, pildomi Pilietybe* prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

iiiniiiimiiimiiiimiiiniiiriiiiiiiiitHttini 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Dimadinsaa — Valdymai 

'Santą pirkimą* — Pardavimas 

INCOME TAX 
NotftriBtJu — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 

IIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIinilllllllHIIIMIHIINUI 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3638 W. 64 Place — 6 kamb. mOr. 3 
dideli miegami. l]Ą vonios. 2 ma§. ga
ražas. Pilnas rūsys. Tik $55.900. 

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

Skambinkite dabar. 

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

No. 981. 68-ta ir PULASKI 
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. namas, 
29 metų senumo. Didelė virtuve su 
medinėm spintelėm. įrengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. 2 maš. garažas. 
Labai švarus. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

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. 972 60-ta ir Kedzie. Tik $64,900. 
Na 970. 57-ta ir Lawbdale. 3 butai 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

OBREEN FAMILY REALTY 
TeL — 484-7100 

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

W . - WA 5-8063 

D £ II E S I O 

tiiiiiifHimiiiiitiiitimiiiiiiiniinitiiiiiiiii 

NAMŲ APSrrVARKYME 
Ruoitat** ką perstatyti. pakel»tl. at
naujinu. Garaia. Viduje ar U lauko 
namo. Rūpinate*"• Visuomet čia Jum* 
su r'*rrimu, ui prieinama kainą pa-
dla, -*:ambtnant po <-oa vai. vakaro: 

Tetef. — 476^3950 
iiMimmiiiiiimiimiiiiiiiimiimiimiiHt 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIII 
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
aos yra visiems prieinamos. 

milllHIIII!!lll!!II|lin!!!»HHnM«IHnHHIM 

iiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimim; 
L1THUANIAN PIONEER 

PRIEST 
OF NEW ENGLARO 

By 
W linam fVolkovich-VaUiaviaM 

The Life, Strngglea and Tragic 
death of Rev. Joseph 2ėbria, 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu S&85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, kStf W. 63r4 8U 
Chicago, IU. 60699 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Day tona Beach, Fla, 

P R A D Ė T A S N A U J A S 
STATYBOS P R O J E K T A S 

gyti pradedant 
kainą. 

44,500 dol. 

— Dr. Sigita Ramanaus
k i e n ė , p r o f e s o r i a u j a n t i 

Prieš maždaug trejus metus Bethune-Cookman College, 

Detroito Lietuvos Dukterų valdyba.. Iš kairės: Elena Karve-
lienė — ižd., Stasė Smalinskienė — pirm., Elena Juškienė — 
narė ir Marija Jankauskienė — buv. pirm. (nuotraukoje nė
ra Laimos Žemaitienės — vicepirm. ir Elenos Baltrušaitie
nės - sekret.) N u o t r K Sragausko 

DARBAS I SKYRIUJE, 
ŠVIETIMO REIKALAI, 

inž. Vytautas Ramanauskas 
drauge su Algirdu Alksniniu 
ir kitais lietuviais suorgani
zavo statybos kompaniją, ku
ri yra pasiruošusi Villa Nova 
Plantation projekte pastaty
dinti apie 130 townhausų. 
Projektas įdomus. Kiekvienas 
tovvnhausas turės 2 miega
muosius, pusantros vonios, 
kiekvienas turės privačius 
darželius ir bendrą maudy
mosi baseiną. Projektas yra 
apie trys mylios nuo Atlanto 
vandenyno ir apie viena my
lia nuo dviejų didelių pirkimo 
centrų. 

Daytona Beach, yra paskirta 
pedagogikos skyriaus kom
piuterių laboratorijos direk
tore. Rugsėjo mėn. ji yra pa
kviesta apie savo projektą 
kalbėti Florida State Depart
ment of Education suvažia
vime. 

SĄŽININGAI 
P A T A R N A U J A IR 

LIETUVIAMS 

Dr. Sigita Ramanauskienė, 
Bethune Cookman College 
profesorė, šalia savo tiesio
ginių pareigų yra išlaikius 

ja lietuviams, norintiems šio
je apylinkėje apsigyventi ir 
įsigyti nuosavybes. Jie atvi
rai pataria, kur geriausia 
nuosavybes pirkti, žiūri, kad 
klijentai nepermokėtų už nuo
savybes. 

Būna, žinoma, atvejų, tei
gia šie profesionalai, kad lie
tuviai, pasinaudoję jų patar
navimu, vėliau nueina į 
svetimtaučių įstaigas ir per 
juos perka tas pačias nuosa
vybes. Įsidėmėtina, kad ir lie
tuviai — nekilnojamo turto 
pardavėjai — turi visas teises 
ir visas nuosavybes, kurias 
parduoda svetimtaučių įstai
gos, gali parduoti ir minėti as
menys. Tad naudokimės lie
tuvių sąžiningu patarnavimu. 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 24 d. 

prasidėti jau daug anksčiau 
tačiau iškilę paskolų nuošim-

^ ^ • čiai, sulėtėjusi ekonomija ir 

ISTORIJOS DĖSTYMAS a S ^ t S y s K 
Iš mokytojų ir jaunimo studijų 

savaitės (6) 

Šio projekto statyba turėjo egzaminus ir įsigijusi nekil-

J U O Z A S MASILIONIS 

Studijų savaitė eina galop, 
bet ir oras genda. Vakar vi
dudienį lyg norėjo lyti, bet 
susilaikė, šiandien, penkta
dienį, rugp. 3 d., apsiniaukę ir 
kartas nuo karto palyja, bet 
vis dar neilgai ir po truputį. O 
lietaus ir Dainavos žolei ver
kiant reikia. 

Dienos pirmininke pakvie
čiama Liuda Šileikienė, To
ronto lit. mokyklos mokytoja. 
Elena Ruzgienė, ilgametė 
New Yorko lit. mokyklos mo
kytoja, „Gintarėlių" elemen
toriaus autorė, skaito paskai
tą „Darbas I skyriuje". Ji 
kalbėjo smulkmeniškai apie 
darbą I skyriuje, bet daug kas 
iš tos paskaitos pastabų gali
ma pritaikyti ir kitiems sky-

ANN JILLIAN 
PAGEIDAUJA 

LIETUVIŲ 
J ū r a t ė N a u s ė d a i t ė - A n n 

Jillian, sėkmingai baigusi fil
m ą „Ellis Island", kuris buvo 
sukamas Londone (kartu su 
nesenai mirusiu Richard Bur-
ton) ir kuris bus rodomas per 
6 ar 7 segmentus, kartu su 
Bob Hope davus kelis koncer
tus New Yorke (Westbury Mu-
sic Fair) ir kitur vėl ruošiasi 
koncertams ir muzikos prog-

nams . 
Pirmokui sunku skirtis su 

namais, su mama, jis jaučiasi 
mokykloje nedrąsus, pasime
tęs. Nuo pirmos dienos įspū
džių ir priėmimo labai dažnai 
priklauso visas tolimesnis mo
kymasis mokykloje. Gerai, 
kad ateina su draugu arba čia 
randa draugą, tada mokytojui 
palengvėja. Vienišą mokinu
ką mokytojas turi mokėti 
suraminti, padrąsinti. Pre
legentė smulkiai išdėstė, kas 
daroma pirmą šeštadienį, kas 
antrą ir t.t., kada šaukti mo
tinas pasitarti. Ji davė daug 
praktiškų patarimų mokyto
jams bei charakterizavo, koks 
turėtų būti mokytojas: turi 
mylėti mokinius, visi jam ly
gūs, klasėje nėra nei draugų, 
nei priešų. Mokytojas yra 
kantrus, išklauso mokinius, 
kiekvienas mokinio reikalas 
mokytojui turi būti svarbus. 
Prelegentas davė daugybę 
konkrečių pavyzdžių, kokie 
gali kilti ir kyla tarp mokyto
jo ir mokinio „konfliktai" ir 
kaip juos likviduoti. 

Ši paskaita labai naudinga 
visiems mokytojams, ypatin
gai jaunesniesiems, tik pra
dedantiems, patyrimo netu
rintiems. 

Vietoj antros paskaitos, 
neatvykus paskaitininkei, bu
vo Švietimo tarybos pirm. Jo
no Kavaliūno pranešimas 
apie mokyklų padėtį ir Švie
timo tarybos darbus. Mokinių 

vis 

mą projektą — Villa Nova 
Plantation. 

Po didelių pastangų Day
tona Beach apylinkėje pagy
vėjus statyboms ir kiek apsi
t v a r k i u s e k o n o m i n i a m s 
sunkumams, susidarė geres
nės sąlygos ir šiam projektui 
finansuoti. 

Pagaliau buvo gauti visi rei
kalingi iš miesto valdžios lei
dimai. Darbas sparčiai paju
dėjo. Villa Nova projekte jau 
sudėta vandens ir kanalizaci
jos sistema. Miestas asfaltuo
ja gatvę ir padarys dvirati
ninkams kelią. Dvi naujos 
mokyklos iš 6 naujai pastaty
tų Daytonoje yra prie pat šio HHIBlHHllIlllIlllininr 

nojamo turto pardavimo (bro
kerio) teises. Ji atdidarė ir 
savo įstaigą — Daytona 
Beach Real Estate Center, 
Inc., Port Orange. Dr. Sigita 
Ramanauskienė neseniai iš 
Daytona Beach Area Board of 
Realtors įstaigos gavo pažy
mėjimą, kaip geriausia nekil
nojamo turto pardavėja — 
„salesman of the month". 

Dana Alksninienė irgi išlai
kė egzaminus ir įsigijo nekil
nojamo turto pardavėjos lei
dimą. Dabar ji dirba dr. 
Sigitos Ramanauskienės įstai
goje. 

Jau keletas metų nekilnoja
mo turto pardavimu verčiasi 
ir Juozas Bartkus. 

Džiugu pažymėti, kad šie 
žmonės sąžiningai patarnau-

Jau keleri metai, kai Day
tona Beach Shores Blue Mist 
motelį valdo lietuviai savi
ninkai Aldona ir Vladas Lau
rinaičiai, anksčiau gyvenę 
New Jersey. Aldona gimusi 
Brazilijoje. Ši lietuviška šeima 
augina du vaikus — sūnų 13 
metų ir dukrą Loretą 4 metų. 
Aldona ir Vladas Laurinai
čiai patenkinti savo verslu ir 
džiaugiasi klimatu ir Dayto
na Beach gyvenimu. 

Motelių bizniu čia anksčiau 
sėkmingai vertėsi ir a.a. Adol
fas Andrulis, vienas iš šios 
lietuvių kolonijos ugdytojų. 

Lietuviai, viešėdami š iame 
gražiame mieste ar atos
togaudami, galėtų tikrai pasi
naudoti Aldonos ir Vlado 
Laurinaičių moteliu ir nuošir
džiu patarnavimu. 

Jurgis Rimtautas 

D I D E L E S 
IR M A 2 0 S . . . 

Didelėms tautoms mažesnis 
susidaro pavojus, jei jų 
žmonių kiek ir nubyra. Dide
lėms tautoms toks dalinis 
„nubyrėjimas" gali reikšti jų 
įtakos mažėjimą ir liesti jų 
prestižą. Mažoms tautoms 
brangus kiekvienas žmogus. 
Mažoms tautoms neatsparu 
mas nutautimui reiškia jau jų 
mirtį ir išnykimą. 

Petras Maldeikis 

Ar žinai, ko negalima paso
tinti? — Gobšumo. Visi pa
saulio turtai tos skylės nega
lėtų užkimšti. 

Herder 

4HNintiNinniiiiftNifN tu 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 
l)o rakusda jau 40 metų Ūmauja 

Jtfj. New York ir Conaecti 
esi Uetuviams* 

KM penktadienį U WEVD Stotie* 
Maw Yorke auo 10 iki 11 Tai vakaro. 
n S neg FU. Tsšppat klausykit** 
•Įiiair of Ltthuania" programos kaa 
—•inailiMiį, nuo 2.-06 iki 3:00 Tai. po-
stetų, ii Seton Hali Universiteto sto
ties. 80 5 FM. (WSOU) 

Dirakt Dr. JOKŪBAS S T U K A S 
R 234 SunUt Drire 

Wt.tchusf, N.J. 07000 
Tai — (201) 753-9630 

iiHiiHiuimiiiiiimiiiiimmitirtt' 

Audeklai 

projekto. 
Daytona Beach paskuti

niaisiais metais vėl pradėjo 
sparčiai augti. Per vienerius 
metus pastatyti 8 nauji pir
kimų centrai su didžiulėm 
krautuvėm. 

Villa Nova Plantation pir
mųjų tovvnhausų statyba ne
trukus prasidės. Pažymėtina, 
kad šiame projekte nuosavy
bes (iš jau parduotų) yra 25 
procentus išpirkę lietuviai, 
nors statybos kainos yra gero
kai pakilusios, bet šiame pro
jekte townhausus galima įsi-

ramoms. 
Pirmas jos pasirodymas šį I£**"Jt:""*J.T*"" 7"M 7 * T-

kartą su komiku Rich Little * * * 2 ^ * J 2 ^ T 
bus rugsėjo 7 d. Muny teatre, ***** d a b f k

0
e ^ m e t * uuo ug c j , p a s t o v u 8 mažiau 2000, o mo-

St. Louis, MO (tik tą vieną va- . . Mokvklaa 
karą) rugsėjo 8 ir 9 d. su tuo g * S ! ^A ^ Mokyklas 

x- w _ u.,„ iv/i~™ išlaiko tėvai, gaunama daug pačiu aktorium bus Mern- ^ „ , „ _ „ o . . i . . e , . • T, T u i A c+~~ +~~+ paramos iš Lietuvių fondo ir ville, Ind., Hohday Star teat- ^ 
r e „ , . , ., . , _ Švietimo taryba neseniai 

Rugsėjo 13 d. iki 19 d. im- y n i š l e i d u s i D Tamulionytės 
tonai vėl su tuo pačiu komiku v a d o v ė l į lietuviškai nemo-
atliks programą Las Vegas k a n t i e m 8 „Lietuviais norime 

I I * geriausių viešbu- i r b - t „ 8 u timai i g l e i g t a 
čių MGM Grand Hotel, kuria- m ^ R g c a r r y ^ 
me programoms kviečiami tok d y n Q „ M a c k e v i e i e n ė 8 R ^ . 
pasaulinio masto aktoriai. 

Lietuviams tikrai malonu, 
kad Jūratė, kuri visur ir visa
da pasisako savo lietuvišką 
kilmę, nesigėdi iš scenos pra
bilti lietuviškai, jei žino, kad 
publikoje yra lietuvių, ar už
dainuoti lietuviškai. 

Jūratė labai prašo lietuvių, 
atėjusių į jos programą, nesi
drovėti ir duoti jai žinią, kiek 
jų yra, kad ji galėtų paruošti 
nuotraukas su autografais ir 
taip pat juos susitikti ir 
pabendrauti. Buvo iki ašarų 
sujaudinta, kai New Yorke lie
tuviai jai scenoje esant įteikė 
puokštę rožių. 

Visur, kur tik Jūratė daly
vauja, lietuvis — magiškas žo
dis, kuris atidaro duris netgi į 
J ū r a t ė s privatų kambarį 
(dressing room), kur ji mielai 
tauška lietuviškai, pozuoja 
nuotraukoms. 

Vaje 

kauskienės ir Valiulienės 
„Pelenė", M. Girniuvienės 
„Dingusio gintaro paslaptis", 

J. Kreivėno ir kt. „Dainorė-
lis". Ruošiama spaudai J. 
Masilionio „Lietuvių k. sin
taksė", S. Jonynienės „Tėvų 
šalis", dr. Sužiedėlis ruošia 
okup. Lietuvos istoriją, V. 
Bučmienė naują laidą „Lietu
vių k. pratimų" 7 sk., L. Žit
kevičius „Aš nelauksiu, kol 
užaugsiu". Ragino visus rem
ti jaunimo skyrius periodinėje 
spaudoje, ragino skaityti 
„Švietimo Gaires", mokyto
jams ir tėvams skirtą lie
tuviškojo ugdymo žurnalą. 
Taip pat padarė pranešimą ir 
lituanistikos katedros reika
lais. Stud. savaitės dalyviai 
suaukojo daugiau kaip 500 
dol. šiam reikalui. Po to 
buvo „Laisvoji tribūna" — 
m o k y t o j ų p a s i s a k y m a i 
mokykliniais klausimais. 

Popiet Dovas Šaulys, Chica-
gos Aukšt. lit. mokyklos mo

kytojas, skaitė paskaitą „Lie
tuvos istorijos dėstymas". 
Senieji metodai gyvavo šim
tus ir gal tūkstančius metų: 
daryk taip, kaip anksčiau bu
vo daroma. Dabar tai nebe
tinka, nes gyvenimas labai 
keičiasi. Kai jis pats dar taip 
neseniai buvo mokinys, daug 
ko nebuvo, pvz. kad ir video 
žaidimų, kuriuos jaunimas 
taip mėgsta, nebuvo trumpų 
filmų, pritaikytų prie moder
nios dainos. Abu tie dalykai 
neilgai tęsiasi, bet abu trum
pam užima jaunuolį. Viso to 
rezultatai — sunkiau išlaikyti 
mokinio dėmesį ilgesnį laiką. 
Norint būti geru mokytoju, 
reikia pažinti mokinį. Jis duo
da parašyti mokiniui savo 
autobiografiją, kuo domisi. 

Didelė kliūtis dabar — men
kas lietuvių k. mokėjimo ly
gis. Žodynui plėsti duoda 
įvairius pratimus namų dar
bais. 

Nors vaikų lietuvių k. men
ka, žodynas nedidelis, Lietu
vos istorijos žinias reikia per
duoti. Jis naudoja daugybę 
vaizdinių priemonių — plaka
tų, kuriuose nėra nė vieno žo
džio, plakatų, kur daug pri
rašyta ir atstoja mokytojo 
rašymą lentoje. Vartoja žemė
lapius. Pasinaudodamas savo 
plakatais, pravedė pamoką 
apie Lietuvos valstybės pra
džią. 

Paskaita susidomėjimas bu
vo labai didelis. Daugelis pa
geidavo, kad tie plakatai bū
tų perkelti į skaidres arba į 
„overhead projector" lapus, 
kad galėtų naudotis ir kitos 
mokyklos. 

Vakarą praleidome prie 
nuotaikingo laužo. 

RADIJO PROGRAMA 
• Ii UI Uetuvtų Radijo PniĮiim 

NeuJoJ AntUktJ 
Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentino* 
Moku, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
vel ryto per radiju stoti WLYN 13* 
bangas AM. toj pačioj stoty. 

Perduodama veuausių pasaulinių £-
aių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutes pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis | Baltic Florists-geuAj 
bei dovanų krautuve, 502 E Broed-
way, So. Boston. MA 02127. Telef. — 
2880489. Ten pat gaunamas dienraš
tis "Draugas" ir rasite taipgi didelį 
pasirinkimą lietuvilku knygų, plokš
telių, meno dovanų ir lietuvilku suve-
nerų Krautuvi atidarą kasdien ir šeš
tadieniais nuo 1:30 p.p. iki 6-tsi vai. 
vak Sekmadieniais ano l-o* iki 4-os 
vai popiet. 

as*IIMHIIIMIIIlUt|HIIISMIUHII||UIHI|SjNt 

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

Fishman's turi puikiausią Chica-
goįe pasirinkimą Designer ir Cou-
turier audeklų, ;r importuotų, ir 
vietinių. Pasakiškų „After 5" vaka
rinėms medžiagų, ^skaitant 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 mūSi, pasakišką Desig-
ner Room! 

Panaudokite savo specialią magiją 
sukurti grož; — su Fishman's me
džiagomis. 

Lai mūsų Stasė Oiiauskas jums 
padeda. 

*- v * ' Nuo 1903 
1101 S Desplaines St Chicago. I I 60607 

(1/2 6* i >ytus -oo 3a>- »y»n £xoy 0"* Zotnntn 9a ) 

(312) 922 7250 
Antr - S e S t . 9 - 5 : 3 0 v.v.: sekm 9"30 -5 . 

Uždara pirm. 
VISA & MasterCard prirr-iąme 

Marija Danguolė Tamulicmytė 

LIETUVIAIS NORIME IR BŪT 
UTHUANIANS WE SHALL BE 

Vadovėlis lietuviškai nemokantiems 
Lithuanian for Engliafa speakers 

Sis vadovėlis rūpestingai, gerai ir sistematiškai paruostas moki
niams, lietuviškai nemokantiems. Be pradžios mokyklos mokiniams, 
jis taip pat tinka aukštesniosioms mokykloms ir suaugusiems. "Lietu
viais norime ir būt" turi daug iliustracijų, didelio formato, kieti vir
šeliai, 923 psl. Kaina su persiuntimu 22 dol 

LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI yra atskiras 
sąsiuvinis, kuris specialiai pritaikytas vadovėliui 
"LIETUVIAIS NORIME IR BŪT". 

šie pratimai kiekvienam padės išaiškinti ir išmokti lietuvių kal
bą. Kaina su persiuntimu 4 dol. Vadovėlį ir pratimus iliustravo dail. 
Nijolė Palubinskienė. Užsisakant abi kartu $25 doi. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba Chicago — 1982 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5$5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

J.fcJ. PHARMACY 
2557 W. Lithuanian Plam Ootut 

Tei. _ 776-4383 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy 
ckamos žolės ir irt. Važiuojamos kėdės, re 
mentai ir k t pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas 

• M H 

• 
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Mutual Federal 
Savings and loan [2 

2212 YVEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kszansuskas, Pres. Tel.: 847-77*7 

BJDUMt *on.Tu«.Frl.»-4 Thur.t-t M t . V I 

SERVING CHICACOLAND SINCE 1905 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 24 d. 

x Kun. Algimantas Bart
kus , dvidešimt metų dirbęs 
Pennsylvanijoje, Allentovvno 
vyskupijoje, o dabar paskir
tas Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos Romoje prorektorium, 
yra atvykęs į Lietuvos V vy
čių seimą, kuris prasidėjo rug
piūčio 22 d. ir baigsis rugpiū
čio 26 d. Chicagoje, Conrad 
Hilton viešbutyje. Kun. A. 
Bartkus yra apsistojęs mari
jonų vienuolyne prie „Drau
go". Žada pabūti dar kelias 
dienas ir po seimo. 

x Lie tuvos Vyčių seimo 
užbaigimo pamaldos bus 
rugpiūčio 26 d., sekmadienį, 
10 vai. ryto Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje Brighton Par
ke. Kviečiamos dalyvauti ir 
kitos organizacijos su vėlia
vomis, moterys su tautiniais 
drabužiais, su uniformomis, 
kas jas turi. Tai būtų lietuvių 
vienybės ir bendrų reikalų su
pratimo įrodymas, nes tauti
nė manifestacija ir Viešpaties 
pagalbos prašymas nėra tik 
vyčių, bet visų lietuvių reika
las. 

x Ju l i u s i r J e a n Valei
ka i , anksčiau gyvenę Muns-
ter, Ind., tarnybos reikalais 
persikėlę į Vacvuille. Cal., šių 
metų rugpiūčio 3 d. susilaukė 
d u k r e l ė s , k u r i a i d u o t i 
Valerijos Laimos vardai , 
brc itikas Antanukas, sesutė 
Natalija ir močiutė Valerija 
Valeikienė, gyvenanti Muns-
ter, Indianoj ir Aurelija Ro-
binson, St. Petersburge džiau
giasi nauja šeimos atžala. 

x Autobusa i į kazimier i -
nį kongresą , kuris bus rug
sėjo 1 ir 2 dienomis Toronte, 
Kanadoje, išeis penktadienį, 
rugpiūčio 31 d., ryte, grįš į 
Chicagą pirmadienį, rugsėjo 3 
d., vakare. Vietas rezervuoti 
reikia iš anksto Balfo būsti
nėje, 2558 W. 69 St., tel. 776-
7582. 

x Sodybos gėlynuose pa -
žmonys šį sekmadienį nuo 2 
vai. p. p. dalyvaujant maj. J . 
Tapulioniui, dipl. teis. P. Šu
lui, gydytojai Aldonai Rugie
nei ir Marijai Naujelienei su 
Alfonsu Šidagiu. Matuojamas 
kraujospūdis, dalinamas už
kandis — visi laukiami. 

x Kr . Donelaičio l i tua
nist inių mokyklų Tėvų ko
miteto ruošiama madų paro
da bus rugsėjo 30 dieną 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. 

x Br igh ton Pa rko Lietu
vių Namų Savininkų dr-jos 
gegužinė turėjusi įvykti rug
pjūčio 19 d., įvyks rugp. 26 
dieną, 12 vai. Šaulių sa
lėje, 2417 W. 43-čia g-vė. Veiks 
virtuvė, baras, dovanų pa
skirstymas. Gros geras or
kestras. Prašome skaitlingai 
dalyvauti. Nariai prašomi 
atnešti fantų. 

Valdyba 
(pr.). 

x Chicagos Lietuvių Zu-
vautojų Medžiotojų k lubas 
rengia gegužinę, rugpiūčio 
26 d., 12 vai. popiet, Vyčių sa
lėje. 2455 W. 47 St. Gros Eval
do Knoll orkestras. Veiks vir
tuvė ir baras. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. 

(pr). 

x Vienos savaitės kel io
nė į Lietuvą — Spalio 7 — 16 
d. Kaina iš Chicagos — 
1350.00 dol., iš Bostono — 
1140.00 dol. Skubėkite re
gistruotis pas American 
Trave l Service Bureau, 
9727 South Western Ave-
n u e , C h i c a g o , I l l i n o i s 
80643 . Tel . (1 - 312) 238-
9787. 

(sk.). 

x š iandien , rugpiūčio 24 
d., 8:30 vai. vakare Lietuvos 
Vyčių seimo kultūrinis vaka
ras bus Conrad Hilton vieš
bučio Boulevard salėje. Pro
gramoje dalyvaus Fausto 
Strolios vadovaujamas Vyčių 
choras, Frank Zapolio vado
vaujama Vyčių tautinių šokių 
grupė, sol. Algirdas Brazis, 
Suzuki smuikininkai. Kvie
čiami ne tik į seimą susirin
kusieji vyčiai, bet taip pat ir 
visi Chicagos lietuviai. 

x Į Lietuvos Vyčių seimą 
atvykę Alice ir Walter Opa-
nasets iš Bostono, Elena 
Ambrozevičiūtė iš Ashland, 
Pa., Marijona Matačinskas iš 
Houston, Texas, ir ta proga 
savo giminaičio kun. And
riaus Naudžiūno lydimi, 
aplankė „Draugo" redakciją, 
spaustuvę, susipažino su 
spaudos darbais ir įsigijo 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 

x Dr. A n t a n a s Razma, 
Lietuvių Fondo pradininkas ir 
valdybos pirm., š. m. rugsėjo 
8 — 9 dienomis vyksta į Hot 
Springs, Arizona, kur skaitys 
paskaitą tautos šventės minė
jime ir padarys pranešimą 
apie Lietuvių Fondo veiklą, 
vykdant rinkimo vajų. 

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

— Pavergtų tau tų s a v a i 
tė Sydnėjuje pravesta su di
deliu pasisekimu. Dalyvavo 
arti šimto automobilių bei de
koruotų sunkvežimių su prieš-
komunistiniais šūkiais bei 
plakatais. Motorkada vyko pa
grindinėmis Sydnėjaus gatvė-

Lietuvos Vyčių Vasario 16- tosios minėjime 
„Memorie8 of Lithuania". Iš kairės: Altos vice-
pirm. dr. V. Šimaitis, vicekonsule M. Krauchū-

nienė, sol. A. Brazis, B. Naberieza ir 36-tos kuo
pos pirm. J. L. Paukštis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Angelė Sinickai tė reda
guoja „Chicago Tribūne Quar-
terly" metų ketvirčio žurnalą, 
kuriame duodama žinių apie 
„Chicago Tribūne" dienraščio 
ir bendrovės darbininkus. Žur
nalas gražiai iliustruotas ir 
duoda plačių informacijų apie 
bendrovės darbininkus ir apie 
galimumus pasiruošti darbui 
ir profesijai. 

x Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Stasys Baras, Valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma, in
vestavimo komisijos pirm. Po
vilas Kilius ir kiti keli tary
bos bei valdybos nariai 
apžiūrėjo Lietuvių Fondo turi
mą žemės ūkį Salem, Wis., su
sipažino su esama padėtimi, 
pasikalbėjo su nuomininkais, 
patikrino atliktus pagerini
mus ir aptarė artimiausių re
montų reikalingumą. Lietu
vių Fondo vadovybė rūpinasi 
Lietuvių Fondo investavi
mais ir turimo turto pagerini
mais. Gerėjant ekonominei 
padėčiai, žemės vertė auga ir 
įsigytas ūkis ateityje atneš di
desnį pelną. Ūkis yra prie 83-
čio kelio ir toje vietoje prade
da kurtis įstaigos. 

x Hinsdale , 111., nepap
rastai gražioj vietoj, ant kal
no, parduodamas elegantiš
kai įrengtas mūr. ..ranch". 
Trys mieg., 2 vonios, šeimos 
kambarys, židinys. Pusė akro 
sklypas su vaismedžiais. Jū
ra Gvidas, Cent. 21 Clark & 
Holm, tel. 963-4400, namų 852-
9817. 

(sk.). 

x Parduodami iš Lietu
vos — tulpių staltiesės, me
džio išdirbiniai, gintaras ir . 
kt. Skambint 656-6599. 

(sk.). 

x Albinas Kurkulis , akci
jų brokeris, dirbąs su Rod-
man & Renshaw, Inc. pa
tarnauja akcijų bonų, fondų 
bei kitų vertybių pirkime ir 
pardavime. Susidomėję skam
binkite 977-7916. 

(sk.). 

ILLINOIS S E N A T O 
P I R M I N I N K A S 

PAS LIETUVIUS 

l Balzeko lietuvių kultūros 
muziejų rugpiūčio 20 d. vaka
re buvo atvykęs Illinois 
senato pirmin. sena tor ius 
Phillip J. Rock. Buvo susirin-" 
kę atstovai daugelio organi
zacijų, net iš kitataučių kele
t a s l a i k r a š t i n i n k ų . S t . 
Balzekas supažindino atvy
kusius. Programos vadovė Ei-
leen Mackewich papasakojo, 
kaip plačią ir naudingą veik
lą yra iSvystęs sen. Rock, pra-
vesdamas daug visuomenei 
naudingų nuostatų socialinėj, 
kultūros, ekonominėj srity. 

Sen. Rock savo kalboje pa
informavo apie Illinois sena-

x Pa t ik s l i n imas . A. a. Ali
ce Stephens pomirtinėje padė
koje, spausdintoje rugpiūčio 
22 d. laidoje per apsirikimą 
buvo išleista ir dabar norima 
padėkoti Lietuvių Operos Vy
rų chorui už atsisveikinimą ir 
giedojimą koplyčioje. Taip pat 
dėkojame Lira chorui. 

x „ V a r p a s " , nr. 19, 1984 
m. Žurnalą leidžia Varpinin
kų filisterių draugija. Reda
guoja Antanas Kučys. Daug 
staripsnių, liečiančių dabartį 
ir praeitį, bet jie naudingi su
sipažinti su lietuvišku gyve
nimu. Žurnalas 200 psl., gra
žiais viršeliais. 

x „ B r idges " , Lithuanian 
— American News Journal, 
lietuviams anglų kalba lei
džiamas žurnaliukas, liepos -
rugpiūčio mėnesių numeris, iš
ėjo iš spaudos. Šiame nume
ryje aprašomas naujasis vys
kupas P. Baltakis, Lietuvių 
Bendruomenės konferencija, 
kun. K. Pugevičiaus pagerbi
mas ir duodama lietuviškos 
informacijos. Redaguoja De-
mie Jonaitis, padeda Dalia 
Bulvičiūtė ir Edmundas Vai
čiulis. 

x Prof. d r . V y t a u t a s S. 
Vardys , Norman. Oklaho-
ma, D. Frizelis, Chicago, 111. 
užsisakė įvairių leidinių už di
desnes sumas. 

x Rūta Klevą Vidžiūnie-
nė . Valencia, Cal., rašytoja, 
mūsų artima bendradarbė, 
„Draugo" 75 metų jubiliejaus 
proga atsiuntė 75 dol. jo pa 
ramai. Labai ačiū. Lietuviš
kos knygos klubas 1983 m. 
yra išleidęs Rūtos K. Vidžiū-
nienės novelių rinkinį „Vieno 
vakaro melancholija", kurią 
galima gauti „Drauge", at
siuntus 8 dol. 

x Ona ir J u o z a s J u s i a i , 
Worcester, Mass., pravažiuo
jančios mašinos buvo sužeisti 
ir kurį laiką turėjo gulėti ligo
ninėje. Atsiųstoje padėkoje iš
mini visus geradarius, lan
kiusius juos ligoninėje ar 
atsiminusius kitomis progo
mis, o gerajam „Draugui" at
siuntė auką 30 dol. Labai ačiū 
už gražią paramą. Linkime 
gerai sustiprėti. 

to darbus. Senate yra 59 se
n a t o r i a i . K i e k v i e n a s 
atstovauja maždaug 197,000 
savo distrikto gyventojų. Dau
gumą sudaro demokratai. 
Vienas iš senato uždavinių 
yra masinė transportacija, ku
ri įvertinama 50 bil. dolerių. 
Illinois gyventojais yra dides
nis už Austriją ir Airiją drau
ge, plotu pnartėja prie Aus
tralijos, turi daugiau studentų 
negu Meksika. 

Dabar vyko 83-čia Illinois 
assamblėjos sesija ir tikrai 
sėkminga. Verslo ir darbinin
kijos atstovavimais veikė iš
spręsti kompensacijų klausi
mą. Šioje sesijoje stengtasi 
gydymą ligoninėse padaryti 
pigesniu. Ligoninės dabar tu
rės pranešti kainas. Jei jos ne
mažės, bus imamasi griežtes
nių priemonių. Griežčiau 
kontroliuojami senelių globos 
namai, veikiama prieš vaikų 
ir senelių skriaudimą. Senes
niems mažinami mokesčiai. 
Švietimo reikalams valstija 
per metus išleidžia apie 3 bil. 
dol. Gabiesiems studentams 
paramai teikiama pirmenybė. 
Sen. Rock pasisakė, kad jis 
yra už paramą privačioms 
mokykloms Planuojama pa
rūpinti transportacija vai
kams, lankantiems parapines 
mokyklas. 

Illinois valstijoj kasmet 
dingsta apie 5,000 vaikų ir ne
pilnamečių. Tuo reikalu infor
macijos bus perduodamos 
kompiuteriais, palengvinant 
tuo ir kitais būdais dingusių 
suradimą. 

Rūpinamasi nuodingų ato
minių atliekų perkėlimu į sau
gias vietas, kad ateities gene
racijos nekentėtų. Numatoma 
plėsti globos namus vaikams 
ir nepilnamečiams, kurie 

skriaudžiami šeimoje. Illinois 
biudžetas apie 17 bil. dol. 

„Draugo" red. M. Drunga 
paklausė, kodėl šoferių atlygi
nimas aukštesnis už mokyto
jų ir kėlė klausimą, kaip su
mažinti išlaidas sveikatos 
palaikymo reikaluose. Lerner 
laikraščių atstovas Charles 
Mouratides paklausė, kodėl et
ninių grupių mokyklos ne
gauna pakankamos paramos. 
Sen. Rock pareiškė, kad para
ma skiriama. Gal kartais et
ninės grupės nepakankamai 
siekia tos paramos. Diskusijo
se dalyvavo latvių „Chicago 
Latvian Newsletter" red. O. 
Kalninš, WMAQ — TV atsto
vė A. Sarkisian, E. Macke-
vich, kun. J. Prunskis pa
klausė, jei privačios mokyklos 
gauna paramą vadovėliams, 
ar galėtų gauti paramos va
dovėliams etninės mokyklos, 
pvz. šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos. Sen Rock atsa
kė, jei jos negauna, tai turėtų 
gauti, nes jų darbas vertin
gas. Jis prašė senatorių Rock, 
progai susidarius padėti tiems 
piliečiams, kurie dabar vargi
nami bylomis už nacių nusi
kaltimus. Negalima leisti OSI 
bendradarbiauti su KGB, kal
tinamieji turėtų teisę gauti tei
singumo staigų parūpintą 
gynėją. Sen. Rock pažymėjo, 
kad tuo reikalu Illinois parla
mentas yra priėmęs reikia
mą rezoliuciją. Sen. Rock tuo 
reikalu domisi. 

Programos vedėja E. Mac-
kevich padėkojo visiems daly
vavusiems. St. Balzekas ska
tino senato pirmininką, kad 
Illinois valstija duotų skelbi
mus etninei spaudai ir tuo ją 
palaikytų bei siųstų infor
macijas apie pravestus nau
dingus nutarimus. j p ^ 

l JIM&m 
•Jurginų karalaitė — Michele Spykerman iš Tinley Park, 111. 
Jurgi r, ų paroda bus rugsėjo 1- 2 dienomis Orland Square. 

MALDOS D I E N A 
UŽ LIETUVĄ 

ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities valdyba, 
pirm. Viktorija Leone, suruošė 
trilypę šventę: Maldos dieną 
už Lietuvą; šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties pami
nėjimą ir Moterų sąjungos 70 
metų jubiliejaus paminėjimą. 
Tą sudėtinę šventę priėmė ir 
globojo Marija ir Antanas Ru
džiai savo gražioje sodyboje, 
Monee, IU., rugpiūčio 12 d. Da
lyvavo visa centro valdyba: 
centro pirm. Julia Mack, I vi-
cepir. Viktoria Leone, II vice-
pirm. Aldona Schumway, 
sekr. Daina Dumbrienė, iždo 
globėjos — Anna Šliterienė ir 
Bernice Nedzveckas, direkto
rės — Michigan East Berta 
Janus ir Mich. West Jan ina 
Puodžiūnienė, Illinois Emilie 
Prose ir Grasilia Meiluvienė. 
Iš Chicagos buvo du pilni au
tobusai sąjungiečių su savo 
svečiais iš Grand Rapids ir iš 
Detroito. Dalis jų buvo su tau
tiniais rūbais. Dalyvavo Mo
terų Dirvos red. D. Murray. 

Pirmą valandą prasidėjo iš-
Kilmingos pamaldos. Pir
miausia procesija — šv. Kazi
miero statulos atnešimas. Ją 
nešė Jonas Juodvc lkis ir Po
vilas Vaičekauskas. Jie abu 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Vyčių choras, muziko Fausto 
Strolios vadovaujamas, ir 
žmonės giedojo giesmes. Šv. 
Mišias atnašavo vyskupas 
Vincentas Brizgys, konceleb-
ravo kun. Viktoras Rimšelis, 
kun. P. Daugintis, kun. J. 
Vaškas ir kun. J. Velutis. 
Taip pat dalyvavo vietinis ku
nigas. 

Per Mišias smuiku grojo 
muz. Herkulas Strolia, vargo
nais grojo muz. Robertas Moc
kus. Prieš šventinant statulą, 
centro valdybos pirm. Julia 
Mack uždėjo gintarus an t šv. 
Kazimiero vainiko. Pirmąjį 
Mišių skaitinį skaitė kun. V. 
Rimšelis, atliepiamąją psal
mę perskaitė Julia Mack, Mo
terų sąjungos dvasios vado 
kun. Antano Micdūno, kuris 
tuo laiku buvo išvykęs, laišką 
perskaitė II vicepirm. Aldona 
Shumway, II-jį skaitinį skaitė 
kun. P. Daugintis, pritaikytą 
pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. 

Auką nešė dvi mergaitės 
krepšį gėlių, p. Marija Rudie
nė paveikslą ir trys valdybos 
narės J. Mack, A. Shumway 
ir V. Leone — vandenį, vyną 
ir komuniją. 

Ačiū Dievui už malones ir 
gėrybes, kurios Moterų Sąjun
gą lydėjo per 70 metų. Pirmo
sios Moterų sąjungos įkūrėjos 
pradėjo >ją su malda. Tad mes 
prašome Dievo pagalbos, kad 
sąjunga stiprėtų tobulybėmis 
ir augtų narių skaičiumi. Są
moninga malda padeda kilti 
aukščiau nuo žemiškų tušty
bių. Kiekviena sąjungietė ga
vo paveikslą šv. Kazimieras 
maldoje prie Vilniaus kated
ros durų, dail. marijonas 
Pranciškus Niemirovvskis, 
(1725 — 1795), antrą paveiks
lėlį dail. seselės Marcėdės ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pašventintą šv. Kazimiero me-
dalikėlį. Tai bus prisiminti 
Maldos dienai. 

Po visų pamaldų buvo atsi
gaivinimas šaltais gėrimais ir 
skanūs pietūs. Prie pietų tal
kininkavo 3 kuopos narės, 
pirmininkaujamos Danilevi
čienės. Sąjungietės ir svečiai 
yra dėkingi Marijai ir Anta
nui Rudžiams, centro ir aps
krities valdyboms už sudary
tą progą maloniai praleisti 
dieną. 

Gr. M. 

mis ir baigėsi prie Sovietų 
konsulato Wolaroje, kur vyko 
pagrindinė demonstracijų da
lis. Aktyviausi buvo latviai. 
Tačiau australų tpauda pa
vergtų tautų atveju liko „šal
ta". 

— A. a. Tomas Sidlavi-
čius mirė VII. 17 Sydnėjuje. 
Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Paulius Martūzas. Su ve
lioniu atsiveikino A. Krami-
lius. Velionis buvo dosnus 
„Dainos" choro rėmėjas. 

— Rugpiūčio mėnuo Au-
stalijoje paskelbtas katalikiš
kos spaudos vajaus mėnesiu. 
Šia proga vajų paskelbė ir 
„Tėviškės aidų" savaitraštis, 
kurį leidžia Australijos lietu
vių katalikų federacija, reda
guoja kun. Pranas Dauknys. 
Gautos pajamos bus naudoja
mos naujam raidynui įsigyti. 

— .-\ustralijos Lietuvių 
d ienos ruošiamos 1984 — 
1985 m. sąvartoje, krašto sos
tinėje Canberroje, kur yra lie
tuvių kolonija. Į jas atvyksta 
PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas, paskaitai pakvies
tas dr. Petras Kisielius. 

— A. a. Vaclovas Povi 
lai t is mirė liepos 24 d. Gee-
longe, sulaukęs 59 metų am
žiaus. Kilęs iš Šeduvos. 
Laidotuvių apeigas atliko 
kun. dr. Pr. Dauknys. 
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— Bron iaus Kvikl io drau
džiamos lietuvių spaudos pa
roda vyks Šv. Kazimiero parp. 
salėje Los Angeles, Calif., rug
sėjo 29-30 dienomis. Los An
geles lietuvių visuomenė kvie
čiama paroda domėtis ir ją 
aplankyti, nes tai yra mūsų 
tautos istorijos dalis. 

— V y t a u t a s Bruzgys olim
pinių žaidimų proga iš Camb-
bridge, Mass., kur eina atsa
k ingas pareigas Poliroid 
bendrovėje, buvo nuvykęs į 
Los Angeles žaidimų atidary
mui. Ta proga jis aplankė gra
žiąsias Kalifornijos vietas, ly
dimas savo sesutės Birutės 
Tamulienė8, nuolat gyvenan
čios Los Angeles. 

— š v . Kaz imie ro l ietu
vių parapi jo je mokykla Los 
Angeles mokslo metus pradės 
rugsėjo 5 d., trečiadienį, šeš
tadieninė lituanistinė mokyk
la pradės darbą rugsėjo 8 d. 9 
vai. ryto. Mokykla buvo atre
montuota, įdėta naujos grin
dys, išdažytos kai kurios "kla
sės. Iš laidoms mokyklos 
remontui padengti spalio 17 d. 
rengiamas metinis parapijos 
banketas su įvairumais ir lai
mėjimais. Visi parapiečiai jau 
dabar kviečiami bilietus užsi
sakyti. 

— Vyrų choras „Pe rkū 
n a s " iš N.Y. rugsėjo 29 d. 
yra pasižadėjęs duoti koncer
tą New Britain, Conn. Tą 
koncertą rengia New Britain 
LB apylinkė. Choras po vasa
ros atostogų repeticijas pra
dės rugsėjo 7 d. J i s kviečia ir 
naujus choristus prisidėti. 

— A. a. Nancy Speecher 
po sunkios vėžio ligos liepos 8 
d. mirė Los Angeles, Calif. Ji 
buvo jau sulaukusi 75 m. am
žiaus. Velionė priklausė Lie
tuvos Vyčiams, Katalikių mo
terų sąjungai ir yra ėjusi šių 
organizacijų valdybose svar
bias pareigas. Didžiausios jos 
ir jos vyro Frank Speecher pa
reigos buvo Šv. Kazimiero pa
rapijoje, kurią rėmė savo dar
bu ir aukomis. Parapija jo? 
pasiges ilgą laiką. 
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