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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Tą dieną į Viduklės bažny
čią pasimelsti už suimtą kuni
gą rinkosi parapijiečiai bei 
svečiai iš skirtingų Lietuvos 
vietų. 13 vai. prie didžiojo 
altoriaus 9 kunigai konce-
lebravo šv. Mišias. Mišių 
metu pamokslą pasakė kun. 
Jonas Lauriūnas. Tikintie
siems trumpai kalbėjo kun. 
Leonas Kalinauskas. Savo 
kalboje jis akcentavo pareigą 
melstis už kalinius, primin
damas susirinkusiems popie
žiaus Jono-Pauliaus II kalė
dinį vizitą kalėjime, jo 
pokalbius su kaliniais. Po 
šventųjų Mišių bažnyčioje 
bendrai buvo einami Kry
žiaus kebai. Tiems vadovavo 
kun. Petras Našlėnas. 

1984 m. sausio 29 d., sekma
dienį, Viduklėje pakartotinai 
vyko suėmimo metinių pamal
dos už kun. Alf. Svarinską. 
Žmonės, bijodami, kad pamal
dų metu vėl nereikėtų prabūti 
milicijoje, į Viduklę suvažia
vo iš anksto ryto. Kadangi 
nemažai šiauliečių pirko bilie
tus į Viduklę, autobusas 
Šiauliai-Kauna8 buvo nuim
tas. 

Po sumos dalis jaunimo, 
kun. Alf. Svarinsko giminės ir 
pažįstami apsišilti bei pasi
stiprinti kebonei užėjo pas 
buvusią kun. Alf. Svarinsko 
šeimininkę Moniką Gavėnai-
tę. Vos tik pradėjus pietauti, 
į M. Gavėnaitės gyvenamą 
namelį įsibrovė milicija ir 
saugumas. Jų tarpe buvo 
apylinkės pirmininkas Krin-
gelis, mokytojas Mockus, mili
cijos pareigūnai — Butkus bei 
Mackevičius. Prasidėjo Lietu
voje įprastas tikinčiųjų tero
rizavimo procesas , prisi
dengęs pasų tikrinimu ir 
asmenybių nustat inėjamu. 
Neturėjusius su savimi pasų 
pareigūnai išsivedė į milicijos 
skyrių. Kad varant į parei

gūnų m a š i n ą ž m o n ė s 
nesugalvotų bėgti ar pasislėp
ti, kaimyninių namų kiemuo
se vaikštinėjo niiUtininkai. 
Vienas iš nusikaltėlių turėjo 
vos 4 metukus amžiaus. 
Vidukliečiai, stebėdami šį 
reginį, šventoriuje verkdami 
garsiai kalbėjo rožančių. 

Kapsukas. 1984 m. sausio 
28 d. apie 17 vai. į Kapsuko 
gyven to jos Genova i t ė s 
Navickaitės namus, Alyvų la, 
atėjo būrelis tikinčių vaikų ir 
jaunimo iš Kybartų (tą dieną 
jaunimas iš visos Lietuvos 
r i n k o s i į M a r i j a m p o l ę 
pasimelsti prie arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus sarko
fago). Vaikai prašėsi leisti 
sušilti, nes kelionėje sušalo, o 
iki šv. Mišių dar buvo likę 
pora valandų laiko. Nespėjus 
vaikams sušilti, į namus 
įsiveržė būrys uniformuotų 
milicininkų ir civiliai apsiren
gusių pareigūnų. Net neprisi-
statę šeimininkei, kas jie esą, 
pareigūnai reikalavo paro
dyti, kur yra kažkokie pabėgę 
iš mokyklos vaikai. Liepė 
atrakinti kambario duris, 
tačiau šeimininkė neturėjo 
raktų. Tuomet pareigūnai 
išlaužė duris ir įsiveržė į 
k a m b a r į , k u r i a m e kuo 
ramiausiai sėdėjo vaikai ir 
jaunimas. įsibrovę pareigū
nai surašinėjo atvykusių 
vaikų pavardes, vaikščiojo po 
visus kambarius, apžiūrinėjo 
vonios kambarį, sandėliuką. 
Radę rašomąją mašinėlę, 
užsipuolė namo šeimininkę G. 
Navickaitę: „Iš kur gavot? Ar 
j i r e g i s t u o t a , a r tu r i t 
dokumentus0 Ką su ja 
veikiat?" Tuojau surašė 
protokolą, po kuriuo vertė G. 
Navickaitę pasirašyti, tačiau, 
jai atsisakius, pasirašė patys 
saugumiečiai. Po to aptiko 
dar vieną rašomąją mašinėlę. 

(Bus daugiau) 

Žmogaus teisės ir 
tarptautiniai ryšiai 

\Vashingtonas. — Jungti
nių Amerikos Valstybių 
diplomatija privalėtų aiškiai 
pabrėžti, kad amerikiečių 
santykių su komunistų valdo
mais Rytų Europos kraštais 
pagerinimas yra neatskiria
mai susijęs su religinės 
laisvės ir kitų pagrindinių 
žmogaus teisių apsaugojimu 
tuose kraštuose. Negalima 
palaikyti normalių santykių 
su tokiais kraštais, kuriuose 
yra beatodairiškai pamina
mos po kojomis religinė laisvė 
ir kitos pagrindinės žmogaus 
teisės. Tai pažymėjo kunigas 
Bryan Hehir, amerikiečių 
vyskupų konferencijos įgalio
tinis socialiniam ir pasauli
nės taikos reikalams, kalbė
damas Amerikos Senato 
užsienio reikalų komiteto 
posėdyje. Kunigas Hehir savo 
pranešime atkreipė dėmesį į 
pastaruoju metu komunistų 
valdomuose Rytų Europos 
k r a š t u o s e s u g r i e ž t i n t u s 
vyskupų, kunigų, vienuolių ir 
pasauUečių tikinčiųjų reli
ginės veiklos varžymus, iškė
lė konkrečius faktus, liudi
jančius tikinčiųjų diskri
minavimą visuomeninia
me g y v e n i m e i r d a r b e . 
Pabrėžęs, jog totalitarinės 
valstybės siekia užvaldyti 
žmogų ir paglemžti savo 

valiai bei interesam visą jo 
gyvenimą, kunigas Hehir 
pažymėjo, kad religinė laisvė 
negali ribotis vien tik privačia 
arba asmenine sąžinės laisve. 
Religinė laisvė pačia savo 
prigimtimi yra socialinio 
pobūdžio reiškinys. Tikroji 
religinė laisvė laiduoja 
keikvienam asmeniui pilną 
teisę ne tik privačiai, bet ir 
v ieša i , v i s u o m e n i n i a m e 
gyvenime, praktikuoti rek-
giją, jungtis į religines organi
zacijas, nevaržomai užsiimti 
religine veikla. Religinės 
laisvės paneigimas, pažymėjo 
kunigas Hehir, savaime veda 
ir į visų kitų pagrindinių 
žmogaus teisių bei laisvių 
suvaržymus, sąžinės, žodžio, 
įsitikinimų, susibūrimo ir kitų 
laisvių paneigimą. Yra natū
ralu, kad žmogaus teisių bei 
laisvių paneigimas negali 
neturėti įtakos ir į tarptau
tinius santykius. 

— JAV Pašto valdybos 
viršininkas William Bolger 
pasakė, kad ateinančiais 
metais laiškų siuntimo ženkle
lis buvo planuojama — 23 
centai. Jeigu darbininkai 
toliau reikalaus didžiulio algų 
pakėlimo, laiškų siuntimas 
kainuos 28 d. 

Nelengvos Indijos 
premjerės pareigos 

Maskvos „Draugystės-84" olimpiada mūsų 8U kartimi.> maratoną per laukus, taiklųjį Saudy-
karikatūrininko akimis. Rusai laimėjo: Šokimą m ą ' Š u o l i l toli-

Didžiulės lenkų 
minios Čenstakave 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Varšuva . — Trys šimtai 
tūkstančių tikinčiųjų iš visos 
Lenkijos ir iš užsienio šalių 
Š v e n č i a u s i o s , Merge lė s 
Dangun Ėmimo šventės proga 
buvo susirinkę didžiulėje aikš
tėje prie Dievo Motinos 
š v e n t o v ė s Č e n s t a k a v e . 
Iškilmingas šv. Mišias šiemet 
aukojo svečias iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių Chicagos 
vyskupas pagelbininkas 
Alfred Abramovicz drauge su 
kitais svečiais vyskupais iš 
Austrijos, Prancūzijos, Meksi
kos ir Japonijos. Pamokslą 
pasakė Lenkijos pr imas 
kardinolas Glemp, pažymė
damas, kad maldos susitiki
mai Čenstakavo Deivo Moti
nos šventovėje yra tapę 
tautinės ir tarptautinės broly
bės išraiška. Didelė dalis 
maldininkų į Čenstakavą 
atkeliavo pėsti, nueidami šim
tus tūkstančių kilometrų. 
Didžiausia pėsčiųjų maldinin
kų grupė buvo iš Varšuvos. Ją 
sudarė apie 50 tūkstančių 
asmenų, kurie iš sostinės 
Čenstakavą pasiekė per 8 
dienas. Tai jau 273-čioji pana
ši Varšuvos maldininkų kelio
nė į Čenstakavo Dievo Moti
nos šventovę. Iš Siedlice 
vyskupijos atkeliavo 11,500 
maldininkų. Savo maldos 
kelionę pėsčiomis jie atliko 
per 13 dienų, nueidami 375 
kilometrus. Iš Plocko pėsti 
atkeliavo septyni tūkstančiai 
maldininkų. Iš Pomeranijos, 
Šiaurės Lenkijoje, atkeUavo 
apie 10 tūkstančių tikinčiųjų, 
pėsti nueidami apie 600 kilo
metrų. 100 Štetino studentų 
Čenstakavą pasiekė per 15 
dienų, nueidami 570 kilo
metrų. Iš Gdansko — 3,000 
maldininkų pėsti keliavo 16 
dienų, nueidami 480 kilo
metrų. Iš Krokuvos atkeUavo 
9,500 asmenų drauge su tarp
tautinėmis grupėmis, tarp 
kurių buvo 250 italų, 60 
prancūzų, 10 vokiečių. Kitos 
mažesnės grupės buvo iš 
Vengrijos, Slovakijos, Alžiro, 
Šveicarijos. Amerikiečių 
maldininkų grupei vadovavo 
Ch icagos a r k i v y s k u p a s 
kardinolas Bernardin. Didelė 
dalis lenkų maldininkų buvo 
jaunimas, nes tik jauni 
žmonės gali leistis j tokią 
kelionę, kuri pareikalauja ne 
tik dvasinės ištvermės, bet ir 
fizinių jėgų. 

Kardinolas Glemp, kalbė

d a m a s Dancigo vyskupo 
laidotuvių metu, pažymėjo, 
kad 1980 m. Lenkijoje atsiek
ti socialiniai susitarimai buvo 
būtini, bet drauge dabar 
pana ik in to s io s laisvosios 
profsąjungos „Solidarumas" 
rėmėjus kvietė laikytis santū
riai ryšium su besiartinančia 
sociabnų susitarimų pasi
rašymo ketverių metų sukak
timi. Užsimindamas apie 
Lenkijoje neseniai paskelbtą 
a m n e s t i j ą , k a r d i n o l a s 
pažymėjo, kad ji neatvers ro
jaus vartų, bet pridūrė, kad 
kalinių išlaisvinimas visada 
sukelia džiaugsmą. Kardino
las Glemp Dancige pasimatė 
su buvusios profsąjungos Soli
darumas lyderiu Walesa. 

Dykumoj sudužo 
naujas bombonešis 
Washing tonas . — Penta

gonas sudarė aukštų karinin
kų komisiją, kuri turi išaiškin
ti, kodėl sudužo bandomasis 
bombonešio B-l modelis. 
Lėktuvas nukrito Mojavę 
dykumoje, KaUfornijoje, prie 
Edwards aviacijos bazės, kur 

nusileidžia iš erdvės grįžę 
d a u g k a r t i n i o s k r i d i m o 
erdvėlaiviai. Nelaimėje du 
lakūnai išsigelbėjo, vienas 
žuvo. 

B-l bombonešis buvo sukė
lęs daug kontroversijų. 
Prezidentas Carteris net buvo 
sustabdęs lėktuvo gamybą. 
l ėk tuvas turėjo pakeisti senus 
strateginius B52 bombo
nešius, apie kuriuos preziden
tas Reaganas yra pasakęs, 
kad jie senesni, negu jais 
skraidą lakūnai. Naujasis 
bombonešis gan brangus. 
Karo aviacija paskyrė 14 bil. 
dol. jo pagaminimui. Kiekvie
nas kainuoja apie 200 mil. 
dol. 

Lėktuvas sudužo vos savai
tę prieš oficialų pirmojo 
produkcijos lėktuvo atidary
mą. Turėjo įvykti ceremo
ni jos , parodančios, kad 
dabartinė vyriausybė rūpina
si Amerikos saugumu, moder
nizuoja jos gynybą. 

— Apie 100,000 žmonių Lidi
jo je d e m o n s t r a v o pr ieš 
premjerės Gandhi politinį 
kursą ir nelegabus veiksmus 
pr ieš politinės opozicijos 
vadus. 

— Libano ambasadorius 
Jungtinėse Tautose pasiskun
dė, kad IzraeUs nevykdo JT 
rezoliucijų ir toliau okupuoja 
Libano teritoriją. J is reikala
vo spausti Izraelį, kad 
pasitrauktų iš Libano,užbaig-
tų savo žiaurią okupaciją. 

— Lenkijoje minima ketve
rių metų sukaktis nuo 
„Solidarumo" įsteigimo. Tele
vizijoje pasirodė vyriausybės 
nariai ir unijų atstovai. 
Valdžia tvirtina, kad unijoms 
buvo leidžiama veikti, kol jos 
į pavojų išstatė valstybės 
ekonomiką. Gdanske buvęs 
unijų pirmininkas Lech 
Walesa savo pareiškime 
užsienio spaudai kaltino 
vyriausybę žodžio laužymu ir 
žadėtų laisvių laužymu. 
Jeruzelskis apgavo lenkų 
pasitikėjimą, pasakė Walesa. 

—Indijoje į opozicijos 
protestus prieš premjerės Indi-
ros Gandhi vyriausybę įsijun
gė keUos darbininkų uni
j o s . O p o z i c i j a r e n g i a s i 
rinkimam, kurie bus ateinan
tį gausio mėn. 

Rabinas Kahane 
atvyksta Amerikon 
Wa8hingtonas. — Nese

niai IzraeUo parlamentan 
išrinktas Amerikoje gimęs ir 
augęs rabinas Meir Kahane 
atvyksta į Ameriką, kur jis 
planuoja rinkti aukas savo 
politinės partijos svarbiau
siam tikslui — arabų iš Izrae
Uo valstybės ribų išgujimui. 

Kahane trečiadienį su trim 
autobusais savo rėmėjų nuvy
ko į Um EI Fahm kaimą, kur 
gyvena vieni arabai. Cia jį 
pasitiko ne tik sustiprintos 
policijos jėgos, bet ir minios 
arabų. Tarp jų buvo ir kairių
jų partijų žydų, kurie pasitiko 
Kahanio grupę ne tik piktais 
šūkiais, bet ir akmenimis. 
Sužeista 11 policininkų ir keh 
arabai. Pobcija panaudojo 
ašarines dujas. Kai kurie ara
bų veikėjai džiaugėsi, kad 
dujų paragavo ne tik arabai, 
bet ir žydai, jų bičiuliai. Jie 
daugiau už arabus puolė rabi
ną Kahane, vadindami jį 
rasistu, fašistu. Ragino jį 
važiuoti atgal į Brooklyną. 

Kahane pasakė prie arabų 
kaimo sienos, kad Izraelyje 
negali būti „arabų kaimų". 
Tai esą žydų kaimai, okupuo
ti laikinai arabų „gyvačių, 
kurių Uždus jis išvalysiąs". 

New Delhi. — Reuterio ži
niomis, Indijos poUcija suėmė 
dar 80 sikhų religinių ir poh-
tinių vadų Punjabo provin
cijoje. Vyriausybė uždraudė 
sikhų suvažiavimą, kuriame 
turėjo dalyvauti sikhai iš viso 
pasaulio. Konvencija turi 
įvykti šį sekmadienį Amrit-
saro mieste. Vietinė valdžia 
paskelbė draudimą, saky
dama, kad toks suvažiavimas 
skaldytų visuomenę, būtų 
sunku išlaikyti tvarką. Sik
hai tvirtina, kad suvažiavi
mas vistiek įvyks. 

Apie 1,000 sikhų ir 100 Indi
jos kareivių žuvo biržebo 6 d., 
kai valdžia įsakė kariuo
menei sugauti sikhų ekstre
mistų vadus, kurie slapstėsi 
Amrit8aro Auksinėje šventyk
loje. Valdžia bijo, kad pasau
linis sikhų suvažiavimas 
sukels naujas tos religinės 
sektos aistras ir vėl įvyks 
neramumų. 

Indijos vyriausybė turi 
daug rūpesčių ir be sikhų. 
Pirmą kartą susijungė kelios 
Indijos opozicijos partijos. 
Tokia vienybė buvo iššaukta 
premjerės Gandhi visai nety
čia. Ji pašaUno iš Andhra 
Pradesh provincijos premjero 

Libane mirė 
krikščionių vadas 

Beirutas . — Libane mirė 
įtakingas krikščionių maroni-
tų vadas Pierre Gemayel, 78 
metų amžiaus, dabartinio 
prezidento Amin Gemayel 
tėvas. Jo mirtis gaU sukelti 
libaniečių krikščionių vadų 
varžybas dėl galios ir gali 
pakenkti jaunam prezidentui. 

Velionis Gemayel buvo 
krikščionių karinių jėgų įkūrė
jas, falangistų partijos steigė
jas ir jos vadas. VėUau falan-
gistams vadovavo Bashir 
Gemeyel, jaunesnis velionio 
sūnus, tapęs prezidentu. Jis 
tačiau atentate žuvo ir jį 
pakeitė vyresnis brobs Amin, 
dabartinis prezidentas. 

Šiuo metu falangistų kari
nėms jėgoms vadovauja Fadi 
Frem, gan nuosaikus krikščio
nių maronitų atstovas. 

Britų premjerė 
atidėjo kelionę 

Londonas. — Britanijos 
premjerė Thatcher paskelbė, 
kad dėl darbininkų streikų ji 
atšaukia savo planuotą kelio
nę į Malaiziją, Sri Lanką, 
Singapūrą. Britų anglia
kasiai streikuoja jau 25 savai
tės. Jie protestuoja prieš 
valstybinės Anglių Tarybos 
nutarimą uždaryti išsisėmu
sias kasyklas, kurios neša 
nuostolius. Tose 20 kasyklų 
dirbo apie 20,000 darbininkų. 

Streikui sumažinus anglies 
produkciją, kai kurios plieno 
Uejyklos pradėjo anglį impor
tuoti iš užsienio. Angliakasių 
vadovybė į t i k ino uostų 
darbininkų unijos vadus, kad 
jie skelbtų streiką ir neiškrau
tų akmens anglių. Uostų 
darbininkai pasirodė ne taip 
vieningai. Kai kur krovėjai 
dirba. Daug kur uostų 
darbininkų susirinkimuose 
nariai balsavo dirbti. Iš svar
biųjų uostų tik šeši streikuoja 
jau šešios dienos. 

Britų vyriausybė tvirtina, 
kad šis streikas — politinis. 
Kairių pažiūrų angliakasių 
vadas Arthur Scargill bandąs 
nuve r s t i k o n s e r v a t o r i ų 
vyriausybę. 

pareigų filmų aktorių Rama 
Rao. Prisideda ir tai, kad 
aktorius labai popubarus, ne 
kartą filmuose vaidinęs įvai
rius dievaičius. 

Rama Rao praradęs valsti
jos p a r l a m e n t e daugu
mą.Premjeras tai paneigė ir 
suorganizavo savo rėmėjų 
kebonę į sostinę. Dalyvavo 
162 valstijos seimelio nariai 
(seimelyje yra 295 atstovai). 
Tuo Indijos prezidentui buvo 
įrodyta, kad Rama Rao turi 
pakankamą daugumą Ūkti 
vyriausiu valstijos minis-
teriu.Jam padėjo ir tai, kad jo 
vieton naujai pask i r t a s 
premjeras nesugebėjo surink
ti jį remiančios daugumos. 
Delegacijoje pas valstijos 
gybernatorių 39 seimo nariai 
nedalyvavo. Paaiškėjo, kad jie 
išvykę į sostinę su Rama Rao, 
kurį jie remia. 

Pagal Indijos konstituciją, 
valstijų gubernatoriai turi 
būt i bešališki stebėtojai, 
prižiūrį demokratines taisyk
les. Dabar premjerė Gandhi 
daugelį gubernatorių yra 
paver tus i savo „prokon
sulais". Gegužės mėn. vienas 
jos paskirtas gubernatorius 
pašaUno iš pareigų kitos 
valstijos premjerą, turėjusį 
seime aiškią daugumą. Rama 
Rao buvo jau ketvirtas nele
galiai pašalintas premjeras. 

Panašių valdžios išsišokimų 
prieš opoziciją buvo daugiau. 
Rama Rao pašalinimas sukė
lė žmonių apmaudą. Susi
kirtimuose su poUcija 26 
žmonės žuvo, opozicijos parti
jos ėmė organizuoti piktas 
d e m o n s t r a c i j a s , b u v o 
sustabdytas traukinių judėji
mas, daug valdžios įstaigų 
buvo minių užpultos, sude
gintos. Artėjant Indijos rinki-
m a m s , p a v o j i n g i a u s i a 
valdžios partijai tai, kad 
anksčiau tarp savęs kovoju
sios poUtinės partijos dabar 
rado bendrą kalbą ir vieną 
tikslą — nuversti demokra
tinių taisykUų nesilaikančią 
premjerę Gandhi. 

Kolumbijoje mirė 
kun. N. Saldukas 
Rugpiūčio 12 d. Kolumbi

joje mirė a.a. kun. Nikodemas 
Saldukas, Saleziečių vienuo
lijos narys. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. gegužės 28 d., 
salezietis nuo 1943 m. Kunigu 
įšventintas 1943 m. lapkričio 
12 d. Kilęs iš Būdviečių km., 
Žygaičių par., Tauragės 
apskr. 1936 m. atvyko į 
Kolumbiją, dėstė matematiką 
ir gamtos mokslus Žemės ūkio 
mokykloje, vėliau vadovavo 
į b a g u ė s m o k y k l a i k a i p 
direktorius, kelerius metus 
v a d o v a v o a g r o n o m i j o s 
fakultetui. Pokario metais 
rūpinosi lietuvių atsikvietimu 
į Kolumbiją įkurdamas Lietu
vių centrą, kuriam dabar 
vadovauja kun. Mykolas 
Tamošiūnas. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 31 d.: Raimun

das, Amija, Širmantas. Vil-
mė. 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Verė
ną, Daugvinas, Gunda. 

ORAS 
Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:29. 
Nepastovus debesuotumas, 

temperatūra dieną 85 L, naktį 
70 L 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. nigpiūčio mėn. 31 d. 

/PORTO APŽVALGA 

CHERYL ŽEMAITYTĖS DVEJONĖS 
Chicagos dienraščio „Sun-

Times" rugpjūčio 26 d., (sek
madienio), laidos sporto sky
r i a u s a u k š t e s n i o s i o m s 
mokykloms skirtoje sekcijoje 
a t spausdin tas Bill Feldman 
straipsnis „VoUeyball star 
driven to be best" apie lietu
v a i t ę t i n k l i n i n k ę Cheryl 
Žemaitis (Žemaitytę). Šį dvie
jų skilčių straipsnį puošia ir 
laikraščio foto reproterės 
Keith Swiden daryta graži 
šviesiaplaukės atletės Cheryl 
nuotrauka. 

Septyniolikametė Cheryl 
mokosi Downer8 Grove South 
Hihg School. Šiais mokslo me
ta is ji yra paskutinėje klasė
je. 

Straipsnyje kalbama dau
giausia apie jaunos atletės 
dvejones — ryžtis a r ne steng
tis patekti į 1988 metais įvyk
siančias Pasaul inės olimpia
dos JAV tinklinio rinktinę. 
T a m ji turi galimybės ir 
potencialą, tik reikia apsis
prendimo ir pasišventimo, ku
rio netrūktų, bet dėl to tektų 
daug ko gyvenime atsisakyti 
ir atsiduoti tik t a m vienam 
tikslui. Cheryl, kurią straips
nio autorius apibūdina kaip 
bene geriausią valstijos žai
dėją, kurį laiką priklausė 
olimpinio stiliaus programą 

turinčiam „Sports Ferfor-
mance" tinklinio klubui, ta
čiau gegužės mėn. iš io nasi-
t r a u k ė , n e s d ė l i l g ų 
treniravimosi valandų teko 
atsisakyti draugų ir kitų 
malonumų. Šiandien 5-8 vidu
rio blokuotoja Cheryl to savo 
pasielgimo gailisi, kaip di
džiausios savo gyvenimo klai
dos. Tačiau Cheryl tikisi at
gauti pasitikėjimą savimi ir 
šimtaprocentiniai atsiduoti 
sportui a ts isakant visko, iš
skyrus mokyklą, nes jos atei
tis daug priklauso nuo jos 
paskutiniųjų metų mokykloje. 
Didyjį apsisprendimą jaunoji 
atletė palieka ateičiai. 

Vaizdelis iš plaukimo rungtynių Laisvės olimpia doje Toronte 

Cheryl Zemaitis-Žemaitytė 

Šachmatai 
MIRĖ BUVĘS PASAULIO MEISTRAS 

L I E T U V I S 
O L I M P I N Ė S E 
Ž A I D Y N Ė S E 

H e n r i k a s A n d r u l i s y ra 
pasižymėjęs beisbolo žaidėjas 
Toronte ir y ra į t rauktas į 
Kanados olimpinę beisbolo 
rinktinę, kuri lankėsi Europo
je ir Olandijoje žaidė įvyku
siame turnyre. Kanada čia 
laimėjo pirmą vietą. Grįžęs iš 
Europos į Torontą, išvyko į 
Los Angeles, kur dalyvavo 
parodomosiose olimpinių žai
dynių beisbolo varžybose. 

H. Andrulis priklauso „Eto-
bicoke Ind ians" komandai ir 
žaidžia metropolinio Toronto 
lygos pirmenybėse. 1983 m. j is 
buvo išrinktas geriausiu šios 
lygos žaidėju (MVP). J i s ta ip 
pat žaidžia ledo ritulį Toronto 
lietuvių komandoje. 

Jo brolis Edvardas yra Š. 
Amerikos lietuvių lauko teni
so meistras i r žinomas On-
tario žaidėjas. Sesuo Valė žai
dė krepšinį Toronto „Vyčio" 
mergaičių komandoje. 

Iš „Tėviškės Žiburiai" 

Buvęs pasaulio meistras 
Tigran Petrosianas , 55 m., 
mirė rugpjūčio mėnesį Mask
voje. Armėnas išbuvo pasau
lio meistru nuo 1963 m. iki 
1969 m. 

Našlaitis T. Petrosianas 
1945 m. pirmą kartą dalyva
vo stambesnėse varžybose — 
Gruzijos pirmenybėse. Kartu 
dalyvavo Vladas Mikėnas. 
Šešiolikametis kandidatas į 
meistrus sužaidė tik šiaip sau, 
bet lietuvis pagyrė jaunąjį 
šachmatininką. 

— Padirbėsi ir po dvejų me
tų, ne vėliau, būsi meistras, 
stiprus meistras. 

P ranašav imas išsipildė su 
kaupu. Po septynerių metų T. 
Petros ianas rungtyniavo tarp-
zoniniame turnyre Stockhol-
me-Saltsbojadane kartu su pa-
s a u l i o p r a n a š i a u s i a i s 
didmeisteriais. T. Petrosianas 
laimėjo an t rą vietą ir pirmą 
kartą pateko į pretendentų aš
tuntuką. Armėnas išbuvo šia
me aštuntuke ne t dvidešimt 
aštuoneris metus. 

Šiame tarpzoniniame tur
nyre T. Pet ros ianas lengvai 
sudirbo Kanados čempioną 
Povilą Vaitonį. T. Petrosia
nas , žaisdamas baltaisiais, 
įvykdė pavyzdingą puolimą. 

e5, ir išvaryti P. Vaitonio žir
gą iš laukelio e4. 

15. Bbl-el 
16. h2-h3 
1". g2-g4 
18. Vc2-h2 

g7-g6 
Rc8-e6 
Ba8-c8 
Rf6-e7 

Baltieji grasina prasiveržti 
centre e3-e4 ir ruošiasi pulti g-
s ta tmena. 

19. Kgl -h l 
20. h3-g4 

f5-g4 
Žd6-f7 

J u o d i e s i e m s p a v y k s t a 
numainyt i žirgus, bet žirgo 
vietą perima rikis. 

21. 2e5-f7 Re6-f7 
22. Rf4-e5 Re7-f6 

Kadangi juodieji nebegrasi-
na statyti žirgą laukelyje e4, 
baltieji laisvai gali apginti 
savo rikį ėjimu f3-f4. 

23. f3-f4 Rf6-e5 

Rikio vietą užima neišrau
namas praeinantis pėstinin
kas. 

24. d4-eo 
25. 2c3-e2 
26. 2e2-d4 
27. 2d4-f5! 
28. g6-f5 
29. Bfl-gl 
30. Vh2-h6 

Vd&e7 
a7-a6 

2f8-e6 
g6-f5 

2e6-f8 
Kg8-h8 
Rf7-g6 

Abu šachmatininkai sten
giasi suvaržyti priešininko 
stovyklą. Baltieji nori įtvir
tinti žirgą laukelyje e5, juo
dieji laukelyje e4. 

11. 
12. Rg5-f4 
13. 2f3-e5 
14. f2-f3 

...2f6-e4 
f7-f5 

Re7-f6 
2e4d6 

T. Petrosianui pavyksta 
išlaikyti savo žirgą laukelyje 

Kitaip seks matas po 31.f5-
f6 ir 32.Bgl-g7. Baltųjų puo
limui labai praverčia atvira g-
s t a t m e n a ir t i v r t a s 
pėstininkas laukelyje e5. 

31. f5-g6 Rf7-g6 
32. Bgl-g6 

P. Vaitonis pasidavė. 
T. Petrosianas iškovojo 

pasaulio meistro vardą 1963 
m., nuvainikuodamas ilgame
tį čempioną M. Botviniką. 
Nors jisai save telaikė .pirmu 
tarp lygių', T. Petrosianas 
sėkmingai apgynė pasaulio 
meistro vardą 1966 m., nuga
lėdamas savo varžovą B. 
Spa8kį. B. Spaskiui pavyko 
nuversti pasaulio meistrą 
1969 m., bet T. Petrosianas 
nepasitraukė nuo šachmatų 
lentos, ir išliko vienu iš pa
saulio pranašiausių šach
matininkų iki pat mirties. 

Andrius Kulikauskas 

„ D R A U G Y S T Ė - 8 4 " 

Rugpjūčio 18 d. Maskvoje, 
Centriniame Lenino stadijone 
buvo atidarytos „Draugystės — 
84" sportinės varžybos. Atski
ros sporto šakų varžybos vyks
ta skirtingose vietose — Sov. 
Sąjungoje, Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Kuboje, Mongoli
joje ir Bulgarijoje. Rungtyniau
jama 36-se atskirose sporto 
šakose. Varžybos prasidėjo rug
sėjo 16 d. Čekoslovakijoje. Įvai
riose sporto šakose rungtyniau
ja ir arti 20 pasižymėjusių 
lietuvių sportininkų. J ų tarpe: 
gimnastė Dalia Kutkaitė, krep
šininkai A. Sabonis, S. Jovaiša , 
R. Kurtinaitis, V. Chomičius, R. 
Šidlauskaitė, dviračio meis t ras 
G. Umaras , plaukikas R. 2ulpa 
irkt . 

Tuo pat laiku vyksta ir „Drau
gystės" jaunimo varžybos. Vie
nerios jų vyko Vilniuje rugpjū
čio 21-25 dienomis. 

L I E T U V A I T Ė S L A I M Ė J O 

Rugsėjo 18 d. Kaune pasibai
gė Sov. Sąjungos studentų žai
dynių merginų krepšinio turny
ras. Baigminėse rungtynėse 
Vilniaus „Kibirkštis" ir „Kau
no Politechnikos" komandos 
71:50 ir 90:69 nugalėjusios Uk
rainos ir Kazachijos s tudentes 
tapo žaidynių čempionėmis. 

K U T R A I T E I N E S I S E K A 

Tarptaut inėse meninės gim
nastikos varžybose Sofijoje 
dalyvavo 32 g imnastės iš try
likos šalių, jųtarpeirvilnietėDa-
lia Kutkaitė, absoliuti Europos 
ir Sovietų Sąjungos čempionė. 
Daliai šiose varžybose nepa
sisekė — ji liko trečioje vietoje. 

A U K S O M E D A L I A I 
B U Z E L Y T E I 

Vilnietė A. Buzelytė Kijeve 
vykusiose Sov. Sąjungos stu
dentų žaidynėse plaukimo var
žybose laimėjo du aukso meda
lius. 200 m krūtine ji nuplaukė 
per2min.43,67sek. ,ol00mkrū-
tine — per 1 min. 16,2 sek. 

Futbolas svetur 
B R A Z I L Ų Ž A I D Ė J A I 
U Ž T V I N D Ė I T A L I J Ą 

2ymūs brazilų futbolo žai
d ė j a i u ž t v i n d ė I t a l i j ą . 
Neseniai net arti penkiolikos 
žymių brazilų futbolo žaidėjų 
buvo persikėlę žaist i į Italiją. 
Jų tarpe yra ir pasaul inės kla
sės žaidėjai Zico, Falcao, 
Cerezo, Socrates, (geriausias 
1983 metų P. Amerikos fut
bolo žaidėjas), Jun io r ir kt. Iš 
jų būtų galima sudaryt i ištisą 
brazilų rinktinę, išskyrus 
vartininką... Jie y r a pasis
kirstę po įvairius italų fut
bolo klubus: Falcao ir Cerezo 
(AS Roma), Ed inho ir Zico 
( U d i n e s e ) , P e d r i n h o ir 
Luvanor 'Catania) , Dirceu 
(Neapolis), Socrates (Floren
cija), Junior (AS Turin) , Eloi 
(FC Genua), J u a r y (Ascoli), 
Batistą (Lazio Roma). Brazi
lus žaidėjus Italijon labiau
siai traukia didesnės algos, 
pastovesnis ga ran tuo tas kapi
ta las , kas yra svarbu Brazi
lijoje siaučiant infliacijai ir pi
nigo vertei nuolat keičiantis. 
Taip pat jiems pa t inka pietų 
amerikietiška atmosfera italų 
sporto stadijonuose, malonu
m a s būnant žvaigžde, aukš
tas socialinis prestyžas ir lais
vas italų gyvenimo būdas . 
Čia užsieniečiai žaidėjai šalia 
aukštų algų g a u n a apmoka
mus butus ištaigingose vilo
se, tarnus, nemokamą vaikų 
mokymą . privačiose mokyk
lose ir apmokamas keliones 
lėktuvu į jų tėvynes bei kitas 
privilegijas. Pavyzdžiui Socra
tes į Florenciją t raukė ir gali
mos mediciniško lavinimosi 
galimybės. „Aš n e amžinai 
žaisiu futJbolą. Vėliau bus dak
ta ras Socrates ir jo klinika", 

paaiškino P. Amerikos 1983 
m. geriausias futbolo Žaidėjas 
Socrates. Tenka pastebėti, 
kad toks pinigų mėtymas , 
s a m d a n t užsieniečius žaidė
jus, Italijoje turi ir pozityves
nę pusę. Žymiesiems užsienio 
žaidėjams įsijungus į italų fut
bolo klubus, žymiai pakilo žiū
rovų skaičius, nepaisant aukš
tų k a i n ų už r u n g t y n i ų 
stebėjimo bilietus. Italai y ra 
taupūs daug kam, bet tik ne 
futbolo r u n g t y n ė m s sek
madieniais . 

P A P Ū G A I N S P I R U O J A 
Ž A I D Ė J U S 

Viena italų mėgėjų futbolo 
komanda , vardu M.S. Porteg-
no, į rungtynes pasi ima savo 
kalbančią papūgą. Kalbant is 
paukšt is , rėkdamas per mik
rofoną savo šūkiu „Forza Por-
tegno'5 ' , labai uždega žaidė
jus. „Kai mes jį girdime iš 
žiūrovų pusės, jis mums yra 
didelis padrąs in imas dar la
biau kovoti dėl pergalės", pa
reiškė tos komandos vadovas 
Prini. 

G Y D Y T O J U F U T B O L O 
K L U B A S 

. . . . 

Belgijoje y ra viena iš keis
t e sn ių p a s a u l y j e futbolo 
komandų , tai belgų gydytojų 
komanda FC „Clinique de 
Chatelet". J ą sudaro to pat ies 
vardo klinikos daktara i ir vy
rai — slaugytojai. Belgų fut
bolo pasaulyje jos vardas nė
ra laba i populiarus, nes jie 
žaidžia žiaurokai. Rungty
nėse su jais neapse inama be 
sužeidimų, bet tuo pačiu — 
vietoje netrūksta ir patyrusių 
greitosios pagalbos rankų. 

V. Krikščiūnas 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E DAILY ( U S l ' S - 1 6 1 0 0 0 ) 

P u b l i s h e d dai ly except S u n d a y s a n d Mondays, Legal Holidays, 
Dec. 2 6 t h , a n d J a n . 2nd by the L i thuan ian Catholic Presą Society. 
Seoond c l a s s p o s t a g e paid at C h i c a g o , i i . . 

P o s t m a s t e r : Send addrees c h a n g e e to Draugas 4545 W. 63rd St., 
C h i c a g o , IL 60629 . 

S u b s c r i p t i o n Rates $53.00 — C h i c a g o , Cook County, I l l inois and 
C a n a d a . Klsewhere in the U.S .A. $53.00. Foreign countries $53.00. 

P a š t o i š l a i d a s maž inant , p a k v i t a v i m a i už g a u t a s prenumeratas 
nes iunc iami . A n t D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokes t i , a t ž y m i m a , iki k a d a yra užsimokėjęs. 

D R A l <JO p r e n u m 

Chicago ir Cook Countv 
Kanadoje (U.S.A. dol.) 
Užsienyje 
Kitur — Amerikoje . . . 
Sava i t in i s (Seitad. pried 

erata mokama iš 

metams 1/2 metų 
$53.00 $30.00 
$53.00 $30.00 
353.00 $30.00 
$53.00 $30.00 

) $30.00 $19.00 

anksto 

3 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• A d m i n i s t r a c i j a dirba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, šešta
d i en ia i s nuo H:30 iki 12:00. 

• Redakci ja dirba kasdien 
nuo 8:30—4:00. 

• Redakcija s tra ipsnius ta i so savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
n e s a u g o . Juos grąž ina tik is anks
to susitarus. Redakcija už skel
b imų turinj neatsako. Skelbimų 
k a i n o s prisiunčiamos g a v u s prašy
mą. 

M Ą S T Y T I , S K A I T Y T I 
Kaip įdiegti gyvą intelek

tualinį domesį, idėjinį nerimą 
ir neišblėstant į tiesos ilgesį? 
Klaus imas laba i iškilus, bet 
a t s a k y m a s laba i papras tas : 
tik m ą s t ą s žmogus gali būt i 
šviesus, ir tik ska i tąs žmogus 
gali i šaugt i ir išlikti mąstan
čiu žmogumi. Intelektualinį 
domesį gi l ina mąs tymas , o 
m ą s t y m a s remiasi skai tymu. 
Nėra šv iesaus žmogaus be 
ska i tymo. 

Juozas Girnius 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DfL 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; šešt tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė Ch irurg i ja 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

Tinklinis — vienas iš maloniausių laisvalaikio užsiėmimų 
I.ituanicos skautų tunto stovykloje. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Otl 735 4477 R« 2460067 «rbi 246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

T e i . - 2 3 3 - 8 5 6 3 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

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

O f i s o t e l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKU LICOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s P O 7-t.OOO, Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR ( HMJRCAS 

3844 VVest tOrd Street 
\ .il.indo- pagal susitarimą 

f 132 S. Kedzie A ve. Chicago 
VV'A 5-2070 arba 48<>-4441 

DR. K. A. JUČAS 
i. O D S 1 K S05 

K O S M i H M C HIRURUIA 
V.il.indo- pagal susitarirr.i 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytotas 

3«25 VVest 5«th Street 
\ a l pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai poptet ir 0-8 vai vjfl 
Treč ir šešt uždaryta 

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

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

V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

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

DR. P. KISIELIUS 
G Y D t T O I A S IR CHIRURGAS 

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

išskyrus tre<f 5est 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st. Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Re?.d 385-4811 

Ofs. tel LU 5-0348; Re* PR "-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. o3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4) 

0 _ 8 >itr 12—o penkt TO —-12. 1 - P 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -
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Kai V. Meškauskas apžvelgia A. Jillian 

KĄ JIS MATO? 
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„Sustabdykite žmogžudį! 
Sustabdykite žmogžudį!" — 
ėmė šaukti vienas spektaklio 
žiūrovas kaip tik tą akimirką, 
kai prieš galutinio veiksmo 
pabaigą Otelo rankos gniau
žėsi aplink Desdemonos kak
lą... Teatre kilo sambrūzdis, 
bematant pribėgo sargai, ta
čiau... užuot šokę ant scenos 
gelbėti „smaugiamos" Des
demonos, jie griebė už pakar
pos tą rėkaujanti žmogelį ir 
besispyriojantį išsitempė iš 
salės... 

Kuo tas vargšas žiūrovas 
nusikalto? Argi šauktis pagal
bos prieš galvažudį yra nuo
dėmė!? Ne, ne, ne: nuo "įpras-
t i n ė s m o r a l ė s " d a r 
neatsisakom!... Tačiau pames
ti vadinamąją psichinę dis
tanciją" — ty . užsimiršti, kad 
stebimas tik vaidinimas, 
sumaišyti vaidybą su tikrove 
— irgi nėra didelio gudrumo 
ženklas... 

Deja, ne tik tam vienam 
šitaip „pasimaišė"... Prarasti 
tąją psichinę distanciją — 
atseit, pajutimą skirtumo tarp 
veiksmo suvaidinto ir tikro — 
gali retkarčiais pasitaikyti net 
ir brandžiam, skeptiškam 
plunksnos vadžiotojui, „Dir
voje" kas savaitę žvelgian
čiam j pasaulį „Iš kitos pu
sės"... 

Kalba, žinoma, eina apie į 
jokias kategorijas nesutal
pinamą mūsų publicistą Vy
tautą Meškauską. O ką gi jis 
taip jau ėmė ir „sumaišė"? 
Nagi — aktorę Ann Jilhan, 
mūsų gražią lietuvaitę, su vie
na iš jos vaidintų rolių!... 

Šio įdomaus atsitikimo 
kontekstas yra toks. Naujai 
pradėto leisti „The Observer" 
balandžio-gegužės mėn. laido
je brūkštelėjom trumpą veda
mąjį apie Ann Jillian (Jūratę 
Nausėdaitę), pavadindami ją 
„mūsų pirmaujančia žvaigž
de". Skaitytojams šia proga 
priminėme, kad tai ta pati, 
kuri prieš kiek laiko televizi
jai susuktame filme iš žy
mios, jau mirusios aktorės 
Mae West gyvenimo gražiai 
atliko titulinį vaidmenį. Ir 
koks gi buvo to mūsų rašinio 
tikslas? Pirmiausia, pagirti A. 
Jillian už tai, kad ji besivai
kydama karjeros niekad ne
slepia savo tautinės kilmės, o, 
priešingai, ją visuomet kur 
tinkama pabrėžia. Tai pavyz
dys ir kitiems mūsų iškiliems 
žmonėms! Antra, norėjome, 
atvirai kalbant, pareikšti min
tį, kad pasigedome jos, kaip 
pranešėjos, tiek 1983 m. Dai
nų šventėje, tiek šių metų 
Tautinių šokių šventėje. Ir 
klustelėjom, dėl ko šitaip: gal 
niekas jos nė nekvietė? O gal 
kvietė, tik nepakankamai iš 
anksto? (Tai būtų maždaug 
pagal pagarsėjusį mūsų ,lie
tuvišką punktualumą'.) O gal 
jai ten dalyvauti sutrukdė ku
rios nors kitos priežastys? Ir 
tuomet rašinėlį užbaigėme pa-
reikšdami viltį, jog gal netru
kus jinai ir lietuviškų rengi
nių rengėjai įstengs taip 
suderinti savo abipusius pla
nus, kad pagaliau sulauksime 
jos ,žvaigždės sušvytėjimo' 
kokiame nors savame ren
ginyje... Tai ir viskas. 

Ir kas čia užkliuvo V. Meš
kauskui? Ogi tai, kad ją, Ann 
J i l l ian , iš viso laikome 
„pavyzdžiu lietuvaitėm"! Kaip 
mes atvirai pareiškėme savo 
ja susižavėjimą, taip jis. Meš
kauskas, atvirai skelbia savo 
abejonę: girdi, sako jis, tame 
mūsų „vedamajame nuro
doma, kad ji vaizdavusi Mae 
West, kas turbūt paskatino 
patį Nelabąjį man pakuždėti į 
ausį: — nuo kada Mae West 
laikoma pavyzdžiu lietuvai
tėm?" („Dirva", rugpjūčio 16 
d.), š i t kaip! 

Gerai, kad mūsų kolega pri
sipažino, jog tokią mintį jam 
pakuždėjo ,pats Nelabasis', 
nes ji labai panaši į tą, kuri 
paveikė ir aną Šekspyro tra
gedijos žiūrovą... Tam žiūro
vui pasirodė, kad Otelą vaidi
nęs aktorius yra t ikras 
žmogžudys O Meškauskui 

štai rodosi, kad Ann Jillian 
yra Mae West, su visom tos 
pastarosios damos tikrom ar 
tariamom blogybėm. Užtat ji 
ir neturėtų būti laikoma 
pavyzdžiu mūsų lietuvaitėms! 

Bet, savaime suprantama, 
Ann Jillian nėra Mae West. J i 
tik ją suvaidino! Todėl ir nėra 
logiška tikrosios Mae West 
blogąsias savybes (kokios jos 
bebūtų) perkelti Ann Jillian 
asmenybei. Kokios rūšies mo
teris — pavyzdys ar ne pavyz
dys lietuvaitėm — yra Ann 
Jillian, negalima spręsti iš to, 
kokios rūšies moteris buvo 
vienas iš jos repertuaro vaid
menų! 

G. Verdi operos „La Travia
ta" pagrindinė veikėja Vio
leta — žymi Paryžiaus kurti
zanė. Chicagos Lietuvių 
operos pastatymuose Violetą 
talentingai atvaizdavo Lilija 
Šukytė ir Daiva Mongirdaitė. 
Argi iš šio fakto pasidary-

SEPTYNI ASDE ŠIMTOJI 
PENNSILVANIJOS LIETUVIU 

DIENA 
Arba pas Kazio Martišiūno ainius 

K. Martišiūnas, A. Rūtos 
naujausio „Draugo" premi
juoto romano vyriausias vei
kėjas. 

Apie Pennsylvanijos Lietu
vių dienas seniai girdėjau. 
Nuo seniai norėjau jas as
meniškai pamatyti, jose daly
vauti. Rugpjūčio 12 d. anksti 
rytą su grupe jaunimo (.Auš
rinės" šokėjų) ir patraukėme į 
Barnsville, Pa., miestelį, į 
Lakewood parką, kuriame ir 
vyko 70-toji Pennsylvanijos 
Lietuvių diena. 

Buvo pusiau apsiniaukus, 
šilta diena. Pro miestelius, 
kaimus ir gražius ūkius tarp 
kalnų, per kalnus ir uolas iš-

I vestais keliais vykom i Liet. 
I dieną. Vietovardžiai didelėj 

• • -, j i vokiečių ka lbos į t a k o j , 
tume nepalankią išvadą apie • e . •.__-» o — « 
Šukytę bei Mongirdaitę!? Tik j Schneckenville, Saegervuie ir 
tuo atveju, jeigu būtume nelai
mingu būdu praradę aną psi
chinę distanciją (tarp reak
cijos į vaidybą ir reakcijos į 
tikrovę) arba tik tuo atveju, 
jeigu leistume savo protą už
valdyti Nelabajam... 

Apie tai, kaip savo asmeni
nį gyvenimą tvarkė Mae 
West, čia nesiimame daryti 
dorovinio sprendimo. Paga
liau tai mums ir visiškai ne
įdomu. Klausimas juk sukasi 
apie Ann Jillian, ne Mae 
West! Pasakysime tik tiek, 
kad Mae West mylėjo (ir turė
jo) keletą vyrų. Bet tai 
Hollywoodo aktorėms apskri
tai gana būdinga. Žinome 
taip pat, kad ji dažnai vaidin
davo lengvo žanro moterų ro
les. Bet leisti šiam faktui nu
spalvinti pačios Mae West 
asmeninio charakterio verti
nimą kažkaip nederėtų. Jeigu 
V. Meškauskas šiai pagundai 
pasidavė, tai galima sakyti, 
kad jis „psichinę distanciją" 
prarado net dviem kartais: 
pirmąjį kartą suplakdamas 
tikrąją Ann Jillian su Mae 
West vaidmens savybėmis, 
antrąjį kartą suplakdamas 
tikrąją Mae West su jos vaid
menų savybėmis. Tai bent 
„atsiekimas"! 

Šiaip ar taip, spręsti apie 
Ann Jillian tinkamumą būti 
kitoms lietuvaitėms pavyz
džiu reikėtų tik jos pačios 
gyvenimo duomenų pagrindu. 
O jokių kompromituojančių 
faktų apie mūsų tautietės 
asmenį V. M e š k a u s k a s 
nepateikia. Nepateikiame jų ir 
mes, nes tokių neturime. 
Atvirkščiai, viskas, ką apie 
jos asmenį esame girdėję, 
byloja gerai. Net ir jos vedy
binis gyvenimas (vis su vienu 
ir tuo pačiu vyru) skamba 
pavyzdingai. 

i taip toliau. Kelias vingiuotas 
ir daug kryžkelių visomis 
kryptimis, ir be žemėlapio 
nevažiuosi. 

Atvykę užsimokam už įva
žiavimą 1 dol. ir jau esame 
Lakewood parke.Ankstyvi 
priešpiečiai ir žmonės dar tik 
renkasi. Kas į akis krinta, tai 
parko erdvumas. Jame sutilp
tų ir 100,000 žmonių. Anks
čiau, sako, susirinkdavo lietu
vių 20-30 tūkstančių. Šiais 
metais sunku pasakyti — gal 
apie 12-15 tūkstančių lietuvių. 

Parke didžiulė salė su sce
na (maža), valgiui gaminimo 
ir pardavimo patogumais, ba
rais, sanitariniais kamba
riais... Dar du palapinės tipo 
be sienų didžiuliai pastatai 
apvalūs. Ir visokių kitokių pa
statų, restoranų, parduotuvių, 
ir visur jau pilna žmonių. Kiti 
pievoj ar po medžiais ir aplin
koj ruošia valgius — kepa, 
kvepia kepami viščiukai, deš
ros, kotletai. Vyno ir alaus 
stiklai, buteliai, galionai ir 
net bačkos. Visko greit nepra
eisi ir draugą sutikti, jei pasi-
metei, nelengva. 

Daug Amerikos lietuvių, pir
mųjų imigrantų, angliakasių 
palikuonių, tų K. Martišiūno 
ainių. Čia tvirtai jautiesi dide
liame Amerikos lietuvių tar
pe, Amerikos Lietuvoje. Tik
rai tik Amerikos Lietuvoje, 
nes anglų kalba girdisi 95%, o 
lietuvių tik 5%, bet dainos — 
100% lietuviškos. Į akis krin
ta beveik kiekvieno asmens 
pasipuošimas, akcentuojant 
ka nors tautinio: skrybėlės, 
biretės, sijonai, bliuskos, 
marškiniai, ženkleliai vis tris
palviai. Daug kur Vyčio ženk-

B R O N I U S KROKYS 

metalinis prisegtas. 
Didelis susibūrimas žmo

nių, tradicija (jau 70-tas), ta
da ir prekyba klesti taip pat. 
Bet ji irgi 99% lietuviška. Di
džiojoj salėj pasieniais ir prie 
salės lauke daugybė stalų su 
lietuviškomis prekėmis ir jų 
daug. 

Tautodailės dirbiniai, liet. 
kryžiai, koplytėlės, paveiks
lai, dailūs profesionalų ir liau
dies drožiniai, lėkštės, vytys, 
staltiesės, juostos, takeliai, 
mezginiai, margučiai, šiau
dinukai. O gintaro, gintaro! 
Daugybė. Karolių, auskarų, 
žiedų, apyrankių, dėžučių ir 
kitokių meno brangių dirbi
nių. Labai daug jaunimui 
marškinėlių su lietuviškais 
įrašais „Aš esu lietuvis", 
„Džiaugiuos, kad esu lietu
vis", „Sveikas, aš esu lie
tuvis" ir kitokiais įrašais. Dar 
ant stalų knygų, žodynų, pa
veikslų — forografijų, plokš
telių ir taip pa t lietuviškų sū
r ių . . . T i k r a i l i e t u v i š k a 
prekyvietė ir pardavėjams ne
buvo laiko stovinėti. Tiesa, 
lietuviškų rūtų gražių vazonė
liuose po 2.5 dol. už vazonėlį. 
Be liet. inicialų tik vienos mė
gėjos mezgėjos buvo vaikams 
rūbeliai, kepuraitės kūdi
kiams, skaros, lovatiesės. 

Tai buvo tik apsižvalgy
mas. Programa prasidėjo 1 
vai. p.p. Į sceną įžygiavo tik
rai nemažai jaunimo, būriai 
šokėjų, pasipuošusių veteranų 
veikėjų, Frankvillės choras 
„Žarija", Philadelphijos „Auš
rinės" šokėjai. 

Atidaromasis žodis buvo 
144 Vyčių kuopos pirminin
kės Onos Supernavage . 
Pakviečiamas advokatas Pau
lius Domalakes pravesti iškil
mes. Kun. Jarašiūnas sukal
bėjo maldą, sugiedoti himnai 
ir giesmė Marija, Marija. To
liau programoje pasirodė jau
nųjų vyčių tautiniai šokiai, 
paruošti Ritos Shevokas iš N. 
Philadelphijos, sesers Ange-
los iš Frackvillės ir Onos 
Sikoros iš Minnersville. Cho
ras, vadovaujamas Eleonoros 
Vaiča i t ienės , p a d a i n a v o 
„Sveiki broliai dainininkai", 
„Kur Nemunas ir Dauguva", 
„Ant kalno karklai siūbavo". 
„Aušrinės" šokėjai, paruošti 
Eimučio RadŽiaus, gražiai 
pašoko varkijietį ir jonkelį. 

Meninės programos per-
lelis išsiūtas, išmegztas ar traukos metu buvo pakviesta 

žodžiui Vyčių centro valdy
bos pirm. Loreta Stukie-
nė ir kun. A. Bartkus. Jiems 
publika negailėjo plojimų. 

Po pertraukos vėl „Aušri
nės" šokėjai išėjo scenon. Dai
lus jaunimas ir jie mikliai 
pašoko lenciūge!', mikitą, la
bai smagiai nuteikdami pub
liką. Trečiajam šokiui kiek
vienas šokėjas pasikviečia po 
partnerį iš publikos. Teko šok
ti vėdarą ir dviem kuni
gams. Pabaigai vėl choro dai
nos, kurios, rodos, kaip tik ir 
nusako tų suvažiavusių lietu
vių vidujinį nusiteikimą Lie
tuvai. Jie padainavo ilgesin
gą „Daug, daug dainelių, 
mieloji sese", „Šaltyšių", „Ko 
liūdi, berželi?" ir Maironio 
„Lietuva brangi". Dainuoja 
choras „Graži tu mano, bran
gi tėvynė, šalis, kur miega ka
puos didvyriai. Neveltui bo
čiai tave taip gynė, neveltui 
dainiai plačiai išgyrė". Ir 
susimąsto, rodos ir choras ir 
visa publika, kai visų mintys 
skrenda ten toli į tą mylimą 
tėvynę. 

Ei, dainininkai, jaunimas, 
vyčiai! Bočiai Lietuvą gynė, ir 
jūs ginate, dainuodami jų dai
nas ir stengdamiesi išlikti 
savoje, Lietuvių tautoje, kad 
ir kita kalba kalbėdami. 

Dar kalbėjo šventei ruošti 
komiteto pirmininkas, ener
gingasis Juozas Yezulinas, 
kuris lyg užbaigė programą 
padainuodamas ..., „graži Lie
tuva, kaip gėlelė žydi visa
da". J i s supažindino taip pat 
su žymiaisiais šventės sve
čiais, pakviesdamas juos 
atsistoti, pasirodyti publikai. 
Kadangi Lakewood parkas 
parduodamas ir daugiau ne
bus galima čia ruošti L. die
nų, Yezulinas užtikrino kad 
ateinančiais metais bus tikrai 
Liet. diena, tik jis šiuo metu 
dar negalėjo pasakyti vieto
vės. Užtai jį sutiko susirinku
sieji gausiais plojimais. 

Pabaigai kun. Sabar iš 
Shenandoah sukalbėjo maldą 
— palaiminimą ir visi daly
viai kartu sugiedojo „Sveika 
Marija" (gegužinių pamaldų 
gaida). Po visų iškilmių buvo 
vaišės, šokiai, tęsėsi prekyba, 
susitikimai ir pasikalbėjimai 
ir nuotraukos su seniai maty
tais draugais. O žmonių, žmo
nių! Iš New Yorko, New Jer-
s e y , P h i l a d e l p h i j o s , 
Pittsburgo, Scrantono, Ro-
chesterio, Syracuse. Aplin
kinių miestelių ir miestų 
nereikia ir minėti. 

Gal ne vienas lietuvis vei
kėjas, visuomenininkas pa
klaustų, kaip visa tai pa
r e n g i a m a ? K a i p suor
gan izuo jama? Kaip su
kviečiama tokios minios žmo
nių? Tiek daug programos 
dalyvių. Tiek daug tautodai
lės dalykų. Tokia minia 
pavalgydinti, ištroškusius 
pagirdyti. Atsakymas — ten 
Pennsylvanijoj gyvena Ameri
kos lietuviai ir jie myli Lietu
vą. Ir taip pat lietuviai myli 
vienas kitą, užtat, kad jie yra 
lietuviai. Ir kaip gera, kad jų 
yra daug. Štai lietuvių sukur
tos, pastatytos parapijos: 
Mahanoah, Minnersville. 
Shenandoah, Tanaqua. Coal-
dale, Ringtown, New Phila-
delphija, Pittston ir dar kitos. 
Lietuvos Vyčių kuopos — 
46,52,63,86,140,144. Net iš 
Chicagos vyčių gautas svei
kinimas ir parama. Taip pat 
Vidurio A t l a n t o rajono, 
Columbo vyčių, Šv. Vardo 
draugijos. Visi jie, liet. para
pijos ir vyčiai yra tie „spiri
tus movens" kas lietuviška, 
kas katalikiška. Lietuviškų 
parapijų kunigai, jų suskai 
čiau septynis jaunus, seselės 
ir Lietuvos Vyčiai yra pagrin
diniai organizatoriai Liet. die
nų ir lietuviškos, katalikiškos 
veiklos. Ses. Virginija džiau
giasi, kad turėjo jaunųjų Vy
čių stovyklą. Ir ji buvo sėk 
minga. Tai lietuviukų, jau gal 
ketvirtos JAV gimusių lietu
vių kartos, stovykla, kurie 
mokosi lietuvių kalbos. Tre
čioji karta, atradusi lietuviš
kas šaknis ir suvokusi „lietu
viu būti vertybę", prašo jų 
vaikus mokyti lietuvių kal
bos, šokių. 

Aukščiau išvardinti organi 
zuoja, o lietuviai, lietuvių 
kviečiami, mielai renkasi krū
von. Ir kodėl gi nesirinkti bro 
liams pas brolius? „Pakalbėti 
apie savo tėvynę, apie jos 
vakarų nuostabiąsias žaras'", 
kaip sako poetas Brazdžionis. 

Nustebtų a.a. K. Martišiū
nas, pamatęs savo giminę 
pasikeitusią. Kai jo laikų jo 
globotiniai ir draugai kasė 

anglis, siuvo, saliūnus laikė, 
dabar čia jų ainiai. Ir kiek 
tarp jų daktarų, advokatų, 
bankininkų, kunigų, seselių, 
inžinierių, prekybininkų, kont-
raktorių, apdraudos direkto
rių, vaistininkų ir kitų pro
fesijų žmonių. Žinoma, ir 
žemesnių ir dar aukštesnių 
profesijų lietuvių, kas gali vi
sus išvardinti. 

Kai senų laikų lietuviai dai
navo tik per vestuves, krikš
tynas ir angliakasių saliū-
nuose, šiandien lietuvių 
jaunoji karta išeina j sceną 
dainai ir šokiui puošniais lie
tuviškais rūbais pasipuošė. 
Aname šimtmetyje taip ne
buvo. O mums. publikoje sė
dint ir stebint, taip gera sie
loje, taip malonu stebėti ir 
norisi sakyti su ana iš Wilkes 
Bare lietuvaite „Kaip gerai, 
kad aš lietuvė". 

Tai viena diena su Pennsyl
vanijos lietuviais. Visų lietu
vių nuoširdi padėka tiems, ku
rie tas Liet. dienas ruošia. 

Maža pastaba. Atrodo, kad 
yra žmonių, kurie nori būti 
lietuviais. Praeidamas pro 
stalus, pamačiau vieną pus
amžį vyrą stebint knygą, ant 
kurios viršelio buvo užrašyta 
pavardė Zobarskas. Praei
damas pasakiau angliškai, 
kad tas žmogus neseniai mirė, 
rodydamas į Zobarsko pavar
dę. Ir praėjau. Bet tas simpa
tingas žmogus vėliau mane 
pasivijo ir pradėjo kalbinti. 
Kokia Lietuvos sostinė? 
Sakau Vilnius. Jis sako jo tė
vas buvęs iš Vilniaus. Toliau 
jis kalbėjo, kad jis nori nuva
žiuoto j Lietuvą pažiūrėti, kur 
jo tėvas gyveno. Jo tėvas jau 
miręs. Patariau susirasti gimi
nes, tai bus smagiau pas ką 
važiuoti. Jis pralinksmėjo. To 
vyro pavardė yra Shablevisz. 
Sakėsi, kad jo tėvas sakęs jis 
yra lenkas. Bet gal tik pa
keista pavardė. „Gal ir aš lie
tuvis", tas vyras sakosi. 
Atsisveikinant, jis dar kartą 
pakartojo, kad jis yra Edis 
Shablevisz ir kad jam buvo 
malonu su manim pasikalbė
ti. 

Chicagos Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos šokėjai 
įeina į Tautinių šokių šventės areną Clevelande. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Norėdami tačiau būti jo at
žvilgiu teisingi, turime pa
brėžti, kad toks galvojimas 
(priskirti vaizduojamojo ob
jekto moralę pačiam vaizduo-
tojui) nėra, aplamai imant, V. 
Meškauskui būdingas. Visi 
turbūt a ts imename, kaip 
kadaise buvo puolamas rašy
tojas A. Škėma už tai, kam jis 
savo kūryboje vaizdavo šlykš
čius dalykus. Buvo tvirtina
ma, kad jeigu romanas ap
rašo moraline šlykštynes, tai 
ir pats romanas — o gal net ir 
jo autorius — ipso f acto tam
pa nemoraliu. V. Meškauskas 
tada buvo vienas iš pirmųjų, 
atkakliai gynusių priešingą 
(ir, mūsų nuomone, teisingą) 
pažiūrą, kad gal vis dėlto ne 
taip. J is tuomet įtikinamai 
aiškino, jog faktas, kad roma
ne vaizduojama gyvenimo 
juodoji pusė, dar neįrodo, kad 
pats romanas ar tuo labiau 
jos kūrėjas yra juodas. Bet 
tai, kas galioja autoriams, 
lygiai galioja ir vaidybinių ro
lių kūrėjams — aktoriams. 

Taigi, jeigu šiandien V. 
Meškauskas šneka kitaip, 
manykime, kad šį sykį jis 
tik... nusišnekėjo. JĄ £)r 

gastrolėse buvo bene septyni spektakliai. Taip pat mergaičių gimnazijos kapelionas ir Panevėžio 
nemažai populiarumo susilaukė Č. Sasnausko katedros pamokslininkas kun. Adolfas Stasys, taip 
kantata „Broliai", M. Petrausko ir P. Sarpaliaus pat vienas „Draugo" redaktorių kun. Kazimieras 
„Šienapiūtė", kurios premjera įvyko 1954 metais, Baras ir kiti lietuviai kunigai. 
sausio 31 d. Jau pats Šv. Kryžiaus šventovės dydis bei tūris 

Net ir mano to laikotarpio bičiulis poetas su puikiais koncertiniais vargonais, iliuminacijų 
Algimantas Mackus, jau kilęs į aukštesnius poe- gausa bei bažnytiniu menu. liudijo, kad šios švento-
zijos horizontus ir kartais uždaruose draugų vės apylinkėse, prisiglaudusiose prie kadaise buvu-
rateliuose pasišaipydavęs iš Dainavos ansamblio sių gal visam pasauly didžiausių skerdyklų, gyven-
repertuaro, visgi paprašytas parašė tekstą St. ta didelio lietuvių būrio, sudėjusio daug pinigų šios 

„Kai veikalui baigiantis pranešėjo balsas žiū- Šimkaus „išeiviams", kurių premjera įvyko šventovės įsigijimui. 
rovus sugrąžino iš XIX amžiaus Lietuvos į šių dienų 1957.V. 12. 
padėtį, kai priekyje scenos išsirikiavęs choras, įspū- Kodėl Algimantas Mackus neavangardinių polė-
dingai žaidžiant šviesų efektams, užtraukė pasku- kių ansambliui parengė jo numatytam veikalui teks 
tinę pjesės dainą — Stepo Sodeikos-Vlado Jakubėno tą? Kiek prisimenu, Algimantas nemažai sentimen-

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Prabėgusių dienų akimirkos 
VLADAS RAMOJUS 
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(žodžiai Bernardo Brazdžionio) „Šiaurės pašvaistę: 
Lietuva, mano šiaurės pašvaiste 
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu. 

tų jautė muzikui Stepui Sodeikai, nes savo metu 
Lietuvoje Sodeikos chore dainavo ir jo tėvas, kurį 
Algimantas gerbė ir mylėjo. Su Stepu Sodeika, 
progai pasitaikius, Algimantas Mackus mielai 
pabendraudavo. Dėl to, tikiu, Algimantas ir sutiko 
„Išeiviams" parašyti naują libretą. Tačiau, kaip 

buvo tokios tyro meninio grožio, nostalgijos ir kartu , > > D a i n a v o 8 " k o ncer tų chronologija rodo, „Išeivių" 
pasididžiavimo akimirkos, jog to epilogo norėjosi tebuvęs tik vienas spektaklis. 
klausytis, klausytis, klausytis. Tačiau nusileido „Dainavos" ansamblio veikla 1950-70 

galia šventovės trijų aukštų klebonija, dviejų 
aukštų talpi parapijos salė, mokykla ir vienuoly
nas. O aplinkinėse gatvėse maži, vienas su kitu 
suspausti nameliai, be sodelių užpakaly ir darželių 
prieky. Gatvių sankryžose tavernos, nedidelės 
parduotuvės, graboriai, lietuviškos duonos kepykla. 
Gatvių pakraščiai užstatyti automobiliais, nes retas 
kuris namas 6a turi garažą. Tai Chicagos Town of 
I^ake apylinkės, Šv. Kryžiaus bažnyčios rajono 
mozaika.Kukli, paprasta, sakyčiau, vargingai etniš-

išlikusi iš tų laikų, kai lietuviams, lenkams 
ir kitų Rytų Europos tautų imigrantams teko dirbti 

—.—j—, —._,,__, ..,—*,. .......— ..—,.-~>.w „uduiavun ansamono veiKia iyoO-/U metu — «• » - - TJ • . .• • 
uždanga ir didžiulė aplodismentų banga užliejo laikotarpiu buvo ryški ne tik koncertų salėseTr P « ^ sunkiausius darbus. įdomu ir ta,, kad š10je Chicagos salę. Vėliau sukaktuvinis Nemunas dar gastrolėse, kurios siekdavo New Yorką, Clevelandą, 
plaukė į Clevelandą..." Detroitą, Torontą ir kitus miestus, bet taip pat ir Šv! 

Taip bent mano raštuose įamžintas vienas iš Kryžiaus lietuvių bažnyčioje Chicagoje. 
populianausių „Dainavos" ansamblio statytų Švento Kryžiaus bažnyčios garsą jau buvau 
muzikinių pjesių „Nemunas žydi", per kurį ilgiems girdėjęs dar New Yorko apvlinkėse gyvendamas 
metams susipažinau su „Dainavos" ansambliu. vėliau persikėlus į C icero, Šv. Kryžiaus bažnyčios 

Tačiau „Nemunas žydi" toli gražu nebuvo garsas dar plačiau skardenosi. Tad kartą savo 
vienintelis „Dainavos" veikalas, s tatytas Chicagos bičiulio, taip pat iš New Yorko persikėlusio rašytojo 
scenose ir gastrolėse. 1955-56 m. laikotarpiu Alek- Česlovo Grincevičiaus ir paprašiau, kad nuvežtų į 
sandro Merkelio veikalo „Vestuvės be piršlybų", K a r s i ą § v e n tovę , kur šalia kitų klebono kun. Ani-
anfiroje programos dalyje atliekant Juozo Žile- Ceto Linkaus asistento pareigas ėjo dar iš Pane-
vičiaus Vytauto Didžiojo kantatą, Chicagoje ir vėžio laikų pažįstamas tuometinis Panevėžio 

apylinkėje naujieji šio pokario imigrantai — lietu
viai, nepagyvenę ilgiau kaip 2-3 metus, išskyrus kai 
kurias išimtis, vienas po kito išlėkdavo į geresnius 
miesto rajonus arba priemiesčius. 

Tuo tarpu pirmųjų lietuvių ateivių, tame rajone 
taip gausiai gyvenusių aukomis įsigyta Šv. 
Kryžiaus bažnyčia, supama tvarkingų parapijos 
pastatų, lietuvių rankose išsilaikė iki 1982 metų, kai 
arkivyskupija ją perleido ispaniškai kalbantiems. 
Žinau, kad tai buvo labai skaudus smūgis tos 
parapijos klebonui kun. V. Mikolaičiui. 

(Rus daugiau) 
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PASTABOS APIE 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ, 
JOS RENGĖJUS 

IR VERTINTOJUS 
ALFONSAS NAKAS 

(Tęsinys) 
Programa prasidėjo 2:13 v. 

p.p. (turėjo prasidėti 2:00 v.) 
vėliavų įnešimu ir Jadvygos 
Reginienės žygiu. Šokėjų 
paradas truko 29 minutes 
(2:17 — 2:46). Per sekančias 
14 minučių kalbėjo prez. Ro-
nald Reagan, jam dėkojo dr. 
A. Sutkus, dėkojo, o padėkojęs 
publiką supažindino su gar
bės svečiais ir šios ceremoni
jos įkandin sugroti—sugiedoti 
JAV, Kanados bei Lietuvos 
himnai. Lygiai 3:00 v. p.p. 
pranešėja vėl pakvietė prie 
mikrofono dr. A. Butkų, kad 
jis pareikštų, jog šventė ati
daroma. Tai tik dabar iš eilės 
prabilo Stasys Lozoraitis, jn., 
Vytautas Kamantas ir dr. 
Kazys Bobelis, kiekvienas 

nusipirkę, manau, kad dar 
būtų spėję tas reklamas kaip 
nors išmontuoti, išmesti. Bet 
jie tik kelioms dešimtims 
valandų tą gigantą išsinuo
mavo (išvakarių repeticijoms 
ir šventei). Taigi, reklamos tu
rėjo likti. 0 tautiniais žiurste
liais ir nosinaitėmis jų neuž
dengsi. Atvirai kalbant, kaip 
neberūkantis, aš jų nė nema
čiau, nes vis per žiūroną ste
bėjau gražesnes šokančias 
merginas... 

Pats ištaigingiausias, bran
giausias ir nereikalingiausias 
pokylis įvyko liepos 1-osios 
vakare Stouffer's Inn on the 
Sąuare puošnioje salėje. Tai 
standartinis amerikietiško sti
liaus balius, kuriame nei me
niu, nei žmonių nepasirinksi, 

čių. Visiškai tokiais pat ba
liais buvo užbaigta ne viena 
dainų bei tautinių šokių šven
tė ir II Pasaulio lietuvių die
nos Chicagoje. Visada apie 
tuos balius rašiau su kar
tumu. Ne sykį siūliau ir da
bar siūlau: pabaigtuvėms su-
ruoškite pikniką kuriame 
gražiame parke. Leiskite žmo
nėms judėti, šviesoj vienas ki
tą matyti, išsikalbėti, įspū
džiais pasidalinti. Bet kam aš 
čia kalbu?... 

Baigdamas keletą pastabų 
apie šventę ir jos vertintojus, 
negaliu tylomis praeiti pro 
Jadvygos Reginienės „padė
ką šventės muzikiniam per
sonalui", išspausdintą „Tėviš
kės žiburių" 1984.VII.24 
laidoj. „Padėka" datuota 
VII.3, tad tik pora dienu po 
šventės. Kam tokia pagieža 
(„Jūsų įžeidimą dalinuosi ...)" 
ir tos ašaros („Nereikalingi 
bevardžiai asmenys") rei
kalinga, gal kada paaiškins 
tie, kurie „...dėl stokos suge
bėjimo" nepadėkojo. Man tai 
labiausiai kliūva J. Reginie
nės išsigalvotas titutas: „Sep
tintosios tautinių šokių šven

tės vyriausia meno vadovė". 
Iš tikrųjų nebuvo nei jaunes
nių, nei vyresnių, nei juoba 
vyr iaus ios meno vadovės, o 
tikrasis ponios Reginienės 
titulas — šokių d i rek torė . 
Šventės rengimo hierarchijoj 
ji visiškai lygi su Bronium 
Kazėnu ir Algiu Modestu. 

O dabar apie šventės lei
dinį pakalbės „vyriausias" jo 
redaktorius... 

(Bus daugiau) 

prie mikrofono užtrukdami po o jei ir sudarei savo draugų 
3-4 minutes. Lygiai 3:15 v. 
garbės svečiai nulydėti į vie
tas šokių programos sekti. 
Pagaliau, dėmesio: 3:19 v. p.p. 
Algio Modesto iškeltos ran
kos krito, prapliupo muzika ir 
choras, susiūbavo studentų 
,,Žilvitis". 

Šitaip rodė mano Šveica
rijoj pirktas laikrodis Omega, 
o aš, beveik negalvodamas, 
automatiškai užrašiau. Tiesa, 
visų trijų kalbėtojų buvo gali
ma atsisakyti, juoba, kad jų 
gražūs žodžiai yra ir šventės 
leidiny. Bet sutaupyta būtų 
vos 12-14 minučių. Kai kurie 
kaltina parado ištęsimą. Man 
pats nereikalingiausias daly
kas buvo prezidento kalba, 
ypač kad jos vistiek nesu
pratome. Šiaip ar taip, 79 
minučių pavėlavimas yra 
nedovano t inas ir ateit ies 
švenčių rengėjai turėtų rezul
tatus pagerinti. 

Tenka didžiai nustebti, kad, 
Baltųjų Rūmų tarnyboj turė
dami savą žmogų, nesuge
bėjom nors pusvalandžiui į 
šventę prisivilioti prezidento 
ar porai valandų prezidentie
nės. Rinkiminiais metais jie 
skrenda kalbelių sakyti ir po
rai tūkstančių žmonių, o čia 
gi keleriopai didesnė minia. 
Atrodo, lietuviai jiems visai 
nerūpi? Pagalvokite, kurie už 
Reaganą anksčiau balsavote. 
Dar nuostabiau, ir jau tikras 
akibrokštas šventės komite
tui, kad programos pažiūrėti 
neatėjo nė vienas Ohio vals
tijai atstovaujantis JAV sena
torius, nei vienas JAV atsto
vų rūmų narys, nei vienas 
aukštesnis Ohio pareigūnas, 
net nei Clevelando miesto me
ras. Štai kiek jūs, Clevelando 
lietuviai, savo ponams reiš
kiate! O už nepalankų šiam 
miestui Žodį šokote linčiuoti 
vieną iš pačių iškiliausių mū
sų žurnalistų... 

Buvo priekaištų dėl kolizie-
jaus neišpuošimo. Tai arkliu
kas, ant kurio visada pajodi
n ė d a v o i r C h i c a g o s 
International Amphiteatro 
puošimo — nepuošimo kri
tikai. Nerkis iš kailio — vis
tiek neįtiksi. Richfieldo koli-
ziejaus erdvę išpuošti — tai ne 
juokai. Reikėtų šimtų valan
dų darbo, dešimties ar dau
giau tūkstančių dolerių, ir vi
sa tai, kad, kelias kalbeles 
besakant, ponai žiūrovai galė
tų akis paganyti (parado ir šo
kių metu į dekoracijas juk 
ne8ižvalgoma). Gerai mato
ma mūsų trispalvė, pats bran
giausias, gražiausias papuo
š a l a s . N u v a ž i u o k i t e į 
Stratfordo festivalį ar kurį ki
tą gerą, modernų teatrą — 
pamatysite, kaip vaidinama 
visiškai be dekoracijų. 

Ai, užkliuvo ir cigarečių 
reklamos! Jei dr. A. Butkus su 
savo komitetu būtų koliziejų 

stalą, tai prie kitų stalų nepri
siartinai. Žinau, kiek darbo 
tokiem baliam įdeda rengėjai 
(šį kartą — Ona Jokūbaitienė 
ir jos padėjėjos), bet daugelis 
juos palieka nusivylę, nes 
žmonių iš kitur nesusitikę, 
nepabendravę, kas savo gete 
(prie savo stalo) pralindėję, 
gal kiek ankštoj šokių aikšte
lėj pasistumdę. Ką čia rašau, 
tai, Dieve gink, ne vien šios 
šventės rengėjams taikau, bet 
visų buvusių ir būsimų šven-

Nuo 9 T. ryto iki 5 • vakaro 
Šeštadieniais pagai susitarimą. 
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EKSKURSIJA Į AUSTRALIJĄ 
su Clevelando Vyru Oktetu 

Sidney — Ganberra — Adelaide — Melbouroe 

Gruodžio 22—Sausio 14 dienomis 
Nakvynės parūpintos pas lietuvius. 

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

Grupė tik 32 žmonės maksimum. Dar liko vietų, 

SKAMBINKIT VAKARAIS 
Valdui Zidoriui — (216) 481-8023 

Cleveland' Ohio 
V 

PASSBOOK 
SAVINGS ?•— 

0»1» »<KJ tiri Ou*"*"* 

t— us for 

AT OUt 10W IATB 

ESEE 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas. Pres. Tel : 647-7747 

I MOURSi *on.Tu«.FTl.*-4 Thur.*-t M t . * - l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1965 

VERSMĖ 
Kiekviena gera išpažintis 

yra atsinaujinimo ir dvasinio 
tobulėjimo versmė. Kristaus 
kraujas nuplauna žmogaus 
nuodėmę ir jam sugrąžina 
pašvenčiamąją malonę. Žmo
gus tartum prisikelia iš dvasi
nės mirties, jame užgyja 
nuodėmės padarytos žaizdos, 
ir jis vėl tampa Dievo bičiu
liu. Sutaikinimo teismas jam 
priteisia ir sugrąžina anks
čiau turėtus nuopelnus, kurie 
duoda jam teisę į pažadėtą 
amžinąjį užmokestį. 

Stasys Žilys 

Clevelando žinios 

Visi Clevelando ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly- — 
vauti informaciniame susirin- ~—. 
kime 1984 m. rugsėjo 9 dieną, 
sekmadienį, 11:30 vai. Dievo """ 
Mot inos Nepal iaujamos $ 
Pagalbos parapijos salėje, 
18022 Neff Rd. 

Advokatas Povilas Zumba-
kis ir Rasa Razgaitienė pain
formuos apie eigą bylų, kelia
mų p a b ė g ė l i a m s nuo 
komunizmo. 

Visiems lietuviams privalu 
susipažinti su priemonėmis, 
kurias KGB iki šiol paveikiai 
naudoja pabėgėliams nuo ko
munizmo apkahinti ar juos 
inkriminuoti. 

Rengia: Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinkės valdyba ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyriaus valdyba. 

CLASSIFIED GUIDE 
B E A L E S T A T E 

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

Family Mattens. Willa 
HAYNES & STRUSZ 

Attorneys at IAW 
Tel 975-7551 

VAL1ANT INSURANCE ASSOCIATES 
Ali kinds df personai insurance. We 
specialize in Teenage Auto Insurance 
Don't Delay. Call Today 423-2321 

5633 W. 79tfa St. Burbank, IL 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

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

Chicago. IL 60629. Tel. 778-8000 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 

konkursą jaunimui. Tema — LIETUVIU TAUTINĖ 
SĄMONĖ IŠEIVIJOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga kviečia ir skatina 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 turi būti prisiųsti iki sauio mėn. 15 
d. 1985 m. (pašto antspaudas) sekančiu adresu: Amerikos 
Lietuvių Taut inė Sąjunga, c /o Vida Jonušas , 12500 
P a w n e e Rd., Pa los Pa rk , Illinois 60464. 

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

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

LET US REVIEW YOUR POLICY TODAY 
Call any of t h e Brokers listed her or clip & 

s a v e this Handy Guide. 

Metropolitan Insurance Agency 
Clydel l Topp. Branch Manager o* 

Life, Homeovmets, Auto, IRA An-
nuities. Universal Life, 11% Tax 
deferred interest, Free Metropolitan 
Insurance Revie* Service. 

881 -1606 
90O3 S. Western, Chicago . 111. 

DANIEL OPFERMAN 
Your Metropolitan Insurance Agent. 
Life, Homeovvners, Auto, IRA and 
Annuities. Fret Metropolitan In
surance Review Sorvire J"S-,, „.„ 
Call Today 585-6110 U - 1 " * -

7 6 0 1 S. Kostner, Chicago , 111. 
Hallberg Insurance Agency, Inc. Your 
Independent Agent Representing as many 
as 52 Insurance Companies including 
Prudential, Kemper.' Hanover & others 
Auto. Life. Home. Business, Commercial 
Insurance Call today to get quotes by 
phone 424-4975. 4605 W. 103rd St 
Oak Lawn. ^į= 

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

CalT Byr'on Sinclair 
WADDELL & REED, IN'C. 

840 E. 87th St. 
894-170O 

Richard E. Jonės 
Independent Insurance Agent. 
Homeowners. Fire. Life. Liquor 
Liability, Small Husinesses, Ali 
Forms of Real Estate, Notary- Fast 
Coverage. Low Rates. Easy Payment 
Plan 2 2 4 - 3 7 3 9 . 

FRANK L. McGINNIS 
State Farm Insurance Agent 

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

8745 S. Ridgeland 
Oak Lawn 

Char les T. Bradley 
Insurance Services. 

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

Call Now. 24 Hour Phone Service. 
239-1818. 

2136 W. 95th Street. 

JOHN R. MYERS 
Your Independent Insurance Agent. 
Representing Aetna, Kemper. 
American States Insurance Co. 
Licen8ed to write all lines of in
surance. Call Today for a free quote 
at 8 3 9 - 9 3 9 3 . 8440 West Archer 
Ave. , WiIlow Springs. 111. 

SKI AGKNCIES INC. 
Complete Insurance Services. Travel, 
Taxes & Translations. We provide a 
complete insurance package for 
Business. Home. Auto. Life and 
Health Annunities. Call Today 4 3 6 -
180O. 3103 W. 63rd St . , Chicago . 
III. 

KEN GRISA 
Independent Insurance Agent 

For Homeovvners, 
Tenant policies, 

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

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

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

Crestwood, Illinois. 

S . ROB .KT HARTMAN 
General Insurance Broker 

Only BEST RATED COMPANIES. 
Specializing in Life, Health, Auto, 
Medicare SuppUments & Retirement. 

Free Revew. 6 7 3 - 6 2 6 5 
4350 Oak ton, S k o k i e 

DAYTONA BEACH, FLORIDA 
Statyba jau pradėta! lietuviai jau išpirkę 25%! 
Nuo $44,500. Vilią Nova Plantation townhouse3. 

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

Rašykite j lietuvių ištaigą: 

DAYTONA BEACH KEAL ESTATE CENTER, INC. 
607 Lemon St., Port Oraaige, FL 32019 

Dana Alksninienė —• Sigita BaammumŠitęi 

=% 

PROGOS — OFTORTUNITIES 

TAVERN BUSINESS 
Business only for sale. Work for 
yourself in the heart of Marąuette 
Park. Under $20,000 — Equipment in-
cluded. Reply in English. 

CDS REALTY CORP. 
Tel. 499-2222 

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

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

K I L I M A I 
LIETUVIŲ PREKYBA 

3304 W. 63 S t — Tel 778-9064 

IŠNUOMOJAMA FOR RENT 

ISNUOM. 4 kamb butas su oro vėsi
nimu pirmame aukšte, Marąuette Par
ke. Pečius, šaldytuvas. Skalbiamoji ir 
džiov. mašina. 325 dol. mėn., gazas 
jskaitomas. Skambint 460-7934. 

HELP WANTED MOTERY;* 

Reikalinga moteris prižiūrėti 4 metų 
berniuką 2 ar 3 dienas savaitėj, (apie 
6 vai. dienoj), 71-os ir California apyl. 
Skambint po 4 vai. šeštad. ir sekmad. 
visą dieną teL 471-1337. 

R E A L Į S T A T E 

XXXK>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuve* 
ir voruos kabinetai. Keramiko* plyte
les Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikit* pavarde ir tel*. 
foną — lietuviškai 

.SERAPINAS — Tel. 636-2960 
>0«OO<KH)0OO0OOOO0OOO00O00<X 

>0<K>OOCK><><>00<>CK>00<>0<>000-CK>0< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1<»* — »0% — *Q% pigiau mokėsit 
ui apdraud* nuo usnie* te automo
bilio p*» mot, 

F R A N K Z A P O L I S 
Tel. G A 4-8654 

3208-a W. 95th Street 
•lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 

oiiiimiiiiimiiiiiiiiiirniuiiiiiiiiimimni 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

DmadinM — VaMi 

INCOME TAX 
Not&rmtM — V e r t i n a 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 
IIIItlHIIIIHIIIIIIIIIII Iflllllllllllllllliliii 

<>000<><>000<>0<>CK><>0<><»CK>C»00<>0-C» 

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

NOTARY PUBLIC 
4M» S. Maplewood — T*L 2*4-7490 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybe* praly-
mai ir kitokie blankai. 
00000000000000000000000000 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir askuojame 
visų rūšių grindi* 

B U B N Y S 
Tel. — RE 7-5168 

Jack Ylazny Insurance Agency 
RepresentinR Safeco & Kemper Tn 
"surance Companies. All types of 
insurance: Auto, Iife, Health. Home 
Call today for a freo quote 424-7477 
972.r> S«uthwest Hi(thway, Oak 
I.avvn. Il l inois. 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 176-1882 *.rb. S76-5996 

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

T*L — WA 5-80O 
Q » W M H M M M 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo I iki 4 vai. popiet 

N a 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. 961. 68-ta ir PULASKI 
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. namas. 
29 metų senumo. Didelė virtuvė su 
medinėm spintelėm, {rengtas rūsys. 
Centr. oro vėsinimas. 2 maS. garažas. 
Labai švarus Daug priedų Skambin
kite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten 

giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

D S M E S I O 

fiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimimiiiHimi 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruofttatfe k* perstatyti pakeisti, at
naujinu. G*raia Viduje ar iš lauko 
namo ROpinatla? Visuomet čia Jum* 
•u patyrimu, ui prieinama kalną pa
de* alkambtnant po S-o* vai vaJcaro: 

Telef. — 476-3950 
niiiiiiiiiitiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

(imiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiii 
ApMaokm skelbti* dien. DRAUGK, 
ne* ji* plačiausiai s k a i t o m a s lia-
tvr ių diearait is , gi ske lb imų kaJ-
aas yra visiems prieinamo*, 

ittiiiHfimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

mntniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiniiiiiiiiii 
LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

Sis tomas paskirtas Kronikos H 
metų sukakčiai paminėti 688 psl 
kieti viršeliai Viršelis ir iliustracijo; 

— seselės Mercedes Išleido Lietuvo 
kronikos sąjunga, 6825 So. Talmaj 
Ave. Chicago, IL Spausdino Kings 
port Press. Kingsport. Tennesee 198 
m. Kaina su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t , 

Chicago, IL 90*29 

umiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuinuuiiiii 

P«rs*aitę "Draugą". dfMkil 



KURIASI NAUJOS 
KOALICIJOS? 

ANTANAS B. MAŽEIKA 
Sovietų propaganda ir 

disinformacija funkcionuoja 
kaip komunistinės sistemos 
būtinybė. Tai tarnauja jų 
ofenzyviniams ir defenzyvi-
niams tikslams visame pa
saulyje. Tos propagandos 
intensyvumu ir apimtimi gali
ma matuoti sovietų teikiamą 
reikšmę jų priešų akcijai. 

Mes sveikiname sovietų 
partijos ir vyriausybės viršū
nių atakas prieš Baltų Lais
vės lygą ir BAN the Soviets 
koaliciją, nes 

a) tuo jie pripažįsta, kad 
sudarydami galimybes olim
pinių žaidynių at letams 
pabėgti sąlygas, sulaužėme 
KGB galią, ir jie iš olimpia
dos pasitraukė; 

b) padėjo užmegzti r ius su 
žinių agentūromis visame 
laisvajame pasaulyje ir tuo 
palengvino sąlygas ateityje 
kelti Lietuvos, Latvijos, ir 
Estijos pavergimo klausimą; 

c) atakuodami pavardėmis 
Baltų Laisvės lygos lietuvius 
veikėjus, Lietuvos okupantas 
pripažino lietuvių vadovau
jančią rolę BAN koalicijoje; 

d) okupuotų Pabaltijo vals
tybių žmonės buvo padrąsinti 
ir toliau priešintis okupantų 
persekiojimams ir kanki
nimams kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose ir psi
chiatrinėse ligoninėse. 

Sovietų opozicija Baltų 
Laisvės lygos akcijai, kaip 
matome, kovos už laisvę rei
kalui padeda. Kitaip tenka 
vertinti saviškių disinformuo-
jančią opoziciją. Čia su gai
lesčiu tenka iškelti keistą Vli-
ko rolę, kuris per ELTA 
biuletenį sąmoningai iškrei
pia tiesą, nutyli faktus ir tuo 
disinformuoja visuomenę. O 
juk Vlikas nacių pogrindyje 
buvo įsteigtas laisvės kovai 
stiprinti, ją vesti ir remti. 

Nuo Baltų Laisvės lygos įsi
kūrimo 1981 vlikinė ELTA nė 
vienu žodeliu teigiamai nėra 
vertinusi lygos darbų: SJ Res. 
201 Baltų laisvės dienos rei
kalu pravedimo, 200 baltų pri
ėmimo Baltuosiuose rūmuose 
ir Baltų laisvės dienos prokla
macijos pasirašymo. Niekad 
neprisiminė lygos suorgani
zuotos delegacijos susitikimo 
su National Security Council 
atstovu, kuriam įteiktas 
konkrečius rezultatus atnešęs 
memorandumas. 

Kai valstybės sekretoriaus 
asistentas Elliott Abrams, 
atvykęs į Baltų Laisvės lygos 
suorganizuotą III-ją žmogaus 
teisių konferenciją Los Ange
les mieste 1984 kovo 17 

pasakė kalbą, kurią tarptau
tinės žinių agentūros pasklei
dė visame pasaulyje, o Vals
tybės departamentas kalbos 
tekstą išleido kaip oficialų lei
dinį, ELTA paskelbė beveik 
visą kalbą ir palankiai 
komentavo, bet nutylėjo, jog 
tai įvyko Baltų Laisvės lygos 
dėka. ELTA skelbia visokius 
menkniekius, bet kad lygos 
vadovybė privačiame pasi
tarime su Elliott Abrams 
aptarė svarbius Pabaltijos 
valstybes liečiančius klau
simus, tai nutylėjo. Atrodo, 
kad Vlikas, kaip ir sovietai, 
bijo pilnos informacijos. įdo
mu, kad tokią V liko taktiką 
savai propagandai naudoja 
kremlinė spauda. 

ELTA birželio numeris daro 
meškos pasitarnavimą Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių reikalui, sąmoningai iš
k r e i p d a m a t i e s ą i r 
menkindama lygos ir BAN 
rolę, privertusią sovietus pasi
traukti iš olimpiados. Šiuo 
klausimu Vlikas žygiuoja 
petys petin su „Vienybe" ir 
.Akiračiais". Ar kuriasi nau
jos koalicijos? 

ELTA tame numeryje rašo: 
„Staigus sovietų nutarimas 
pasitraukti iš olimpinių žai
dynių Los Angeles mieste 
JAV-se iššaukė debatus dėl 
pasitraukimo priežasčių. Iš
kilo platus nuomonių spekt
ras: nuo sąmoningo atsiker-
š i j imo už J A V - b i ų 
boikotavimą olimpinių žaidy
nių Maskvoje iki Kremliaus 
politikos patekimo į akligat-
vį. Tų diskusijų netiesioginė 
nauda buvo ta, kad dažnai 
buvo naudojamas sovietų oku
puotų Baltijos valstybių klau
simas". 

ELTA r e d a k t o r i a u s 
sąmoningas tiesos iškrei
pimas akivaizdus: Baltų Lais
vės lygos akciją olimpiados 
reikalu nutyli, tad ir negali 
pripažinti, kad Pabaltijo vals
tybių klausimas iškildavo tik 
kaip tos akcijos rezultatas. 
Pasaulio informacijų agentū
ros garsiai kalbėjo apie sovie
tų atletų pabėgimo baimę, riš
dama ją su lygos ir BAN 
daromais pasiruošimais. Man 
pačiam daugybę kartų teko 
duoti pasikalbėjimus visų Eu
ropos kraštų ir Japonijos bei 
Korėjos korespondentams, ke
liasdešimt kartų pasirodyti 
Los Angeles televizijų prog
ramose ir kelis kartus daly
vauti televizijos debatuose per 
visą Ameriką ir Kanadą. 
Kiekvieną kartą kėliau Pabal
tijos valstybių pavergimo 

klaus..ną. Kodėl Vlikas kalba 
tik apie ultraliberalų nuro
domas sovietų pasitraukimo 
priežastis, o praleidžia pačią 
svarbiausią, o gal ir vieninte
lę? Amerikos liberalai pozity
viai vertina tik aktyviosios 
kairės destrukciją, kuria so
vietų politikai palankias nuo
taikas ir visom priemonėm 
siekia suniekinti veiklą tų, ku
rie paveikiai veda ideologinę 
kovą prieš sovietus. Jų tikslai 
aiškūs: kompromituoti Reaga-
no politiką, leisti sovietams 
įsigalėti centrinėje Amerikoje, 
remti rusų agresiją Afganis
t a n e , ne le i s t i Europoje 
išdėstyti apsigynimo ginklų ir 
sustabdyti jų gaminimą 
Amerikoje. Pabėgimai komp
romituoja Sovietų Sąjungą, 
menkina jų propagandos pajė
gumą, todėl ultraliberalai apie 
tai ir nekalba. Kodėl tuo pa
čiu keliu žygiuoja ir Vlikas? 
Sovietų ir lenkų spauda 
pavardėmis atakuoja Baltų 
Laisvės lygos veikėjus, Vli
kas juos ir jų darbus nutyli. 

G e g u ž ė s 11 , , T h e 
Washington Post" paskelbė 
Stephen S. Rosenfeld straips
nį „Olympian Detachment", 
kurį ELTA labai plačiai ang
lų kalba komentavo. Labai 
teisinga, kad Vlikas į tą! 
straipsnį atkreipė dėmesį, nes 
jis svarbus ne tik tuo, kad pa
skelbtas į takingiausiame 
Amerikos laikraštyje, bet ir 
kad jo autorius artimoje atei
tyje gali tapti pilnu to dien
raščio šeimininku. 

Šiame straipsnyje Rosen
feld rašo: 

„(Amerikos Baltų Laisvės) 
Lyga vadovauja pastangoms 
neleisti sovietams dalyvauti 
Los Angeles žaidimuose ir, jei 
sovietų atletai atvyktų, vilioti 
pabėgėlius iš jų eilių. Tarp kit
ko yra aišku, kad Kremlių 
persekioja pabėgimų baimė. 
Tai rodo jo (Kremliaus) pasky
rimas KGB karininko (KGB 
pulk. Oleg Jermiškin — 
A.B.M.) „olimpinio attachė" 
pareigoms, reikalavimas vi
sus sovietų atletus apg? sen
dinti laive ir iki tam tikro 
laipsnio nutarimas pasitrauk
ti (iš olimpiados)". 

Straipsnio autorius sako: 
„Kovo 17 Valstybės depar

tamento pareigūnas žmogaus 
teisių reikalams Elliott Ab
rams kalbėjo Amerikos Baltų 
Laisvės Lygai Los Angeles 
mieste" ir cituoja šiuos jo žo
džius: „Naudodamasis šia 
proga, aš pareiškiu savo ir 
Reagano administracijos 
solidarumą su Lietuvos, Lat
vijos ir Esti j oš žmonėmis ir 
ploju jūsų darbui Baltijos 
žmonių reikalu". 

Šitas straipsnis yra Baltų 
Laisvės lygos darbų rezulta
tas. Už jokius pinigus tokio 
autoriaus tokiame laikraštyje 
straipsnio nupirkti negalima, 

MOSŲ KOLONIJOS 
Kennebunkport, Me 
VASAROTOJŲ CHORO 

KONCERTAS 

Jau penkiolika metų, kai 
vasarotojų choras skamba lie
tuvių pranciškonų vasarvietė
je, kas vasarą skelbdamas, 
kad dar turime gerų choristų 
Kanadoje ir Amerikoje. A. a. 
Izidorius Vasyliūnas šį chorą 
ruošė metų metais, puoselė
damas lietuvių gryną liaudies 
dainą. Šiemet Julius Veblai-
tis grojąs smuiku ir fortenio-
nu, paruošė chorą ir jam 
akompanavo. Chorui diri
gavo po vien oš repeticijos Vy
tautas Eikinas, ilgametis a.a. 
Juliaus Gaidelio seksteto ir 
choro dalyvis, sportininkas ir 
visuomenininkas. Dainos 
buvo dainuotos daug kartų, 
tik viena „Kai verkiančio 
smuiko" (lengvo žanro) buvo 
paruošta šįmet. Buvo atliktos 
dainos: Lietuva Brangi, Mer
gužėlė lelijėlė. Šlama šilko vė
jas, Ta mūs seselė, Partizano 
mirtis (vyrai) Mergaitė (mote
rys), Eikime mudu abudu 
(Bronė Stravinskienė ir Igoris 
Kučiauskas), Kai verkiančio 
smuiko, Siuntė mane moti

nėlė, Stoviu aš parimus, Per 
girią girelę, Žygis į Vilnių (vy
rai), Eisim, broleliai, namo. 

Choristų šiemet buvo daug 
daugiau kaip paprastai, jie 
dainavo su entuziazmu. Pap
rastai dainuojamos dainos 
keturiais balsais, šiemet buvo 
dainuotos dvibalsiai, sopra
nai ir tenorai sudarė pirmą 
balsą, baritonai, bosai ir altai 
— antrą. Šis dainavimo bū
das daugeliui patiko, kai kas 
išsireiškė, kad nenorėtų kito
kių koncertų ir girdėti. Tra
diciškai įsivyravusiu būdu 
kiekvienas choristas buvo 
šaukiamas atskirai, pažymint 
jo gyvenamą vietą ir chorą, 
kuriam jis paprastai priklau
so. Šita tradicija yra tipinga 
Kennebunko vasarotojų cho
rui. Kiekvienas choristas yra 
palydimas plojimais, kuo ati
duodama jam savotišką 
pagarbą. 

Koncertui pasibaigus, vie
nuolyno vyresnysis kun. Jur
gis Gaiuusis padėkojo akom 
pon ia to r iu i , d i r i g e n t u i , 
choristams už šį metinį koncer
tą ir pakvietė vaišėms. Dar 
ilgai salėje skambėjo muzika, 
dainos ir šokėjai besilinks
mindami. Iki kitų metų vėl 
sulaukti tokios geros nuotai
kos. Elena Vasyliūnienė 

Audeklai 

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

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

Panaudokite savo specialia magiją 
sukurti groij — su Ftshman's me
džiagomis 

Lai mūsų Stasė Olšauskas )ums 
padeda 
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nekalbant kitų didžiųjų laik
raščių, kuriuose „buvo nau
dojamas sovietų okupuotų 
Baltijos valstybių klausimas, 
k.t. „New York Times", 
, , C h i c a g o T r i b ū n e " , 
„Washington Post", „Dalias 
Morning News", „Los Ange
les Times", „Christian Scien
ce Monitor" ir kiti Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Vene-
cuelos, Japonijos, Korėjos ir 
kitų kraštų laikraščiai. Ne 
kartą jie rado vietos pirmuo
siuose puslapiuose. 

O ką daro ELTA? Komen
tuodama „The Washington 
Post" paskelbtą Rosenfeldo 
straipsnį, nutylėjo visas vie
t a s , k u r i o s e m i n i m a 
Baltų Laisvės lyga ir nie
kad neminėjo kitų laikraščių 
straipsnių, kurie atsirado ly
gos darbų dėka. . 

„ELTOS Informacijos" lie
tuviškoje gegužės mėnesio lai
doje rašoma, kad balandžio 29 
įvykusiame Vliko valdybos 
posėdyje buvęs „išsamiai" 
apsvarstytos ,,artėjančios 
olimpinės žaidynės Los An
geles mieste" ir tuo reikalu 
padarytas nutarimas. Koks 

nutarimas, neskelbiama. Per
šasi išvada, kad buvo nutarta 
falsifikacijas vykdyti faktų 
nutylėjimu. 

Būtų galima to nekelti vie
šumon, jei tai būtų izoliuotas 
atvejis. Deja, tai yra sistema-
tiškai per ELTA varoma 
Vliko politika. 

Baltų Laisvės lyga prieš 
parodytą diskriminaciją bal
tiškoms tautinių šokių gru
pėms, neleidžiant joms daly
vauti olimpiniame parade, 
veda teismuose bylą prieš Los 
Angeles olimpinį komitetą. 
Dabar ruošiamasi ilgalai
kiam projektui, kad Sovietų 
Sąjunga būtų pašalinta iš 
Tarptautinio olimpinio komi
teto ir ateityje jai nebūtų lei
džiama dalyvauti olimpiniuo
se žaidimuose. Praeityje kelis 
kartus buvo kreiptasi į Vliko 
kontroliuojamą Tautos fondą, 
prašant paramos. Per visą lai
ką ne tik nė cento nebuvo pa
skirta, bet paniekinančiai net 
į laiškus nebuvo atsakyta. Iš 
visų veiksnių, tik Lietuvių 
Bendruomenė paskyrė bent 
simbolišką paramą. Lyga dė
kinga visuomenei, kuri lygos 
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A. f A. 
DOMICELLA KAZRAGIS 

BLASEVIČIŪTĖ 
Gyveno Chicago, Illinois, Manąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 29 d., 1984 m., 10:05 vai ryto, sulaukus 75 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 22 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leonas, 2 sūnūs: Edmundas 

ir Vitas, marti Dana, 2 dukterys: Adelė Krugler, žentas Al, Lietu
voje Dana Adomaitienė, anūkai Ramoną, Roy ir Yvette, Lietuvoje 
2 anūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. ~ 

Kūnas bus pašarvotas nuo 2 iki 9 vai.vakaro, .Petkaus Mar-
quette koplyčioje, 2533 West 71 Street Laidotuv«s įvyks šeštadie
nį rugsėjo 1 d. IiTkoplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta j Svč. M. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, dukterys, marti, žentas ir anūkai 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345. 

A. + A. 
A N T A N I N A N A G I E N E 
Mūsų motina, senelė ir prosenelė mirė rugpiūčio 29 

d., 1984 m-
Duktė Zinaida Katiliškienė, sūnūs: Marynas, Henri

kas br žmona Birutė, anūkai Sigitas Nagys ir žmona Eli-
zabeth, Saulius Katiliškis, Gintaras Nagys ir žmona Al
dona, anūkė Agnė Katiliškytė-Counsell ir vyras Robert, 
proanūkai Erie. Jennifer, Alex Nagiai ir Justinas Nagys. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, rugpiūčio 31 d. 
Gerharz koplyčioje, 501 State Street, Lemont, Ulinois. 

šeštadienį, rugsėjo 1 d., 10 vai. ryto iš koplyčios bus 
nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

Informacijar skambint tel 257-2123. 

A. f A. 
IZIDORIUI GIEDRAIČIUI 

mirus, jo brolių Antano ir Juozo DUKTERIMS, 
seseriai MONIKAI ir kitiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia 

KUN. ANTANAS SABALIAUSKAS 
VIKTORIJA ORENTIENĖ 

Miela Irena, 
Tavo brangiai Motinai mirus tolimoje 

Lietuvoje, reiškiame tikrai nuoširdžią už
uojautą Tau ir Taviesiems. 

DANGUOLĖ IR ALEKSAS 

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

T*. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re-

atai ir kt pirkti ar nuomoti. 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
Dsrid 

darbus vertina ir juos remia. 
Kaip sąmoningos lietuvių vi
suomenės balsą galima nuro
dyti į dr. Zenoną Prūsą, ku
ris liepos 31 d. laiške rašo: 
„Jūs turite teisingą idėją, kaip 
pralaužti Amerikos media „ty
los konspiraciją" Baltijos 
valstybių klausimu. Aš lin

kiu, kad kitos baltų politinės 
organizacijos Amerikoje ir 
Kanadoje pasimokytų iš jū
sų". 

Nekaltoji Marija yra vie
nintelė rojaus relikvija, švie
čiantis išganymo ženklas. 

Kard. Faulhaber 

JL JL 
KUN. PETRAS REMEIKA, MIC, 
mirė 1984 m. rugpiūčio 29 d., Putnam, Conn. 
Buvo gimęs 1921 m. gruodžio 20 d. 
Vienuolis marijonas nuo 1942 m. liepos 16 d. 
Kunigu įšventintas 1949 m. birželio 5 d. 
Gedulingos šv. Mišios šeštadienį, rugsėjo 1 d., 10 

vai. Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų koplyčioje, Put
nam, Conn. 

Sekmadieni, rugsėjo 2 d- bus atlydėtas į Chicagą ir 
pašarvotas Marijonų koplyčioje 4 vai., 6336 S. Kilbourn 
Avenue. 

Laidojamas pirmadienį, rugsėjo 3 d. Šv. Mišios Ma
rijonų koplyčioje 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines Marijonams skirtą vietą. 

Nuliūdę: Remeikų šeima ir Marijonų vienuolija. 

Laidotuvių direktorius Stanley Evans, tel. 737-8600. 

A f A. LEONUI ORENTUI mirus, 
jo žmoną ONUTE ir dukrą BIRUTE, velionio mamą CE
CILIJA, brolį JUOZĄ ir sesę GENUTE RUDIENĘ su 
ŠEIMOMIS giliai užjaučiame ir liūdime kartu. 

Detroito skautiškosios šeimos vardu: 
BALTIJOS TUNTAS, GABIJOS TUNTAS 

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERAI DAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So Californi^ Avenue 
Telefonai LA 3 0440 ir LA 3 «852 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel.—974-4410 

! 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 31 d. 

x „ D r a u g a s " Šeštadienį 
išeis su kultūriniu priedu. Pir
madienį, rugsėjo 3 d., dėl Dar
bo dienos šventės redakcija, 
administracija ir spaustuvė tą 
dieną nedirbs. Antradienį rug
sėjo 4 d., „Draugas" išeis kaip 
kiekvieną dieną. 

x Lie tuv ių d r a u d ž i a m o 
s ios s p a u d o s p a r o d o s eks
ponatai, sėkmingai rodyti 
Chicagoje, Vokietijoje, Cleve-
lande, Toronte, dabar yra pa
siųsti į LosAngeles, Calif. Pa
roda vyks rugsėjo 29 — 30 
dienomis bv. Kazimiero para
pijos salėje. Kartu vyks ir 

„Lietuvos Bažnyčių" knygų iš
leistų tomų sutikimas. Ruošia 
Akad. skautų sąjūdžio sky
rius ir LB apygardos valdy
ba. Tuo metu į Los Angeles at
vyks ir parodos eksponatų 
savininkas, bei knygų au
torius Br. Kviklys. 

— A. a. Iz idor ius Gied
r a i t i s , gimęs 1902 m. liepos 1 
d., Lukšių km., Jurbarko 
valsč., Raseinių apskr., mirė 
Bostono slaugymo namuose. 
Buvo baigęs Raseinių gimna
ziją ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto humanitarinių moks
lų fakultetą. Guvo gimnazijos 
mokytojas, lietuvių kalbos žo
dyno bendradarbis, rašinėjo 
spaudoie. Padėjo išleisti savo 
brolir rašyt. Antano Giedrai
čio monografiją „Jurbarkas". 
Laidojamas Bostone. Liko se
suo Monika, taip pat brolių 
Antano ir Juozo dukterys. Chi
cagoje liko Antano duktė 
Grožvyda Giedraitytė. 

x Afgan i s t an ieč ių bend
r u o m e n ė kviečia lietuvius da
lyvauti jų vadovo Habib May-
ar. lyvauti vadovo Habib 
Mayar , New Yorko afga-
ganistaniečių laisvės kovo-
vas prieš komunizmą Afga
nis tane . P r a n e š i m a s bus 
rugsėjo 7 d., penktadienį, 1 
vai. p. p. Continental viešbu
tyje, Lake Superior salėje, 
aštuntam aukšte. 505 N. Mi-
chigan Ave. 

x Dr . E u g e n e S t o n i k a s , 
Flossmoor, 111., pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, kartu 
atsiuntė ir 20 dol. dienraščio 
paramai. Dr. E. Stoniką skel
biame garbės prenumeratore, 
o už rėmimą lietuviško žodžio 
labai ačiū. 

x A m e r i k o s L i e t u v i ų 
Tau t inės Są jungos Chica-
gos s k y r i u s š. m. rugsėjo 
mėn. 2-ją dieną, sekmadienio 
vidurdienį, ruošia Ateitininkų 
Namų sodelyje, Lemonte, ge
gužinę. Vietovė randasi Ar
cher greitkelio ir McCarthy 
Road kryžkelėje. Nuoširdžiai 
kviečiami visi sąjungos na
riai bei jai prijaučiantieji ir 
Chicagos bei jos apylinkių lie
tuviai atvykti į šį jaukų gam
tos kampelį maloniai praleis
ti sekmadienio popietę, kur 
visų lauks skanūs užkan
džiai, įvairių gėrimų baras, 
muzika, laimėjimai ir kito
kios pramogos. Laimėjimams 
praturtinti fantus, kas gali, 
prašome atsivežti kartu, at
vykstant į gegužinę, už ką bū
sime labai dėkingi. Kas gali. 
prašome atsivežti lauko kė
des. 

S k y r i a u s va ldyba 
<pr.). 

x V ienos s a v a i t ė s kel io
nė į Lie tuvą — Spalio 7—16 
d. Kaina iš Chicagos — 
1350.00 dol., iš Bostono — 
1140.00 dol. S k u b ė k i t e re
gistruotis pas Amer ican 
Travel S e r v i c e Bureau , 
9727 Sou th Wes te rn Ave-
nue . C h i c a g o . I l l i n o i s 
60643. Tel . (1 — 312) 238 -
9787. 

(Sk.j. 

x A m e r i k o s L i e t u v i ų 
k o n g r e s o metu, spalio 28 d. 
10:30 vai. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje šv. 
Mišias laikys ir pamokslą sa
kys vysk. Vincentas Brizgys. 
Pamaldose pasižadėjo daly
vauti taip pat Chicagos vys
kupas augziliaras J. G. Vlaz-
ny. Lietuvių kongresą rengia 

Amerikos Lietuvių Taryba. 
x Dar i aus ir Girėno l i 

tuan i s t inė pradžios mokykla 
pamokas pradeda rugsėjo 8 d. 
šeštadienį, 9 vai. ryto. Pamo
kos tęsis iki 12 vai. Registra
cija tuo laiku vyksta kavinė
je. Antra registracija bus kitą 
šeštadienį, rugsėjo 15 d. Pa
mokos tada tęsis iki 1:15 vai. 
p. p. Visus tėvelius kviečia 
mokytojai ir tėvų komitetas tą 
dieną atsilankyti į Jaunimo 
centrą ir užregistruoti savo 
vaikus. 

x P e r J A V LB Lemonto 
apy l ikės tradicinę gegužinę 
bus laimėjimai, taip pat daug 
skanaus maisto ir gaivinan
čių gėrimų. Svečiai yra prašo
mi atsivežti savo sulanksto
mas kėdes į gegužinę. 
Gegužinė bus sekmadienį, 
rugsėjo 9 d.. Ateitininkų na
muose. 

x J u o z a s Laučka, buvęs 
pirmosios Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos narys, pa
sakys kalbą Amerikos Lietu
vių kongrese spalio 27 d. Chi
cagoje. 

x Lore t to l igoninė rengia 
tradicinį vadinamą „October-
fest" rugsėjo 29 d., šeštadienį, 
tarp 10 vai. ryto ir 4 vai. p. p. 
automobilių pastatymo prie li
goninės aikštėje. Kviečia vi
sus buvusius pacientus ir tar
n a u t o j u s š ioje šventė je 
dalyvauti. 

x La ima Sulai tytė, kaip 
rašo „Chicago Tribūne" rug
piūčio 28 d. laidoje, vaidinime 
„Summer Stock Murders" su-, 
sitikusi su Kingsley Day, atei
nantį šeštadienį užbaigs ve
dybomis. 

x Kun . d r . V. Skilan-
dž iūnas , Ottavva, Ont., Kana
da, mūsų garbės prenumera
torius ir nuoširdus rėmėjas, 
atsiuntė visą šimtinę kartu su 
prenumeratos pratęsimu. Kun. 
V. Skilandžiūną ir toliau lai
kome garbės prenumerato
rium, o už savos spaudos rė
mimą tariame nuoširdų ačiū. 

x Mari ja Apolienė, Home-
wood, 111., Marytė Lepera, Ply-
mouth, Pa., Albina Ralys, 
Richmond Hill, N. Y., grąžino 
lėšų telkimo laimėjimų šakne
les ir kiekviena paaukojo po 
15 dol. M. Apolienė dar palin
kėjo „Draugui" geros sėkmės, 
švenčiant 75 metų sukaktį, o 
taip pat Dievo palaimos ir iš
tvermės. Labai ačiū už viską. 

x Z. Gi rdauska8 , Toronto, 
Ont., Kanada, grąžino laimė
jimų šakneles ir kartu pridėjo 
20 dol. auką. Savo trumpame 
laiškely išreiškė „Draugui" 
linkėjimus ir sėkmės. Labai 
ačiū už viską. 

x Vienos sava i t ė s kelio
nės iš Ch icagos į Rio kiek
vieną šeštadienį, pradedant 
gruodžio 29 d. iki birželio 1 d. 
Kaina vienam asmeniui nuo 
529 dol. plius 15 proc. taksų. 
Kaina priklauso nuo pasi
rinkto viešbučio. Į šią kainą 
įskaitoma: lėktuvas, perveži
mas iš aerodromo į viešbutį, 
viešbutis, pusryčiai kiekvieną 
dieną ir miesto apžiūrėjimas. 
Rezervacijoms kreiptis į Bi
r u t ę Za la to r i enę , Travel 
Advisers , Inc. , 1515 N. 
Har lem Ave., Oak P a r k , 
111. 60302. Tel . (312) 524-
2244. 

(sk.). 

x KASA, Lietuvių Fede
r a l i n ė Kred i to Unija pra
neša , kad š. m. rugsėjo mėn. 
3 dieną, pirmadienį, darbo 
dienos savaitgalį. Kasos ab< 
įstaigos (Chicago ir Cicero) 
bus uždarytos. 

(sk.). 

IŠ ARTI IR TOLI 

Laisvės olimpiados fakelo palydą is Los Angeles 
Koliziejaus veda PLJ sąjungos valdybos pirm. 

Gintaras Grušas (dešinėje) ir politinės veiklos 
koordinatorė Danutė Mažeikienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA DIPLOMUOTA 

FARMACININKĖ 

Lyda Bakaitytė Palos 
Heights, 111., birželio mėnesį 
baigė Illinois universiteto far
macijos fakultetą ir sėkmin
gai išlaikė egzaminus. Grįžu
si iš kelionės Europoje, 
pradėjo darbą Jewel — Osco 
kompanijoje. 

Lyda yra baigusi Kristijono 
Donelaičio lituanistinę mo-

šes . Marian Blodis, Šv. 
Pranciškaus seselių generali
nė vyresnioji Pittsburgh, Pa., 
atsiuntė 50 dol. su tokiu laiš
kučiu: „Sveikiname dienraštį 
„Draugą" 75 metų sukakties 
proga ir linkime gausios Die
vo palaimos Jūsų darbuose ir 
siekimuose. Didžiai įvertina
me „Draugo" pastangas, dir
bant Kristaus Karalystės pla
tinimo dirvoje ir lietuvybės 
palaikymo". Nuoširdus ačiū 
už malonų sveikinimą ir gra
žią paramą dienraščiui. 

x Inž. Kazimieras Po
cius, žinomas visuomeninin
kas, ilgametis Balfo veikėjas, 
daug energijos ir sumanumo 
skiria Balfo Beverly Shores 
skyriaus rengiamam organiza
cijos 40-čio minėjimui — va
saros šventei, kuri bus rugsė
jo 9 d. Stankūnų sode. 

x Antanas ir Birutė Vi-
lušiai , Schererville, Ind., vi
suomenininkai, mūsų garbės 
prenumeratoriai, artimi bend
radarbiai, atsiuntė 20 dol. au
ką ir kartu pratęsė prenume
ratą. A. ir B. Vilušius ir toliau 
laikome garbės sąrašuose, o 
už vertinimą lietuviško žodžio 
ir paramą labai dėkojame. 

x Zinas Jonušas , Miami, 
Fla., Zino's Musical repair . 
shop" savininkas, mūsų gar
bės prenumeratorius, rėmė 
jas, pratęsdamas prenumera
tą atsiuntė ir 20 dol savos 
spaudos paramai. Z. Jonušą ir 
toliau laikome garbės prenu
meratorium, o už nuolatinę 
paramą tariame labai ačiū. 

x Genovaitė Bielskienė, 
Lighthouse Point, Fla., mūsų 
rėmėja, pratęsė prenumeratą 
su 22 dol. auka dienraščiui, G. 
Bielskienę skelbiame garbės 
prenumeratore. o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkoja
me. 

kyklą ir ilgametė aktyvi skau
tė „Nerijos" skaučių tunte ir 
Akademikių skaučių draugo
vėje. Eilę metų šoko „Gran
dies" tautinių šokių grupėje. 

Tėveliai Jūra ir Algis Ba
kaičiai, sesutės Rima ir Dai
na ir visi giminės ir draugai 
linki Lydai sėkmės pasirink
toje profesijoje. 

MOKSLO METU 
PRADŽIA CHICAGOS 

AUKŠT. LITUANISTINĖJ 
MOKYKLOJE 

Chicagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla, veikianti 
Jaunimo centre. 5620 S. Cla-
remont Ave., naujuosius 1984-
85 mokslo metus pradeda rug
sėjo 8 d. 9 vai. ryto. Mokytoju 
taryba ir tėvų komitetas pra
šo, kad nuo 9 ligi 11 vai. ryto 
persiregistruotų visi (ir per
nai lankę) mokiniai, užpildy
dami registracijos lapelį. Tė
vai prašomi tą dieną sumokėti 
jei ne visą, tai bent pusę mo-
kes6o už mokslą. Tos parei
gos atlikimas palengvina ne
lengvą tėvų komiteto darbą. 
Tuo pačiu laiku kviečiami re
gistruotis ir nauji mokiniai. 
Baigę lituanistinės mokyklos 
8 skyrius priimami į 5 klasę 
be egzaminų. Jie turi tik užsi
registruoti. Nebaigę turi lai
kyti egzaminus iš pradžios 
mokyklos kurso. Jų egzami
nai prasidės 9 vai. ryto. Tuo 
pačiu metų pataisų egzami
nai ir vasaros darbų grąžini
mas. Tos pareigos neatlikę 
bus paliekami toje pačioje kla
sėje. Nebus atidėliojama, nes 
tai trukdo normalų mokyklos 
darbą. 

Registracijos dieną moki
niai turi nusip.rkti reikiamą 
kiekį sąsiuvinių ir jo klasei 
skirtus vadovėlius, pratimus 
bei skaitinius. Tėvų komiteto 
nariai turės reikiamų priemo
nių sąrašą ir tas priemones 
pardavinės. Ir vadovėlių lai
ku nusipirkimas palengvina 
tolimesnį darbą. 

Pamokos prasidės rugsėjo 

15 d. 9 vai. ryto. Tą dieną pa
mokos bus sutrumpintos ir 
baigsis 12 vai. Nuo rugsėjo 22 
d. pamokos vyks nuo 9 vai. 
ryto ligi 1:45 vai. popiet. 

Kviečiame lietuvišką jauni
mą, baigusį pradžios lituanis
tinę mokyklą, tęsti savo lietu
viškąjį išsilavinimą Chicagos 
Aukštesniojoje lituanistikos 
mokykloje. 

J u o z a s Masilionis 

CHICAGOS ŽINIOS 
MERO VETO 

Chicagos meras Washing-
tonas paskelbė veto trims 
svarbiems projektams: pra
plėtimui O'Hare tarptautinio 
aerodromo ir nutiesimui grei
tojo susisiekimo miesto pie
tuose ir pietvakariuose. Tuo 
būdu sustabdomi darbai, ku
rie būtų atsėję 820 mil. dole
rių. Veto įsigalios nuo arti
miausio miesto tarybos 
posėdžio. Meras vetavo dėl 
opozicijos įnešamų pataisų, 
kurios miesto kontraktų kont
rolę paliktų miesto tarybai. 

P A L I E K A NAMUS 
Chicagoje kasmet savinin

kai palieka apie 6,000 namų 
ar butų. Daugelis tą daro dėl 
aukštų mokesčių, dėl teismų. 
Tie paliekami butai gali su
daryti nemažų rūpesčių. 

NEPERDUODANTIEMS 
MOKESČIU 

Chicagos miesto vadovybė 
nusprendė bausti ir imtis kitų 
griežtų priemonių, kurie iš pir
kėjų surinkę mokesčius, jų ne
perduoda miesto ar valstijos 
iždui. 

GUBERNATORIAUS 
PAJAMOS 

I l l ino i s g u b e r n a t o r i u s 
Thompson ir jo žmona 1983 
m. turėjo pajamų 100,249 dol. 
mokesčių įmokėjo 18,153 dol. 
Už kalbas, pasakytas už Illi-

noir ribų gavo honoraro 7,000 
dol. 

i. A. VALSTYBĖSE 

— Kris t ina i r Gundis 
Vai tkai , neseniai sukūrę šei
mą Wahingtone, D. C , tarny
biniais reikalais išsikėlė gy
venti į Colorado valstiją. Jų 
dabartinis adresas yra: 3719 
So. Danuke, Aurora, Colo. 
80013. 

— Dr. J o l a n d o s Micke
vičiūtės iš Clevelando ir inž. 
Viktoro Ruokio sutuoktuvės 
bus rugsėjo 8 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, Los 
Angeles, Calif. Jaunoji šeima 
pasiliks gyventi Los Angeles. 
Abu žada dirbti savo profesi
jose, taip pat įsijungti į lietu
višką gyvenimą šioje lietuvių 
kolonijoje. 

— Mykolas Oksas , Šv. Ka
zimiero parapijos zakristijo
nas Los Angeles, gavo liūdną 
žinią, kad Grand Rapids, 
Mich., mirė jo brolis a. a. Pet
ras Oksas. Palaidotas buvo 
Grand Rapids. Visi Los An
geles lietuviai Mykolui Oksui 
reiškia užuojautą, nes visi jį 
pažįsta kaip uolų ir gerą za
kristijoną. 

— A. a. Augus t inas Un-
derhi l l , Šv. Kazimiero para
pijos Los Angeles narys, mirė 
sulaukęs 80 metų amžiaus 
Santa Monica, Calif. Nuliūdi
me liko du sūrūs. 

— Sol. Gina C a p k a u s -
k i enė sutiko duoti dainų ir 
arijų koncertą Kultūros Židi
nyje, Brooklyne, N. Y., lapkri
čio 18 d. Kartu bus ir jos nau
jos plokštelės pristatymas ir 
aptarimas. 

— Kun. Daminii i . a s Va-
lent i iš Vokietijos yra atvy
kęs į Brooklyną pas savo tė
vus. Nors jis italų kilmės, bet 
gerai moka lietuviškai ir pa
deda Apreiškimo parapijoje. 
J is vyks į šv. Kazimiero mi
nėjimą Toronte. 

KANADOJE 
— Gediminas Saunor i s 

šių metų pavasarį baigė Ha
miltono universitete ekonomi
jos ir rusų kalbos mokslus, įsi
gijo bakalauro diplomą. J is su 
tėvais dr. Algiu ir Sofija Sau-
noriais tik vėliau atvyko iš 
Vilniaus į Kanadą. Hamilto
ne baigė aukštesniąją mokyk
lą, o dabar universitetą. 

— Elena Rinkevič iū tė i r 
P e t r a s Juodva lk i a i , gyve
ną Oshawa, Ont. liepos 10 d. 
atšventė vedybų 25 metų su
kaktį. Svečias iš Brazilijos 
kun. Petras Rukšys pasveiki
no giminių ir draugų vardu 
Brazilijoje, nes Elena Juod-
vallrienė yra gimusi ir augusi 
Brazilijoje. 

— A. a. J o n a s J u r k s t a s . 
80 metų amžiaus, liepos 27 d., 
mirė Montrealyje. Palaidotas 
iš Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios Cote des Neigęs ka
pinėse. Liko liūdinti žmona 
Regina, du broliai, sesuo ir ki
ti giminės. 

— D o n a t a s Žygimantas 
Čern ius , Ontario policijos pa-
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Lietuvio -kun. P. Dumbliausko pastatydinta bažn^ angandoje — Sibire. 

reigūnas praėjusį pavasarį 
baigė Rusijos istoriją baka
lauro laipsniu Londono uni
versitete. Prieš porą. metų jis 
yra gavęs viešosios adminis
tracijos diplomą. Nors dirb
damas, augindamas šeimą — 
tris vaikus ir gerai atlikda
mas savo tarnybą, D. 2 . Čer
nius sugebėjo vakarais ir 
atostogų metu studijuoti ir 
baigti aukštuosius mokslus. 
Jo žmona Irena yra pasižy
mėjusi solistė, dainuojanti 
įvairiose liet avių kolonijose 
Kanadoje ir JAV-se. 

— Wind8oro, Ont . , L ie tu
vių B e n d r u o m e n ė s apylin
kė džiaugiasi turėdama jauną 
pirmininką Paulių Kurą. Bet 
tarnybiniais reikalais j is iške
liamas į kitą vietą. LB likusi 
valdybe ir apylinkės nariai 
šiai veikliai šeimai — Pauliui 
ir Rasai Lukoševičiūtei - Ku-
rams surengė išleistuves. Kai 
P. Kuras buvo pirmininkas, 
jis nesėdėjo už garbės stalo, 
bet dirbo visus darbus, kurie 
buvo reikalingi renginiams, 
apylinkės veiklai. Dėlto jo ir 
jo veiklios žmonos gailisi vi
sa Windsoro apylinkė, nors ti
kisi, kad jie ir iš toliau kar
tais padės savo mažai lietuvių 
kolonijai. 

— Hami l t ono s k a u t ė m s i r 
s k a u t a m s gegužės ir birželio 
mėnesiai buvo labai darbingi. 
Gegužės pabaigoje Dainavoje 
buvo skautų susitikimas, ku-
rin nuvyko vadovė vyr. sk. A. 
Krivinskaitė, globojama pa. 
A. Aušroto. Birželio 9 — 10 d. 
Giedraičio medžiotojų vieto
vėje buvo iškyla. Iškyloje bu
vo pravestas vyčių įžodis, ku-
r i a m v a d o v a v o s . A . 
Baltakienė ir ps. A. Aušrotas. 

A U S T R A L I J O J E 
— A n d r i u s K r i š č i ū n a s , 76 

metų amžiaus, buvo prava
žiuojančio automobilio Ade
laidėje mirtinai par t renktas ir 
mirė rugpiūčio 3 d. Palaido
tas Centennial kapinėse. 

— A.a. Mikas Ki l ikev ič ius i 
mirė rugpiūčio 4 d. Geelonge. 
Buvo gimęs 1917 m. Vilkaviš
kio apskr. Aktyvus LB narys , 
Lietuvių namų rėmėjas. Liko 
žmona, dukra ir du sūnūs. 

— Melbourno s k a u t i n i n 
kai šv. Mišių auka prisiminė 
mirusius skautininkus Anta
ną Krausą, Borisą Dainutį, 
Algirdą Talačką ir Leopoldą 
Kepalą. 

— Akad . skau tų sąjūdžio 
Adelaidės skyrius kukliai at
šventė savo skyriaus 34 metų 
sukaktį, š iuo metu skyriui va
dovauja fil. dr. J an ina Maže-
lienė, V. Ilgūnas ir T. Žuraus-
kas. 

— S e n a t o r i u s G. R i -
c h a r d s o n a s iŠ sostinės Can-
berros atsiuntė laišką Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos vicepirminin
kui dr. B. Vingiliui, kuriame 
pranešė, kad Darbo partija 
daugiau Pabaltijo nepripa
žins Sovietams, ką anksčiau 
jos vienas narys (premjeras) 
buvo padaręs. 

— S e n a t o r ė Susą n R y a n , 
Švietimo ir jaunimo reikalų 
ministerė, pranešė Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
Adelaidėje vadovybei, kad lie
tuvių mokyklų reikalams pa
skyrė 1384 dolerių subsidiją ir 
ją išmokėjo įgaliotam Jonui 
Stačiūnui. 

— Lietuvių S p o r t i n i n k ų 
žiemos š v e n t ė (šiuo metu i 

Australijoje yra žiema) buvo 
suruošta rugpiūčio 4 d. Mt. 
Buller kalnuose. Buvo įvai
rios žiemos sporto varžybos 
Dalyvavo ne tik Australuos 
lietuvių sporto klubai, bet ir 5 
svečiai iš Amerikos: Linas 
Raibys iš Los Angeles, Da
rius Raulinaitis i i San Fran
ci 8co, Vytenis Čiurlionis iš 
Clevelando, Marius Juodišius 
ir Algis Mainelis. Slidininkų 
lenktynėse dalyvavo 56 spor
tininkai. 

— Alg. Ž i l inskas Melbour-
ne veda kelionių biurą. 


