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Iš mokytojos laiško 
kunigui kovotojui 

(Tęsinys) " 
Jūs turite teisę vadinti mus 

bailiais. Taip, mes gėdingai 
tūnome baimės šešėlyje. 
Labai gerai dar prisimename 
tuos laikus, kai buvome moko
mi tylėti. Tie, kas netylėjo, 
važiavo toli — už Uralo. Ne 
vienetai — šimtai, tūkstan
čiai. Baimė įsėdo į kūną kaip 
liga, kaip sunkiai pagydoma 
liga. Mes kartais bijome ir to, 
ko nereikėtų bijoti. Kai kam 
tas labai patinka. Poetas Alg. 
Pabijūnas supranta: „Plaktu
kas viniai parodo kebą, ir 
kelias jai daros toks artimas, 
ir visos vinys paklūsta vieno
dai, nes jų galvos standarti
nės". Tebekalama tuo pačiu 
plaktuku per standartines gal
vas. O tiems, kurie neturime 
standartinių galvų — neleng
va. Kiekviena diena — kova. 
Vidinė, paslėpta kova už nor
malų, nuoširdų santykį su 
mokiniu. Bet ir vėl — kalbėti 
su juo atvirai ne visada 
g a l i m a . Klasėje sėd i i r 
būsimasis „patriotas", ir būsi
masis saugumietis , Todėl 
kalbam užuominom, mėgi
nam užmegzti širdies kontak
tą. Suprantu, kad tai labai 
maža. Bet ką daryti? Ar 
geriau tas nekaltas vaikiškas 
sielas palikti tik tų globai, 
kurie raute rauna iš jų tikėji
mą, meilę Tėvynei, meilę 
žmogui, vieton jų siūlydami į 

tuštumą vedantį ateizmą, 
kuris nesugeba paaiškinti 
žmogaus esmės, įprasminti 
gyvenimo, paaiškint i jo, 
suteikti jam kryptį. Palikti tų 
globai, kurie juose ugdys 
proletarinį internacionaliz
mą, o ne mokys mylėti savo 
tautos, jos papročių, gerbti 
savo tėvų įsitikinimų. Jie 
vietoj šilumą skleidžiančios 
artimo meilės siūlys neapy
kantą kitaip į gyvenimą 
žiūrinčiam žmogui. 

Sunku, kai matai be jokios 
atramos besiblaškančius 
jaunuolius, nešiojančius 
dvasinę tuštumą, paženklin
tus beprasmybės ženklu — ir 
nieko negali padėti. Visai 
suprantama, kodėl jaunimo 
auklėtojai vietoje išpažintyje 
atliekamos savo poelgių anali
zės, pokalbio su savo sąžine, 
mėgina ją nuraminti degtine, 
vadindami tai atsipalaidavi
mu nuo įtampos... 

Kenčiam, bet manom, kad 
ne mes kalti, o kaltas tas, 
kuris tvoja su plaktuku per 
galvą. Bet nuo atsakomybės 
už savo darbus neatleidžia nei 
Bažnyčia, nei Dievas, nei 
įstatymas. Reikia pabusti 
visiems, kurie sukaustyti bai
mės, kurie dar tebegyvenam 
iš inercijos, didžiausia dorybe 
laikydami paklusnumą aukš
tesniame poste sėdinčiam... 

(Bus daugiau) 

Rinkimų kampanijoj 
Waterbury. — Prezidentas 

Reaganas savo rinkiminėje 
kampanijoje New Jersey ir 
Connecticute ragino demokra
tus nut raukt i ryšius su 
demokratų partija. Prezi
dentas pabrėžė, kad tai nėra 
lengva, tačiau įrodinėjo, kad 
Amerikos demokratai nepa
sikeitė. Pasikeitė tik partijos 
vadai. Jų principai nebėra 
tokie, kaip Roosevelto, Kenne-
džio ar Trumano. Dabartiniai 
partijos vadai pakeitė pozici
jas, todėl balsuotojai dabar 
turi balsuoti už respublikonų 
kandidatus, kalbėjo Reaga
nas, nurodęs, kad Mondale 
siūlomi mokesčių pakėlimai 
būtų grandinė ant Amerikos 
kaklo, būtų amerikiečių 
pasmerkimas į naują baudžia
vą. 

Minėjo skerdynes 
Tel Avivas. — Izraelio ara

bai Vakarų krante ir Gazoje 
piktai paminėjo prieš dvejus 
metus Libane įvykusias Sab-
ros-Sbatilos palestiniečių 
stovyklų skerdynes. Arabai 
penkiose vietovėse degino 
automobilių padangas, mėtė 
akmenis. Vakariniame krante 
arabai apšaudė izraebečių 
autobusą, sužeidė septynis 
keleivius. Greit atvykęs 
kariuomenės dalinys pradėjo 
ieškoti užpuolikų. 

Izraelio spauda paskelbė, 
kad naujasis premjeras Perės 
spalio mėn. važiuos į Ameri
ką ir spalio 8 d. bus priimtas 
prezidento Reagano. Premje
ras atskirai susitiks su valsty
bės sekretoriumi Shultzu ir 
g y n y b o s s e k r e t o r i u m i 
VVeinbergeriu. Numatomas 
susitikimas ir su demokratų 
partijos kandidatu Mondale. 

Izraelio vyriausybė planuo
ja prašyti iš JAV nemažos 
ekonominės paramos, kartu 
p r a š a n t , kad A m e r i k a 
„užmirštų" seną Izraelio sko

lą Amerikai. Izraelis skolin
gas 9.6 bil. dol. Vyriausybė 
planuojanti prašyti, kad nuo 
tos sumos Amerika* nubrauk
tų vieną bil. dol. 

Spalio 1 d. atvyksta buvęs 
premjeras, dabartinis užsie
nio reikalų ministeris Yit-
zhak Shamir . Premjeras 
planuoja prašyti, kad pernai 
paskirta Amerikos ekonomi
nė parama nebūtų mokama 
dalimis, po kelis Šimtus 
milijonų dolerių, bet viena 
suma, kuri pasiektų Izraelį 
dar šį rudenį. 

Puolė Amerikos 
ambasadą Beirute 
Beirutas. — Stiprus spro

gimas sužalojo rytiniame 
B e i r u t e J A V a m b a s a 
dos pas ta tą . Prezidentas 
Reaganas tuoj pasmerkė 
teroristų puolimą, pridėjęs, 
kad visas civilizuotas pasau
lis jam pritaria. Libano poli
cija nustatė, kad sprogimą 
sukėlė prie ambasados palik
tas sprogmenų pilnas automo
bilis. Pastatas nesugriuvo, 
tačiau buvo smarkiai sužalo
tas. Du amerikiečiai sunkiai 
sužeisti. Dar daugiau sužeistų 
tarp ambasadoje dirbusių 
libaniečių ir praeivių. Libano 
laikraščiams paskambino 
nežinomi arabai ir pasigyrė, 
kad tai „šventojo karo", Irano 
organizacijos, darbas. 

Prieš kelias savaites Jungti
nėse Tautose Amerika vetavo 
Saugumo Tarybos rezoliu
ciją, kuri pasmerkė Izraelio 
okupacinės valdžios darbus 
Libane. Po to veto „šventojo 
karo" organizacija paskelbė, 
jog jos kankiniai yra pasiren
gę Amerikai keršyti, puolant 
vieną jos įstaigų Viduriniuo
se Rytuose. 

— Sovietai perdavė JAV 
Pakrančių Sargybos laivui 
penkis Aliaskos jūreivius, 
kurie išbuvo suimti visą 
savaite Sovietų Sąjungoje. 

Demokratų partijos kandidatas į prezidento vie
tą Walter Mondale nusiskundė, kad jį labai 
nedraugiškai sutiko Kalifornijos universiteto 
studentai, trukdę jam kalbėti, šūkavę prezidentą 

Reaganą remiančius dūkius. Kairėje — Atlantos 
miesto meras Andrew Young, buvęs JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tautose. 

Prezidentas prieš 
prekybos užtvaras 

TRUMPAI 
Iš VISUR 

Washingtonas. — Prezi
dentas Reaganas rugsėjo 18 
atmetė plieno pramonės 
reikalavimus, kad vyriausybė 
suvaržytų užsienio plieno 
importus į Ameriką. Jis paža
dėjo derėtis su plieną gami
nančiomis šalimis, kad jos 
savanoriškai savo eksportus 
sumažintų. Prezidentas pasi
sakė už laisvą pasaulio preky
bą, nes Amerikai pradėjus 
varžyti užsienio prekes, užsie
nis gali panašiai varžyti 
Amerikos gaminius. 

Neseniai prezidentas atme
tė panašius vario įmonių 
reikalavimus, nors toks jo 
n u s i s t a t y m a s g a l i j a m 
pakenkti Arizonoje, Utoje, kur 
daug darbininkų neteko dar
bų dėl Čilės vario konkurenci
jos. Čilės vario pramonė paga
mina vario svarą už 40 centų. 
Svarą v a r i o Amer iko je 
pagaminti kainuoja 75 c. Jei 
vyriausybė suvaržytų vario 
įvežimą iš Čilės, jį siųsti 
Amerikon pradėtų didesniais 
kiekiais kitos vario gamin
tojos: Peru, Filipinai, Zaire ir 
Zambija. 

Plieno pramonei Amerikoje 
daugiausia žalos padarė Japo
nija, kuri yra paskelbusi sava
norišką eksportų suvaržymą. 
Europoje veikia plieno gamin
tojų sindikatas. Jis irgi suti
ko mažinti plieno eksportus į 
Ameriką. Iš viso apie 85 nuoš. 
į Ameriką atsiunčiamo plieno 
yra paliesti įvairių savano
riškų susivaržymų. Kita dalis 
ateina iš Brazilijos, iš Pietų 
Korėjos, kurios plieną parduo
da pigiau. 

P r e z i d e n t a s p a r e i š k ė 
suprantąs, kad užsienio phe-
nas sudaro grėsmę Amerikos 
plieno bendrovėms ir liejyklų 
darbininkams. J i s tačiau 
laikosi laisvos pasaulio preky
bos principų. Užsienio konku
rencija jaučiama ir kitose 
pramonės šakose: Tekstilėje, 
batų pramonėje. Cia jau 
naudojami įvairūs muitų, 
s a v a n o r i š k ų ap r ibo j imų 
susitarimai. Nežiūrint jų, 
Amerika užpilama įvairiomis 
medžiagomis iš Taivano, 
Hong Kongo, Pietų Korėjos. 
Tos pačios Azijos pramonės 
galybės užvertė savo prekė
mis ir Vakarų Europos šalis, 
kur spauda vis dažniau rašo 
apie būtinus muitus ir preky
bos užtvaras. Per pirmąją šių 
metų pusę Japonijos pramo

nės gamyba pakilo 10 nuoš., 
Pietų Korėjos — 19 nuoš., 
Taivano — 16 nuoš. 

Japonijoje ir Pietų Korėjoje 
su pasitenkinimu buvo sutik
t a s prezidento Reagano 
pareiškimas, kad jis laisvajai 
pasaulio prekybai užtvarų 
n e s t a t y s , bet derėsis su 
gaminto ja i s dėl eksportų 
sumažinimo. Japonijos ir Pie
tų Korėjos plienas liepos mėn. 
sudarė 33 nuoš. viso Ameri
koje nupirko pbeno. Japonija 
savo biudžete planuoja iki 
1985 m. kovo mėn., kada 
baigiasi japonų finansiniai 
metai, eksportuoti į užsienį 
prekių už 174 bil. dol. 

Protestantai kelia 
vyriausybei bylą 
VVashingtonas. — Ameri

kos rebginių grupių vadovy
bės: presbiterionų, baptistų, 
evangelistų, episkopalų, žydų 
ir kelios civilinių organizacijų 
vadovybės kreipėsi į teismą, 
kaltindamos prezidentą Rea-
ganą, valstybės sekretorių 
George Shultzą, iždo sekreto
rių Donaldą Reganą ir amba
sadorių Vatikane Williamą 
VVilsoną. ši koalicija kaltina 
vyr iausybę dėl formalių 
diplomatinių santykių užmez
gimo su Vatikanu. Byla iškel
t a ne sostinėje, bet Phila-
delphijoje, simboliniame Ame
rikos revoliucijos lopšyje. 

Kaltintojai remiasi ne užsie
nio politikos linijos pakei
timu, bet griebiasi lėšų nely
gaus paskirstymo motyvo. 
Skunde sakoma, kad mokes
čių mokėtojų pinigai naudoja
mi vienos reUgijos iškėbmui 
virš kitų. Diplomatiniai ryšiai 
su Vatikanu laužo Valstybės-
Bažnyčios atskynmo princi
pą, sakoma skunde. 

— Naujų namų statyba 
liepos ir rugpiūčio mėn. 
Amerikoje sumažėjo. Dėl to 
kalti aukšti bankų paskolų 
nuošimčiai. 

— Buvo skelbiama, kad 
norvegų žvejų laivas tinkle 
pagavo povandeninį laivą. 
Paaiškėjo, kad į tinklus pate
ko jūros dugne guiejęs seno 
lėktuvo laužas Manoma, kad 
tai II Pasaulinio karo lieka
na. 

— Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko prašė 
Jungtinių Tautų atidėti jo 
kalbą Generalinėje Asamblė
joje dviem dienom. Dabar jis 
kalbės rugsėjo 27 d. 

— Senato užsienio reikalų 
komitetas patvirtino Geno
cido konvenciją ir pasiuntė ją 
į senatą ratifikuoti. Sen. Jesse 
Helms, respublikonas iš 
Šiaurinės Karolinos, susilaikė 
nuo balsavimo. Sutartis sena
to ratifikavimo laukia jau nuo 
1949 m. 

— Teroristai padegė Japo
nijos valdančiosios liberalų 
partijos rūmus Tokijo mieste. 

— Buvęs pasaulio bokso 
čempionas Muhammad Ali 
atsigulė New Yorko neurolo
ginio instituto ligoninėje tyri
mams. Jam sunku kalbėti, jis 
jaučiasi nuolat pavargęs. Ali 
pasakė, kad galbūt atsiliepia 
visi smūgiai, kuriuos jis savo 
karjeroje gavo į galvą. Galbūt 
sukrėsti jo smegenys. 

— Londone leidžiamas žur
nalas „Jane s Defense Week-
ly" rašo, kad sovietų marša
las Ogarkovas nebuvo 
pažemintas, bet — paaukš
tintas. Jam pavesta vado
vauti generalinio štabo 
Vorošilovo akademijai, kur 
ruošiami būsimieji sovietų 
kariniai, strateginiai, takti
niai vadai. 

— Senate sen. John Glenn 
ir Aliaskos sen. Frank Mur-
kowski reikalauja JAV spau
dimo Filipinų valdžiai, kad ji 
pravestų politines, ekono
mines reformas. Negalima 
leisti, kad filipiniečiai galvo
tų, kad Amerika visada tik 
remia Filipinų režimą ir jo 
darbus. 

Didina spaudimą 
Pietų Afrikai 

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmai pr iėmė ke tu r i a s 
rezoliucijas, kurios pasmerkia 
Pietų Afrikos respubliką, jos 
vedamą rasistinę politiką, jos 
rasių atskyrimą — aparteidą. 
Viena rezoliucija reikalauja 
tuoj paleisti politinius kali
nius. 

Bostono miesto meras pa
skelbė raginimą visiems 
didesniems Amerikos mies
tams įsijungti į kovą prieš 
Pietų Afrikos respubhką. 
Bostono miestas neinvestuoja 
miesto lėšų tokiose finansinė-

Jungtinės Tautos 
pradeda sesiją 

New Yorkas . — Po vasa- Tautose Jeane Kirkpatrick 
ros atostogų vėl susirenka rašo, kad raportas suteikia 
Jungt inės Tautos . Daug progą palyginti, kaip Ameri-
amerikiečių atvirai propaguo- kos politika buvo remiama 
ja mintį, kad ta organizacija kitų pasaulio valstybių, 
nepateisina į ją dėtų vilčių, Raporte sakoma, kad tas 
nepateisina išleidžiamų pini- balsavimo rekordavimas yra 
gų, ypač Amerikai, kuri svarbus, nes nuo balsų kryp-
didžiausiomis lėšomis priside- ties priklauso JT vadovybės 
da prie jos išlaikymo. Deši- politinė kryptis. Balsai pade-
niosios srovės organizacijos da sudaryti pasaulinę opiniją 
Amerikoje seniai kalba, kad įvairiais klausimais ir kartu 
reikėtų Jungtines Tautas gali paliesti JAV politiką, 
pašalinti iš New Yorko arba Iš balsavimo statistikos 
reikėtų Amerikai iš J T išstoti matosi, kad pasaubo kraštų 
ir jas ignoruoti. dauguma nėjo kartu su 

Vasario mėn. Kongresas Amerika. Dažniausiai Ameri-
pavedė va ls tybės depar- kos politiką Jungtinėse Tauto-
tamentui paskelbti raportą se palaikė Izraelis (93.3 
apie pasaulio valstybių baisa- nuoš.). Po jo eina Britanija su 
vimo Jungtinėse Tautose 84.2 nuoš. Kaimyninė Kana-
statistiką. J i apima tik praėju- da tik 76.8 nuoš. palaikė 
sius 1983 metus. įvade Ameriką JT balsavimuose, 
a m b a s a d o r ė J u n g t i n ė s e Afrikoje geriausias Amerikos 

_ _ _ _ _ _ draugas buvo Dramblio Kaulo 
p . - - . .. Krantas, balsavęs su Amen-
rieCia SireiKą k a 30.5 nuoš. kartų. Tarp ara-

De t ro i t a s . - Automobibų b ^ k™** Libanas palaikė 
darbo unija derybose su Gene- Amenką 22.5 nuoš. kartų, 
ral Motors priėjo akligatvį. R a p o r t e p a b r ė ž i a m a s 
Išreikšdama savo nepasi- Jungtinėse Tautose susidanu-
tenkinimą, unija įsakė streiką S11* b l o k l * kenksmingumas, 
pradėti dar keturiuose fabri- Glaudžiai bendradarbiauja 
kuose. Dabar streikuoja apie a r a b A* b l o k o š a i v 8 ' nepnsijun-
92,000 darbininkų. Pabesti ?U81U š a l i u b l o k a s - J o n a r ė 8 

su sovietais balsavo 80 nuoš. 
atvejų, o su Amerika — 20 

fabrikai, kuriuose gaminami 
p o p u l i a r ū s , g e r i a u s i a i 
perkami automobiliai. Strei- nuoš. Įdomu, kad Jungtinėse 
kas bendrovei kainuoja 175 kautose, pasisakymai pneš 
mil. dol. per savaitę. kolonializmą būna daugiau 

Bendrovės atstovai pranešė nukreipta ne prieš kolonijines 
spaudai, kad unijai siūloma 8*W**!m kaip Britanija, 
padidinti darbininkams algas Prancūzija, Olandija, bet 
2.25 dol. per vai. pirmaisiais P n e S . ™°*m niekad netu-
metais. Sutartis pasirašoma r ė 3 u 8 i a Ameriką Niekas 
trejiems metams. Darbinin- nepasmerkia ir didžiausios 
kas, kuris uždirba per metus ? a b a r . v i e š p a t a u j a n č i o s 
21,900 dol., gautų metinį kolonijinės valstybės - Sovie-
priedą 493 dol. Unija reikalau- tl* Sąjungos. 
ja 657 dol. pakėlimo. Bendro
vė siūlanti fondą iš vieno bil. 
dol. Tas fondas parūpintų 

Amerika daugiausia izo
liuota jaučiasi, kai JT svarsto 
Izraelio ar Pietų Afrikos 

darbo saugumo garantijas, respubbkos klausimus. Kada 
Unijos reikalaujama darbo J T rezoliucija pasmerkė 
saugumo garantija kainuotų Amerikos paramą Izraebui, su 

Amerika balsavo tik 2h bendrovei 16 bil. dol. per 
metus. Derybos vyksta toliau. 

Valdžios parama 
ūkininkams 

VVashingtonas. — Prezi
dentas Reaganas antradienį 
paskelbė vyriausybės planą 
padėti į finansinius sunku
mus patekusiems JAV ūkinin
kams. Jiems bus atidėti skolų 
grąžinimo terminai. Federab-
nė vyriausybė paskyrė 630 
mil. dol. paskoloms ūkinin
kams garantuoti, ūkininkų 
reikalų agentūrai įsakyta 
lengviau skolinti ūkininkams 
pinigus, kad jie galėtų atsisto
ti ant kojų. 

Prezidentas, pranešdamas 
apie šią programą, kaltino 
buvusių vyriausybių atneštą 
infliaciją, aukštus bankų 
nuošimčius, kviečių eksporto 
varžymus ir buvusią sausrą 
dėl ūkininkų sunkumų. Prezi
den tas pabrėžė, kad šie 
palengvinimai neturi nieko 
bendro su artėjančiais rinki
mais. 

se institucijose, kurios veda 
biznį su P. Afrika. Bostono 
meras Raymond Flynn savo 
pasiūlymus atsiveš į sausio 
mėn. planuojamą Amerikos 
miestų merų konferenciją 

valstybės. Pernai dukart buvo 
balsuojama dėl rezobucijų 
prieš Pietų Afriką. Ameriką 
tuose balsavimuose vienąsyk 
parėmė 8 valstybės, kitąsyk 
— 16. 

Kada buvo pasiūlyta išmes
ti Izraelį iš JT asamblėjos, po 
didebų pastangų kartu su 
Amerika prieš išmetimą 
balsavo 77 valstybės. 

Raportas pabrėžia, kad 
būna klausimų, kuriuose 
Amerikos pobtiką paremia 
daugiau šalių. Pasmerkiant 
svetimų kariuomenių laiky
mą Afganistane kartu su JAV 
balsavo 116 valstybių, kal
bant apie Kambodijos terito
rijoje esančias Vietnamo 
jėgas, jas pasmerkė 104 šalys. 
Prieš cheminių ginklų naudo
jimą Indokinijoje balsavo 97 
valstybės. 

Bendra išvada, — Amerikai 
reikėtų toliau likti Jungtinėse 
Tautose ir bandyti ten rasti 
daugiau pritarimo savo 
užsienio politikai. Daug 
vyriausybių dėl įvairių 
priežasčių Jungtinėse Tauto
se veda vieną liniją, o „tylio
sios diplomatijos" vingiuose 
užima visai kitą. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 21 d.: Matas Ap., 

Bostonas savo tarnautojų Ifigenija, Kantotas, Viskintė. 
pensijų fondų nelaikys tokiuo- Rugsėjo 22 d.: Tomas Vii., 
se bankuose, kurie skolina Emeritą, Tarvinas, Virma. 
pinigus Pietų Afrikai, jos biz
nio korporacijoms ar veda 
kitokį biznį su P. Afrika. Visi 
Bostono bankai turės paskelb
ti afidavitus, kad jie nebiz
niauja su P. Afrika. 

ORAS 
Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:52. 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 1., naktį 55 1. 
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L I E T U V I A I 
O L I M P I N I Ų ŽAIDYNIŲ 
DALYVIAI IR MEDALISTAI 

Šachmatai 

VARŽYBOS VAITONIO 
ATMINIMUI 

Arūnas Simonaitis laimėjo 
Vaitonio atminimo varžybas. 
A. Simonaitis 3-0, E. Staknys 
1,5-1,5, V. Kulpa 1,5-1,5, J. 
Vilpišauskas 0-3, visi neteko 
varžybose nusipelnytų taškų, 
kai keli šachmatininkai pasi
traukė. 

New Yorko šachmatininkai 
surengė šias varžybas pa
gerbti prieš keletą metų miru
sį tarptautini meistrą P. Vai-
tonį. Povilas Vaitonis triskart 
laimėjo Lietuvos pirmenybes, 
dukart laimėjo Kanados pir
menybes ir po keliskart atsto
vavo šiems kraštams Šach-
m a t ų o l i m p i a d o s e . 
Tarptautinis meistras rungty
niavo Anglijoje, Lenkijoje, Vo
kietijoje, Švedijoje, Argen
tinoje, Olandijoje, ir kituose 
pasaulio kraštuose. 

BULLOCKUS LAIMĖJO 
NEREGIŲ PIRMENYBES 

Ted Bullockus, nekiek ma
žiau šachmatų reikalais apke
liavęs pasaulj, dabar daly
vauja ICCF suvažiaVime 
Jugoslavijoje. Prieš išskris
damas šis Califomijos lietu
vis laimėjo JAV-ių Neregių 
pirmenybes 4,5—,5. 

Prieš keleris metus Ted 
Bullockus, pervežimo ekono
mikos daktaras, tarnybos rei
kalais buvo nuvykęs į Zairą. 
Deja, jis susirgo nuo valgio, ir 
visiškai apako. Gydytojai nie
kaip neįmanė grąžinti jam 
regėjimo, bet Dievas pridėjo 
ranką, ir regėjimas po truputį 
pagerėjo akiračio pakraščiuo
se. 

T. Bullockus žaidė kartu su 
kitais mažaregiais JAV-ių 
Neregių pirmenybėse, Find-
lay, Ohio, liepos 37-29. Perga
lė prieš J. Kennedį pasku
tiniame rate užtikrino jam 
pirmą vietą. 

pavyksta nuskinti porą pės
tininkų ir baltųjų figūros 
galutinai užvaldo lentą. 

32. Ze5-c6 Ba5-b5 
33. Kbl-c2 Žd6-b7 
34. Rf4-e5 Bb5-e5 
35. Žc€-e5 Rf8-g7 
36. Ze5-f7 
Juodieji pasinaudoja tin

kama proga pasiduoti. 

D I D M E I S T R I Ų 
D V I K O V A 

Lemtinga dvikova tarp 
pasaulio meistro A. Karpovo 
ir jo jaunojo varžovo G. 
Kasparovo prasidėjo rugsėjo 
10-tą dieną, Maskvoje. Surin
kęs še š i a s pergales bus 
paskelbtas pasaulio meistru. 
Laukiama karštų kūrybingų 
kovų, praturtinančių šach
matų literatūrą, nes šiaip šie
du sovietų didmeistriai pralo
šia tik kartą — kitą į metus. 

Abu kietai susigrūmė iš pat 
pradžių: neaišku kuris galų 
gale nugalės. G. Kasparovas 
iškovojo pranašumą pirmaja
me žaidime, A. Karpovas ant
rajame, bet abu žaidimai užsi
baigė lygiomis. Vargu, ar 
šiedu dalyvaus šių metų šach
matų olimpiadoje, praside
dančioje laipkričio 18-tą die
ną Graikijoje, nes jų dvikova 
ko gero gali užtrukti tris 
mėnesius. 

Žaidžiama pirmadieniais, 
tečiadieniais, penktadieniais. 
Daugiau kaip šimtas PBS 
televizijos stočių yra sutiku
sios paskirti dvi valandas į 
savaitę rodyti savaitės ypa
tingiausią žaidimą. 

Andrius Kulikauskas 

Golfas 

RUDENS 
TURNYRAS 

T. Bullockus, 
baltaisiais, įgijo 
atidaryme, nors 
valdovės. Baltųjų 

žaisdamas 
persvarą 

nusimainė 
pėstininkai 

e5, g5, h5, varžo juodųjų sto
vyklą. Užtat baltųjų figūros 
laisvesnės ne kaip juodųjų, 
kas aišku, palyginus baltųjų 
žirgus su juodųjų žirgu. Prie
do, baltųjų pėstininkas h5 
taps praeinančiu, ir juodieji 
tu r i s a u g o t i s , kad jis 
nepasiektų paskutinės guls-
tinės. 

20. h5-h6 
21. h6-h7 
22. Žg3-e4 
23. a2-a4 
24. e5-d6 
25. 2e4-f6 
26. 2f3-e5 

e7-e6 
2g8-e7 
Že7-f5 

Bb5-b6 
2f5-d6 
Ke8-d8 
Rd7-e8 

Juodiesiems pasiseka pa
šalinti pėstininką iš eo lauke
lio, bet baltieji įsigali tame 
pačiame laukelyje savo žirgu. 

27. a4-a5 Bb6-b5 
28. Rcl-f4 Bb5-b2 
29. 2f6-e8 Kd8-e8 
30. 0-0-0 Bb2-a2 
31. Kcl-bl Ba2-a5 
Juodųjų bokštui belaksiant, 

Paskutinis oficialus Chi-
cagos Lietuvių golfo klubo 
turnyras rugsėjo 16 d. sezono 
užbaigimui į Silver Lake C.C. 
sutraukė 48 lietuvius golfinin-
kus. Individualus žaidimas 
vyks iki sulauksim sniego; 
beto dar nebaigtos pievelių 
žaidynės, bet oficialus sezo
nas — baigtas. 

„Low gross" laimėjo V. 
Vaitkus. 

A klasės 1-mą vieta lai
mėjo T. Vaitkus, 2-rą — J. 
Kubilius, 3-čią — E. Lapas. 

B klasė je : 1 v. — V. 
Brizgys, 2 v. — J . Astrauskas, 
3 v. — C. Culderone. 

C KL.: 1 v. — J. Ringus, 2. 
v. — J. Cinkus, 3 v. A. 
Labanauskas. 

D kl.: 1 v. — V. Rukuiža, 2-3 
v. — pasidalino J. Valaitis ir 
E. Ringus. 

Moterų klasėje: I v . — A. 
Vaitkienė, 2 v. — N. Dargie
nė, 3 v. — Brizgienė. 

Jaunių kl.: I v . — P. Urba, 
2 v. — A. Izokaitis. 3 v. — E. 
Kaveckas. 

Arčiausiai prie vėliavėlės 
prie par — 3 primušė A. Ur
ba, prie par — 4 iš 2 smūgių 
— A. Vaitkienė. Visus laimė
tojus sveikiname! 

Inžinieriai kviečia visus gol-
fininkus dalyvauti jų metinė
se varžybose spalio 7 d. 9 vai. 
r. VVoodridgeC.C, Lisle, 111. 

O. N. 

P A S E N Ę S G O L F I N I N K A S 

Kai kelies iš ryto — 
girgždi nuo artrito; 
Jauti — tavo kūnas 
Jau visai sukrito... 

„Biški" pasvyruoji, 
„Biški" padejuoji. 
Bet palošti golfo 

„Draugo" pirmame puslapy
je (rugpjūčio 18 d.) buvo įdė
tas rašinys apie žydų kilmės 
sportininkų pasireiškimus 
Olimpinėse Žaidynėse. Ten 
sakoma: „Būtų įdomi statis
tika, kiek kurioje Olimpiadoje 
medalių Sovietų Sąjungai 
pelnė pavergtų imperijos 
tautų atletai: lietuviai, latviai, 
gruzinai ir kt.". 

Šių eilučių autorius jau nuo 
seno registravo lietuvių sporti
ninkų pasiekimus Olimpinėse 
Žaidynėse. Reikia manyti, jog 
latvių bei kitų tautų pasi
reiškimus yra žymėję tų 
tautų žurnalistai ir juos bus 
galima ateityje gauti. 

Nepriklausomos Lietuvos 
sportininkai dalyvavo dvie
jose vasaros Olimpinėse 
Žaidynėse: 1924 m. Paryžiuje 
pasirodė 15 sportininkų, o 
1928 m. Amsterdame — 12 
sportininkų. Vėlesnėse trejose 
Olimpiadose: Los Angeles 
(1932 m.), Berlyne (1936 m.) ir 
Londone (1948 m.) nedaly
vavo nei vienas lietuvis. 

T a č i a u nuo XV-s ios 
Olimpiados Helsinkyje iki 
XXII Olimpiados Maskvoje 
v y k u s i o s e O l i m p i n ė s e 
Žaidynėse pasirodė 63 okup. 
Lietuvoje gyvenantys spor
tininkai, (jų tarpe yra ir 5 
rusų kilmės asmenys, kurį 
laiką gyvenę Lietuvos teri
torijoje). Kai kurie olimpiečiai 
pasireiškė daugiau negu 
vienoje Olimpiadoje, taigi 
lietuvių sportininkai Olimpi
nių Žaidynių starto protoko
luose pokario metais sužymė
ti 77 kartus. 

Daugiausiai dalyvių poka
rio metais pasirodė akademi
niame irklavime — 18. Po to 
lengvaatlečiai — 16; krepši
ninkai — 9; boksininkai — 5; 
plaukikai — 4; rankininkai, 
baidarių ir kanojų irkluotojai 
— po 3 ir t t . Trejose Olimpia
dose pasireiškė A. Bagdo
navičius, Z. Jukna, L Bulda-
kova, dvejose — V. Briedis, J. 
Jagelačius, K. Petkevičius, 
A. Rupšienė, M. Paulauskas, 
J. Udzas, B. Kalėdienė, A. 
Nenėnienė. 

Dviem medaliais pasipuošė 
šie lietuviai: A Nenėnienė ir 
A. Rupšienė. Vieną aukso ir 
bronzos medalius laimėjo — 
M. Paulauskas, du sidabro — 
K. Petkevičius. Po vieną 
sidabro ir bonzos medalius — 
A. Bagdonavičius ir Z. Juk
na. L. Buldakova, kuri nuo 
1957 m. gyvena Maskvoje, 

iškovojo du aukso ir vieną 
sidabro medalį. Iš viso lietu
viai sportininkai laimėjo 39 
olimpinius medalius — 12 
aukso, 14 sidabro, 13 bronzos. 

Sovietų Sąjungos olimpi
nių rinktinių kapitonais yra 
buvę šie lietuviai: K. Petke
vičius, M. Paulauskas ir A. 
Rupšienė (krepšinis), D. 
Pozniakas (boksas), L. Bulda
kova (tinklinis). Rinktinių 
trenerių pareigas ėjo: V. 
Kulakauskas (krepšinis), R. ir 
E. Vaitkevičiai (akad. irkla
vimas), A Gražiūnas ir A. 
Štaras (plaukimas), A. Krasai-
tis (lengv. atletika), A. Šoci
kas (boksas). 

E. Šulaitis 

Visgi išvažiuoji. 

Kai mojuoji lazdą — 
Visi kaulai brazda... 
Kaip pagauti ritmą 
Negali surast dar... 

Kamuolį nuvalęs 
Muši iki galios... 
Kamuoliukas baltas 
Pasidaro žalias. 

Galvoj ima ūžti, 
Net bijai daug mušti. 
Perdaug pasikreipus — 
Baisu, kad nelūžti. 

Šimtą kai sušauni — 
Žymiai atsigauni... 
O „ant magaryčių" 
Dar išgerti gauni. 

Trauki vieną, kitą... 
Kiek? Negi skaitytum! 
Tiek, kiek reikalinga, 
Kad nejaust artrito. 

Kūnas nebestingsta, 
Visos ligos dingsta, 
Tik lakstyt priverčia 
Pagyvėję inkstai. 

Išdžiovina lūpas... 
Aplink viskas supas... 
Žiba linksmos akys, 
Mažos tarsi pupos. 

Tada laikas būna 
Dingti iš „saliūno" 
Ir namo gabenti 
Savo trapų kūną. 

O. N. 

A r v y d a s S a b o n i s 

AUKSO MEDALIAI 
KREPŠININKAMS 

Rugpjūčio 30 d. Maskvoje 
baigėsi „Draugystė — 84" 
krepšinio turnyrai. Moterų ir 
vyrų varžybas laimėjo Sov. 
Sąjungos rinktinės, kuriose 
žaidė ir pasižymėjo šie lietu
viai krepšininkai: Vilniaus 
„Kibirkšties" žaidėja Ramunė 
Šidlauskaitė ir Kauno žalgi
riečiai Arvydas Sabonis, Ri
mas Kurtinaitis, Valdemaras 
Chomičius ir Sergėjus Jovai
ša. Visi apdovanoti aukso me
daliais. Varžybose ypač pui
k i u ž a i d i m u i š s i s k y r ė 
Arvydas Sabonis; jis buvo pri
pažintas pačiu taikliausiu ir 
rezultatyviausiu turnyro krep
šininku. 

V. MIKĖNAS 
TEISĖJŲ TARPE 

Vilnietis, tarptautinis šach
matų arbitras Vladas Mikė
nas, yra pakviestas teisėjo pa
vaduotojo pareigoms šiuo me
tu Maskvoje vykstančioje dvi
kovoje tarp šachmatų did
meistrių Anatolijaus Karpovo 
ir Gario Kasparovo. 

V. Mikėnas teisėjauti pra
dėjo prieš dvidešimt metų. 
1968 m. jam buvo suteiktas 
tarptautinio arbitro vardas; 
jam net devynis kartus teko 
teisėjauti pretendentų dėl 
pasaulio čempiono vardo var
žybose. Jis vadovavo teisė
jams šių metų pavasarį Vil
niuje vykusiose G. Kasparovo 
ir V. Smyslovo varžybose. 

LIETUVIAI 
„DRAUGYSTĖS - 8 4 " 

VARŽYBOSE 

Sovietų Sąjungos „Drau
gystė — 84" varžybose daly
vavo ir ok. Lietuvos spor
t i n i n k a i . Ok. Lie tuvos 
sportininkai iš šių varžybų 
parsivežė daugiau trisdešimt 
įvairių spalvų medalių. 

GERIAUSIOS 
TINKLININKĖS 

Ok. Lietuvos moterų tink
linio čempionėmis tapo ok. 
Lietuvos Kūno kultūros insti
tuto komanda. Antroje vietoje 
— Vilniaus „Kooperatininko " 
tinklininkės. Trečioji vieta 
teko ok. Lietu vos moksleivių 
rinktinei. 

Futbolas svetur 

IS EUROPOS 
TAURIU VARŽYBŲ 

Europos kraštų elitinės fut
bolo klubų komandos rugsėjo 
19 d. pradėjo varžytis pirma
me rate, kaip ir po kiekvieno 
futbolo sezono, dėl trijų Euro
pos taurių trejopose varžybo
se: dėl Europos meistrų tau
rės, dėl pavienių kraštų 
laimėtojų taurės ir UEFA tau
rės. Šiose varžybose gausiau
siai atstovaujama Anglija 
(septynios futbolo komandos). 
Po jos seka V. Vokietija ir 
Ispanija (po šešias komandas); 
Prancūzija, Škotija, Čekos
lovakija (po penkias koman
das ir kiti kraštai su mažiau 
atstovų. 

Europos meistrų t au rė s 
varžybose dalyvauja šios žy
mesnės futbolo komandos 
(Europos kraštų futbolo meis
trai): FC Liverpool (pasku
tinis Europos futbolo meis
tras), Turino „Juventus", 
VFB Stuttgart, FC Aberdeen, 
Goeteborg (švedai), Bukarešto 
„Dinamo", Lissabonos „Ben-
f i c a " , R o t t e r d a m o 
„Feyenoord", Bordeaux (pran
cūzai), Bilbao „Athletico", 
Beveren (belgai) ir 1.1. Iš jų 
žymesni favoritai FC Liver
pool ir Turino „Juventus". Bet 
ir kiti, anksčiau suminėti, tu
rės lemiamos reikšmės šiose 
varžybose. 

Paskutinį kartą Europos 
taurės laimėtojų taurę laimė
jo Turino „Juventus". Dabar 
dėl šios Europos taurės var
žysis žymesnės komandos: AS 
Roma, FC Everton, Muenche-
no „Bayern", FC Metz (pran
cūzai), FC Barcelona, Glas-
gowo „Celtic", Maskvos 
„Dynamo", FC Porto, Mal-
moe, Fortūna Sittard (olan
dai) ir kiti. 

Dėl UEFA Europos tau
rės varžysis šie žymesnieji: 
Tottenham (paskutinį kartą 
laimėjęs šią UEFA taurę), 
Anderlecht (belgai), Amster
damo „Ajax", Manchester 
Utd., FC Koeln, Hamburg SY, 
Real Madrid, Dundee Utd, AC 
Florenz, Std. Luettich (bel
gai), Minsko „Dynamo", 
Paryžiaus „St. Germain", 
Stockholm, Pragos „Dukla", 
Queen8 Park Rangers ir kt. 

Visos dalyvaujančios fut
bolo komandos, jau suporuo
tos pirmam ratui. Varžybos 
prasidėjo rugsėjo 19 d. Kaip 
jau žinoma, žaidžiama po du 
kartus ir svetur pelnytas įvar
tis užskaitomas dvigubai. 

Europos meistro taurę lai
mėjusi komanda vėliau žai
džia su Pietų Amerikos tokio 
pat titulo komanda dėl neofi
cialios Pasaulinės futbolo tau
rės. Šios rungtynės įvyksta 
kas metai (su mažomis išim
timis) nuo 1960 metų. Pir
masis šios Pasaulinės taurės 
laimėtojas (1960) buvo Real 
Madrid. Paskutinį kartą dėl 
šios taurės kovojęs vokiečių 
Hamburg SV pralaimėjo bra
zilų Porto Alegre „Gremio" 
komandai. Ar geriau šį kartą 
pavyks FC Liverpool prieš 
Buenos Aires „Indepediente" 
parodys netolima ateitis (rug
sėjo mėn., Tokio, Japonijoje). 

Paminėtina, kad ir dėl 
Europos „Super — Cup" yra 
žaidžiama tarp abiejų Euro
pos taures laimėjusių Euro
pos komandų. Paskutinį kar
tą, ją laimėjo FC Aberdeen, 
įveikęs Hamburgo SV. Įdomu 
kas dabar laimės šią Europos 
„Super Cup" dvejose rungty
nėse tarp FC Liverpool ir 
Turino „Juventus", kurie turė
tų neužilgo persirungti. Šios 
„Super — Cup" varžybos nuo 
1972 metų vyksta kasmet su 
mažomis išimtimis. Jos visai 
neįvyko 1974 m. ir 1981 
metais, ankstyvesni šios tau
rės laimėtojai buvo: po du kar
tus Amsterdamo „Ajax" ir 
belgų Anderlecht; kai kurie 
kiti Europos kraštai ją laimė
jo tik po vieną kartą. 

V. Krikščiūnas 
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• 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 8:30 iki 12:00. 

• Redakci ja dirba 
nuo 8:30—4:00. 

kasdien 

• Redakcija s tra ipsnius taiso s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų s traipsnių 
n e s a u g o . Juos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skel
b imų turinį neatsako. Skelb imų 
k a i n o s pris iunčiamos g a v u s prašy
mą . 

Visi rūpinamės įsigyti lo
bio; dar labiau stenkitės gra
žiais darbais nusipelnyti gerą 
vardą, kuris yra brangesnis 
už sidabrą ir auksą. 

K. Paltarokas 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUJO LIGOS 
5540 S. Pulaski Road Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

243c VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofi»a perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv. 
12-f-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 Chirurg 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 susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYD\TOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

0 — į. ..ntr 1 2 - c penkt 10- 12. I—• 

Namų 584-5527 
OR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIIA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

0«i 735 4477 «*i 246 0067 arba 246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K $ A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-&000, Rez. C A 3 -7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
\ alandos pagal susitarimą 

o!32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 48«-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O l X 1 S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimo 

Tel RFliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest S9th Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 1 2 4 vai popiet ir e>-8 vai vak 
Treo ir sėst uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOIA 

265*9 W . 59 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 susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKI V LIGOS -CHIRURGIJA 

Chuago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANIL t ; Y i » TOIA 
8104 S Roberts Road 

1 mvli.i | vakarus nuo Mariem Ave 
Tel So3-070O ' 

\al .mdos pagal susit.irimj 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai! 

OI'TOMf.TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses 
2 P I 8 VV 71st St - Tel. 737-5149 

\ ai pagal susitarimą L/darvta tre<* 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7Ist Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

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

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

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o. impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

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

Vai . pagal sus i tar imą. 
24 vai ..ansvvering s " Tel. 242-3846 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

FROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Ofiso tel 434-2123. namų 460-7288 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 We«? 71tt StrMt 
Pirm . antr.. ketv ir penKt 
valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VIŽINAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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„Aktyvios priemonės »» 

KALBA PAČIOS 
UŽ SAVE 

• 

« 

-

Po Ameriką bekeliaujantis 
žurnalistas Vilius Kavaliaus
kas liepos 30 d. „Tiesoje" 
painformavo savo skaityto
jus, jog Amerikos „Kukluks-
klanas" (Ku Klux Klan) 
išsiuntinėjęs Malaizijos, Šri 
Lankos ir kitų šalių olimpi
niams komitetams „rasis
tinės dvasios" laiškus, ku
riuose grasinama nužudyti 
„spalvotas beždžiones", jei jos 
drįs dalyvauti Los Andželo 
olimpiadoje. Pridūręs, jog 
„JAV buržuazinių laikraščių 
žurnalistai, nieko gudresnio 
negalėdami sugalvoti, paskel
bė, kad grasinimus inspiravo 
.tarybiniai agentai' ", Kava
liauskas klausia: „Įdomu, 
kaip šį laišką komentuos 
Amerikos valdžios atstovai". 

Kadangi Kavaliauskas taip 
ir pamiršo supažindinti lietu
vių skaitytojus su Amerikos 
valdžios atstovų atsakymu, 
kviečiame jo pasiklausyti. 
JAV Teisingumo departa
mento ir Federalinio tyrimo 
biuro (FBI) vadovai pareiškė, 
jog tuos grasinančius laiškus 
suklastojo KGB. Įrodymai 
(smulkios tekstų ir jų pasi
rodymo aplinkybių analizės 
duomenys) nebuvo paskelbti, 
nes, anot Federalinio tyrimo 
biuro, tai tik padėtų KGB 
klastotojams pagerinti savo 
„kūrinių" kokybę. 

Jau ir prieš šį valdžios 
atstovų pareiškimą Amerikos 
spauda minėjo, kad tie taria
mieji Kukluksklano laiškai 
įtartinai kvepia. Kukluks-
klanas paprastai didžiuojasi 
savo rasinės neapykantos pro
p a g a n d a ; šiuo atveju jie 
paneigė tai padarę ir pareiškė 
neturėję jokių išskaičiavimų 

. griauti olimpiadą. Prieš olim
piadą nukreipta sovietinė me
lų kampanija dar labiau sus
tiprino įsitikinimą, kad šių 
laiškų tikrasis autorius yra 
sovietinis saugumas. Atrodo, 
kad į laiškus rimtai nepažiū
rėjo nė Malaizijos, Šri Lan
kos ir kitų Trečiojo pasaulio 
šalių vyriausybės, atsiuntu
sios sportines delegacijas į 
o l i m p i n e s ž a i d y n e s . O 
Kukluksklano Los Andžele 
n e b u v o n ė gyvo kva
po. 

Olimpiada jau baigėsi, 
tariamieji Kukluksklano laiš
kai bus greitai pamiršti, bet 
panašių klastočių susilauk
sime ir ateityje. Kaip infor
muoja Amerikos Valstybės 
departamentas, tokių sufabri
kuotų laiškų bei dokumentų 
gaminimu pasauliniu mastu 
užsiima po KGB sparnu vei
kiantis „aktyviųjų priemo
nių" (aktivnyje meroptijatja) 
skyrius. Sovietiniame žodyne 
„aktyvios priemonės" reiškia 
dezinformaciją, mėginimus 
paveikti užsienio spaudą, tele
viziją bei radiją, užsienio 

„GINTARAS" KELIA LIETUVIŲ VARDĄ 

kompartijų ar prokomunisti
nių grupių išnaudojimą, gan
dų skleidimą bei dokumentų 
klastojimą. Visų šių priemo
nių pagrindinis tikslas — iš
plėsti Sovietų Sąjungos įtaką 
ir susilpninti varžovus, ypač 
Jungtines Valstijas. 

Pastaruoju metu ypač 
padaugėjo suklastotų do
kumentų kiekis. Pagerėjo ir jų 
kokybė, nors tarybiniai klas
totojai vis dar neišvengia 
netikslumų ir klaidų (kartais 
užuot amerikietiškų panaudo
jami britiški posakiai, — to
kie, kokių JAV valdininkai 
nevartotų, — o kitais atvejais 
tiesiog pažodžiui verčiama iš 
rusiškojo sovietinio žargono, 
kas irgi rodo tų dokumentų 
neautentišką kilmę). Štai keli 
neseni sovietinių fabrikacijų 
pavyzdžiai. 1981 m. Madride 
mėginta prakišti suklastotą 
prezidento Reagano laišką, 
neva raginantį Ispanijos 
karalių įsijungti į NATO ir 
sutramdyti kairiąją opoziciją. 
1982 m. išniro tariamas JAV 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojo laiškas, kuriuo JAV 
ambasadoriui Graikijoje „pra
nešama" apie Amerikos para
mą graikų konservatorių par
tijai. Tais pačiais metais 
pasirodė tariamas tuometinio 
NATO vadovo generolo Alek
sandro Haigo laiškas NATO 
generaliniam sekretoriui Jose-
phui Lunsui, kuriame svarsto
ma pirmojo smūgio galimybė; 
laiškas kaip tik sutapo su 
1982 m. pavasario demons
tracijomis prieš JAV raketų 
išdėstymą Vakarų Europoje. 

Taigi, Kavaliauskui tereikė
jo pasižvalgyti po savo paties 
tarybinį daržą, ir jis būtų 
atradęs tikruosius tariamų 
Kukluksklano laiškų auto
rius. Taip žinių šaltinius tik
rina kai kurie demokratinių 
šalių žurnalistai, kurie sten
giasi prižiūrėti savo valdžias, 
kad jos nemeluotų. Pavyz
džiui, tokių žurnalistų inicia
tyva buvo atrastos garsiosios 
magnetofono juostos, Water-
gate skandalo metu privedu
sios net prie Amerikos pre
z iden to N i x o n o 
atsistatydinimo. Tie patys 
„buržuaziniai žurnalistai" rei
kalauja, kad FBI smulkiai pa
skelbtų sovietinių klastočių 
įrodymus. Tuo tarpu „tary
binio žurnalisto" užduotis 
visiškai skirtinga — jis turi 
klusniai pakartoti viską, ką 
jam, kaip „šventą teisybę", 
pateikia valdžios organai. 
Pagaliau, kuo gi „tarybinis 
žurnalistas" skiriasi nuo „ak
tyvių priemonių" skyriaus 
darbuotojo? Juk abu gamina 
tą patį „aukštos kokybės" pro
duktą — melą. 

J. Pa. 

Toronto „Gintaro" ansamblio daininkės ir Ri
mas Pauli onis — solistas. Jie tarptautinėse 

„Inter — Tie" varžybose Anglijoje laimėjo antrą 
vietą. G. Paulionienė, dainininkių vadovė, akom
panuoja. 

Toronto „Gintaras", šokių ir 
dainų ansamblis su 150 šokė
jų-dainininkų, nuo seno va
dovaujamas Juozo ir Ritos 
Karaziejų, o dainoms — G. 
Paulionienės, š.m. birželio mė
nesį Toronte tarptautiniame 
festivalyje „Karavane" laimė
jo antrą vietą iš daugiau kaip 
50 dalyvavusių pavilijonų. 

Liepos mėn. išvyko į Angli
ją atstovauti Kanadai, „Inter 
— Tie" tarptautiniame liau
dies šokių ir dainų festivaly
je. „Cleveland Inter — Tie" 
varžybos pradėtos 1964 me
tais ir vykdomos kas dveji 
metai. Šiais metais dalyvavo 
2700 dalyvių: choristų, solis
tų, šokėjų ir muzikantų iš 21 
krašto — Anglijos, Belgijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Danijos, Filipinų, Jugoslavi
jos, Ispanijos, Italijos, Kana
dos — „Gintaras", P. Korėjos, 
Lenkijos, Prancūzijos, Rumu
nijos, Sardinijos, Škotijos, 
Šveicarijos, Turkijos, V. Vo
kietijos, Vengrijos. Į festivalį 
priimami ansambliai tik su to 
krašto kultūros ministerijos 
rekomendacijomis prieš me
tus laiko. Kanados „Folk Art 
Council" ir Ontario kultūros 
ministerija (Ontario Ministry 
of Citizenship and culture) po 
varžybų Kanadoje parinko 
„Gintarą" atstovauti Kana
dai. 

Varžybos buvo aukšto lygio 
ir griežtai tvarkomos. Prog
rama buvo suskirstyta į 21 
kategoriją. Pirmomis dieno
mis varžėsi klasikinio dai
navimo ir pianino mėgėjai. 
Kitomis dienomis buvo liau
dies šokių, dainavimo ir mu
zikos varžybos. 

Gintariečiai turėjo apsimo
kėti kelionę, o nakvynes ir iš

laikymą parūpino festivalio 
rengėjai. Tik atvykus į 
Middlesbrough festivalio vie
tą, visiems buvo įteiktas festi
valio bendras leidinys (100 
psl.). Ant jo viršelio buvo 
„Gintaro" šokių grupės foto
grafija. Tai visus maloniai 
pradžiugino. 

Liepos 23 d. solistų var
žybose, kur dalyvavo 21 solis
tas, gintarietis Rimas Paulio-
n is išėjo su t a u t i n i a i s 
drabužiais ir šiaudine skrybė
le. J am buvo leista padainuo
ti dvi dainas per septynių 
minučių laiką. Jis padainavo 
„Siuntė mane motinėlė" ir 
„Anoj pusėj Dunojėlio". Pasi
baigus varžyboms teisėjai 
pagyrė R. Paulionį už dainų 
pasirinkimą, sodrų balsą ir 
dainų perdavimą. Jis buvo 
įvertintas 91 tašku. Pirmą vie
tą laimėjo šveicaras su 94 taš
kais, o Rimui Paulioniui teko 
antra vieta. Tai buvo malo
nus pirmas laimėjimas ginta-
riečiams. 

Įvairiose kitose varžybose 
sekėsi neblogai, bet tik ketvir
ta vieta teko pasitenkinti. 
Pagaliau liepos z7 dieną var
žybų kategorijoje — didelių ir 
mišrių šokėjų grupe (iki 24 
asmenų) tarpe 18 grupių daly
vavo ir „Gintaras". Tai buvo 
stipriausios šokėjų grupės. 
Leista šokti du šokius per aš
tuonias minutes. Vadovai 
prašė šokti ne teisėjams, bet 
publikai. Taip visi pasijuto 
laisvesni nuo įtempto lau
kimo. Gintariečiai pašoko 
„Jonkelį" ir „Aštuonytį". Tei
sėjai pradėjo iškviesti iškri
tusias grupes. „Gintaro" neiš
šaukė, taip jis pateko į 
finalą.Finaie dalyvavo septy
nios grupės: turkai, lenkai, 

portugalai, ispanai, „Ginta
ras", prancūzai ir danai. 

Į šį koncertą bilietai iš 
anksto buvo parduoti (1200 
vietų). Antroje salėje susirin
ko festivalio dalyviai ir kiti, 
kurie negavo bilietų į salę, ir 
sekė programą prie video 
aparatų. „Gintaras" šoko šeš
tasis. Po šokių buvo paskelb
tas visų įvertinimas: prancū
zai 91 t., turkai ir portugalai 
po 92 t., lenkai ir danai po 93 
t., ispanai 94 t., o Toronto 
„Gintaras" 95 taškais.Taip 
„Gintarui" teko pirma vieta 
su trofėja ir 300 svarų (550 
dol.). Visi gintariečiai buvo 
a p s t u l b i n t i laimėjimu. 
Instinktyviai visi sustojo į ra
tą ir sudainavo „Lietuva 
brangi". Tuo po to laimėtojai 
buvo pakviesti dar pašokti 
keturis šokius. Laimėjimo 
džiaugsmas buvo dar dides
nis, nes visi jautė, kad laimė
ta ne tik Kanados vardui, ne 
tik „Gintarui", bet ir Lietuvos 
vardas plačiai ir gražiai 
pagarsintas. Festivalis buvo 
baigtas visų tautų bendrais 
šokiais ir dainomis. 

Liepos 26 d. gintariečius pri
ėmė, pavaišino aprodė miesto 
rotušę Clevelando apskrities 
viršininkė LT. Cole. Jai buvo 
įteiktas Toronto miesto bur
mistro sveikinimas. LT. Cole 
gintariečiams įteikė miesto 
herbo ženklelius, o Toronto 
miesto burmistrui sveikini
mą. Pietų metu G. Paulionie
nė turėjo pasikalbėjimą su 
BBC radijo stoties atstove, ku
ri tą pokalbį perdavė visai 
Anglijai. 

Pasibaigus tarptautiniam 
festivaliui su pirmos vietos 
laimėjimu, gintariečius Škoti
jos lietuviai pasikvietė į Glas-

gow, kur buvo suruoštas kon
certas. Publikos prisirinko 
pilna salė. Gintariečiai atliko 
programą su labai šiltu ir 
džiaugsmingu publikos pri
tarimu. Škotijos lietuviai nuo
širdžiai dėkojo už puikią, 
jiems niekada nematytą, prog
ramą, maloniai priėmė, vai
šino ir jausmingai išlydėjo 
Londono link. 

Londone Commonvvealth 
instituto salė buvo pilna net 
iš tolimesnių vietovių, iš lietu
vių skautų stovyklos su gėlė
mis ir ukrainiečių šokėjai iš 
Derby. Nors programa buvo 
ilga, bet visi prašė dar vieną 
šokį, dar vieną dainą... Prog
ramos gale gintariečiai ir visa 
publika kartu sugiedojo „Lie
tuva brangi". 

Tarp koncertų gintariečiai 
aplankė įvairias vietoves, 
gražius vaizdus, muziejus, 
katedras, meno galerijas, 
karalienės rūmus ir krau
tuves bei Londono diskoteką. į 
kurią bilietus parūpino Jau
nimo sąjunga. 

Grįžus į Torontą, gintarie
čius sutiko ne tik tėvai, bet ir 
„Gintaro" ansamblio tėvų 
komitetas, įteikdamas vi
siems po gražią rožę. 

Rugsėjo 9 d. Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje gin
tariečiai buvo iškilmingai pa
sveikinti Toronto lietuvių įvai
rių organizacijų, ir Ontario 
kultūros ministerijos, pagerb
ti, apdovanoti ir pavaišinti. 
Jie parodė daug skaidrių iš 
kelionės, atsivežtą trofėją bei 
kitus suvenyrus. Ant salės sie
nos buvo iškabintos kelionės 
fotografijos bei įvairūs ženk
leliai. V. Matulaitis 

A P R A N G A IR 
NUSIKALTIMAI 

Mūsų lietuviškąjį jaunimą 
reikėtų pratinti prie tvar
kingų ir stilingų drabužių. Tė
vai turi nuolat vaikus prižiū
rėti, kad rūbai būtų tvarkingi 
ir gražiai sulyginti. Nereikia 
bijoti net pajuokti tuos ber
niukus, kurie gatvėse vaikš
čioja atraitotomis kelnėmis ir 
palaidais marškiniais. Tokiu 
elgesiu mes nenusidėsime 
prieš lojalumą Amerikai, nes 
ir kai kurie rimti Amerikos pe
dagogai yra labai susirūpinę 
šia išorine amerikietiško jau
nimo išvaizda, kuri, be abejo, 
turi daug įtakos ir jaunimo 
moralei. Manome, kad yra 
labai daug tiesos tokiame 
pasakyme, kad jeigu Ameri
kos berniukai pradėtų dėvėti, 
kaip Europoje, trumpas ele
gantiškas kelnaites, jeigu pa
augliai užsirištų kaklaraiš
čius ir užsivilktų gražiai 
išlygintus tvarkingus drabu
žius, tai j aunimo nusi
kaltimai bent pusiau su
mažėtų. 

Juozas Vaišnys, S.J. 
1959 m. 

N A T Ū R A L I O J I 
TVARKA 

Krikšionybė, pripažindama 
sąlyginę savivaldos laisvę, 
atsiremia į natūraliąją tvar
ką. J i nesako pati kurianti 
l a i s v ę a r iš s a v ę s ją 
apribojanti, bet tik sauganti ir 
remianti tai. kas duota protin
gai žmogaus prigimčiai bei 
paskirčiai, būtent — laisvai 
siekti pažangos pažinimo sri
tyje ir tobulumo gyvenime. 

Stasys Yla 

„Gintaro" ansamblis iš Toronto. Anglijoje laimėjęs varžy
bas. Čia trys ansamblio šokėjai. Iš kairės: Aldona Biretaitė, 
Linas Kaknevičius ir Laure Radzevičiūtė šoka Zanavyku 
aplinkinį. 

• 
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SLAPI 
MILŽINAI 

Didžiausi žemės rutulio 
kriokliai šie: Niagaros kriok
lys (51 m aukščio) — Niaga
ros upėje; Viktorijos (120 m) 
— Zambezės upėje, Pietų Afri
koje; Igvaso (80 m.) — Igvaso 
upėje (Paranos intake). Pietų 
Amerikoje. 

Tai vis didžiausieji kriok
liai. O pats aukščiausias 

SENIAUSIOS 
OBSERVATORIJOS 

Danijoje, netoli Kopen
hagos, esan t i Uraniborgo 
o b s e r v a t o r i j a l a i k o m a 
seniausia Eruopoje. J ą 1576 
m. įsteigė įžymus astronomas 
Tycho Brahe. Nors ir neturė
damas teleskopo, jis atliko 
labai tikslius Marso planetos 
matavimus, kuriais remdama
sis astronomas Johannes 
Kepleris nustatė planetų 

SU PALAPINE Į 
NEW ORLEANS 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 
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Anchelio krioklys (1,054 m) judėjimo dėsnius. Ši observa-
Čuruno upėje, Venecueloje. torija dabar neveikia. 
Tik įsivaizduokime — kilomet
ro su viršum aukščio krioklys... 

O kuogi Niagaros krioklys 
pasaulyje didžiausias? Agi 
tuo, kad tai milžiniškas van
dens srautas, kurio plotis dau
giau kaip 1 km (taigi — koks 
Anchelis aukštas, tokia Nia
gara — plati). Niagaros 
krioklys pastoviai ardo savo 
skardį ir slenka Erio ežero lin
kui vidutiniškai 1,5 m. greičiu 
per metus. 

Tik bebeik po šimto metų, 
1667 m., buvo į k u r t a 
Paryžiaus observatorija, kuri 
vaidino didelį vaidmenį, 
tiriant dangaus mechaniką. 
Dabar šioje yra tarptautinis 
laiko tarnybos biuras. O 1675 
m. Greenwiche prie Londono 
savo observatoriją įkūrė 
anglai. Per ją einantis dieno
vidis laikomas pagrindiniu: 
nuo jo į rytus ir į vakarus 
skaičiuojamas geografinis il
gis. 

tuo tarpu visose kitose valstijose laikomas nekal- prabangiau atrodytų, dvarininkai samdė amatinin-
tas, kol kaltė neįrodyta. Taip pat šioje valstijoje yra kus, kurie mokėjo durų staktas taip nudažyti, jog 
vienintelė raupsuotųjų ligoninė visoj Amerikoj, atrodė ąžuolinės, o židinių rėmai — marmuriniai. 
neskaitant Havajų. Šių ligonių skaičius pagausėjo Gaila, tokių amatininkų jau nėra, ir šiuos dvarus 
Atvykstant vis gausesniam skaičiui imigrantų iš sunku restauruoti. Dvaro visi įrengimai, kaip 
Ąjįjoa baldai, užuolaidos, indai, kristalas ir sidabras, 

būdavo importuojami iš įvairių Europos kraštų ir 
labai brangiai kainuodavo. Norėdami savo praban-

„ANT TĖVELIO DVARO...'* g a pasirodyti prieš kitus, kabindavo užuolaidas 
porą pėdų ilgesnes negu reikėdavo, taip, kad 

Besiklausant gidės pasakojimų, nepastebėjome, a p a t i n ė dalis sukrisdavo ant žemės ir vadinosi 
kaip valanda laiko prabėgo ir įvažiavome į pirmo „balutėmis" (puddles). 
dvaro kiemą. Šie dvarai (plantations), buvo statomi _ _ ___ . _ . . . . 

. . . . . . -i„„i,„ :_„„_ -.u- „U.^A Anomis dienomis šio dvaro šeimininkas, ruoš-
pne Mis8issippi upes ir jos įlankų ir nuo ūkių skyrė- . . • S A.,A*i» »w ^ *„n vaA ;„^»« K „ « « damas dukrai vestuves, net tokią prabangą sugalvosi ne vien savo dvdžiu, bet ir tuo, kad juose buvo . . . ,. __. • i- > 

New Orleans uostas tonažo atžvUgiu jau auginama tik vieno « ^ ~ J j ™ " £ * ^ ^ Z ^ l ^ o l ^ Z ^ ^ Z 
pralenkė New York ir dabar yra didžiausias visoje geriausiai augo ^ i a ^ medvilnė r „mdigo - aug* ^ * ^ ^ 
Amerikoje Cia laivai atplaukia ne tik is įvairių las, iš kūno gamindavo mėlynus dažua Taip pa ^ g ^ ^ . ^ ^ ^ ^ a u k 8 o ^ ^ 

Laikui bėgant buvo statomi tokie namai vienas 
prie kito ir vadinosi „double barrel shotgur. house". 
Atsiradus mokesčiams už namuose įtaisytus laiptus, 
laiptai buvo statomi lauke. Kai lyja, nepatogu iš 
vieno aukšto į kitą vaikščioti, tačiau kiek pinigų 
buvo sutaupyta! 

pasaulio kraštų, bet didžiąja upe prekė" atpluk 
domos ir iš vidurinių Amerikos valstijų. Prie uosto 
bei miesto praturtinimo pridėjo savo įnašą įvairiose 
srityse airių, vokiečių, italų ir slavų imigrantai. 
Prieš juos 18-tame šimtmetyje čia buvo prievarta 
atvežta daug prancūzų kilmės Acadiens *š dabar
tinės Kanados Nova Scotia provincijos. >'-e, dabar 

visi darbininkai — talka — gyveno dvaro rajone su 
savo šeimomis. Pradžioj dvaro laukuose dirbdavo Vestuvių dieną dukrelė ėjo po aukso baldakimu, 
nusikaltėliai, atvežti iš Europos, vėliau vergai. Po Atsižvelgiant į kaitrą ir gaisro pavojų, daugu-
civilinio karo susibūrė po kelias ar daugiau šeimų mas virtuvių buvo statoma toliau nuo pagrindinio 
dirbti savininkui už atlyginimą. namo. Prie šio dvaro buvo takelis, kuris vadinosi 

„The Oaks" dvarnamis pavadintas, kad prieky „švilpavimo takeliu". Mat. iš virtuvės maistą nešąs 
namo buvo didžiulių ąžuolų alėja. Pagrindinis vergas turėdavo visą laiką švilpauti, nes neįmano-

vadinami „cajun", susiorganizavo ir netoliese turi namas, keturkampis, dviejų aukštų, labai aukštų ma tuo pačiu metu Švilpauti ir valgyti. Kitur tais 
savo centrą, palaiko atsivežtą kultūrą ir kasmet lubų, apačioje terasa, antrą aukštą supa platus pačiais sumetimais uogaujančios mergaitės turė-
rengia festivalį. Kadangi daugumas pirmųjų miesto balkonas. Visą išlaiko 28 graikiško stiliaus kolonos, davo dainuoti. Taip pat arbatžolių indas buvo laiko-
kūrėjų bei imigrantų buvo katalikai, viso* valstijos Suėjus į vidų, mūsų grupe perėmė jauna gidė ir mas užrakintas, ir tik šeimininkė ją gamindavo, 
apskritys vadinamos „parapijomis". pradėjo aiškinti namo istoriją bei dvaro gyvenimo pildama arbatą į atneštą karštą vandenį. Spėju, nuo 

Louisiana skiriasi nuo kitų valstijų eavo teisės įdomybes. Atkreipė dėmesį, kad durų staktos, karny- tų laikų liko paprotys, kad pati šeimininkė savo 
statutu. Cia dar gyvuoja Napoleono tei.<"ų kodek- zai bei židinio rėmai pagaminti iš kedro medžio, svečiams supilsto kavą ir arbatą, 
sas, ir žmogus laikomas kaltas, kol antran> įrodyta, kurio čia apsčiai auga. Norėdami, kad viskas kuo (BU 8 daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 21 d. TAUTIŠKUMO 
KONKRETUMAS 

Toronte įvykusiame rugsėjo 1-2 dienomis Pas. 
lietuvių katalikų kongrese kalbasi atstovai iš 
skirtingų vietų. Iš kairės: Bronius Kviklys, vysk. 

Antanas Deksnys. įteikęs B. Kvikliui medalį 
„Pro Pontifice et Ecclesia", ir prel. Petras Celie-
šius. Nuotr. St . D a b k a u s 

ČhžViuuie iii 
PRADEDAMAS 

LIETUVIŲ SODYBOS 
APGYVENDINIMAS 

Lietuvių Sodybos pirm. inž. 
Bronius Snarskis praneša, 
kad statybos darbai baigiami 
i r rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
pirmieji sodybos gyventojai 
pradės kraustytis j šešių 
aukštų, 82 butų pastatą. 

Apie Sodybos statybos eigą 
ir apsigyvenimo sąlygas lie
tuvių visuomenė buvo plačiai 
informuojama ne tik Cle-
velande ir jo apylinkėse, bet ir 
kituose miestuose, kur gyve
na mūsų tautiečiai. Infor
macijai buvo naudojama mū
sų spaudą ir radijas. 

Lietuviai buvo pakartotinai 
raginami iš anksto registruo
tis ir užsisakyti butus. Sody
bos administracija, nuomuo-
dama butus, turi prisilaikyti 
Fed. valdžios nuostatų ir tai
syklių: buvo galimybė visą so
dybą apgyvendinti vien lietu
viais, jei būtų atsiradę 
pakankamas skaičius norin
čiųjų. 

Dabar jau atėjo momentas, 
paskutinė proga, kai dar gali
ma šiuo metu į Sodybą patek
ti. Tiems, kurie yra užsirašę, 
bet dar galutinai neapsis
prendę, dar vis galvoja ir svy
ruoja, keltis Sodybon ar ne, 
laikas negailestingai dirba 
užsiregistravusiųjų ir bendrai 
visų lietuvių nenaudai. Sody
ba turi būti tuojau apgyven
dinta. 

Lietuvių sodybos adresas: 
39257 Ridge Rd., VVilloughby, 
Ohio 44094. 

Visais reikalais kreiptis į 
Sodybos administratorę Daną 
Cipkienę, tel. (216) 944-6305 
arba 943-0910. 

Šį pranešimą skelbiame 
pakartotinai, kad vėliau nebū
tų nusiskundimų, kad lie
tuvių visuomenė nebuvo 
pakankamai informuojama. 

VIENINGAS VEIKSNIŲ 
PASISAKYMAS 

Rugsėjo 8 d. Clevelande įvy
to mūsų veiksnių — Alto. 
JAV LB, PLB ir Vliko atsto
tų k o n f e r e n c i j a KGB 
uklas tota is dokumentais 
ipkaltintų lietuvių bylų rei-
:alu. Pasaulio Lietuvių Bend-
uomenei atstovavo A. Gečys 
r Aušra Zerr, Vlikui — A. 
Jasulaitis ir J. Virbalis, Al
ui — G. Lazauskas, T. Blins-
rubas, dr. VI. Šimaitis, Lietu-
ių Bendruomenei — dr. A. 
Jutkus, K. Ziedonis ir J. 
"rbonas. 
Posėdžiai vyko Lietuvių na

rnose. Juose išklausyta adv. 

P. Zumbakio, Lietuviams gin
ti komiteto ir Fondo bei 
Americans For Due Process 
atstovų pranešimai ir aptarta 
tolimesnė Veiksnių akcija šio
je srityje bei priimta ši rezo
liucija: 

1. Džiaugiamasi visų Veiks
nių bei jų organizacijų tvirtu 
nusistatymu vieningai ginti 
Lietuvos gyvybinius intere
sus ir paskirų lietuvių teises. 

2. Konferencijos dalyviai 
prašo Veiksnių pirmininkus 
kuo skubiausiai tarti galimą 
Lietuvos nepriklausomybės 
nepripažinimo iš JAV pusės 
pažeidimo reikalą. 

3. Konferencijos dalyviai 
prašo Veiksnių pirmininkus 
lietuvių teisėms ginti reikalo 
tvarkymą spręsti ilgesnės 
trukmės perspektyvoje. 

IŠ RENGINIŲ 
KALENDORIAUS 

Rugsėjo 22 d. — Kaukių 
balius Lietuvių namuose. Ren
gia „Neringos" tunto skautės. 

Rugsėjo 23 d. — Gen. Vla
do Nagevičiaus 30 metų mir
ties minėjimas. Pamaldos Die
vo Motinos šventovėje ir 
minėjimas 12 vai. Lietuvių 
namuose. Rengia Korp! 
Fraternitas Lithuanica, biru-
tietės ir ramovėnai. 

Lapkr . 24-25 d. — Lietu
vių Dienos. „Volungių" kon
certas ir paroda. 

Gruodžio 1-2 d. — „Atei- Kiekviena vertybė, nežiūrint 
ties" klubo 35 metų sukakties 8 avo idėjinio visuotinumo, tik-
minėjimas. rovėj yra realizuojama indi-

Gruodžio 9 d. — „Tėvynės vidualiu pavidalu. „Žmogus 
garsų" 35 m. minėjimas Die- apskritai" tėra loginė sąvoka 
vo Motinos parapijos patai- ir moralinė idėja. Tikrovėj nė-
pose. Koncerte dalyvaus sol. r a „žmogaus apskritai", u vie-
Vaclovas Verikaitis ir Slavą nos ar kitos tautos žmonės. 

Spalio 6 d. — „Žalgirio" 
šaulių kuopos rudeninis ren
ginys Lietuvių namuose. 

Spalio 6-7 — Šv. Jurgio 
p a r a p i j o s E u c h a r i s t i n ė s 
pamaldos (40 valandų atlai
dai). 

Spalio 13 d. — Baltiečių 
vakaras. Ruošia Altas, estų 
tarvba ir latvių sąjunga. 

Spalio 6-7 d. — L.S.S. 
skautininkių,-kų suvažia
vimas. 

Spalio 14 d. — Muz. Alfon
so Mikulskio mirties metinių 
minėjimas. Pamaldos Dievo 
Motinos ir Šv. Jurgio šven
tovėse. Giedos Čiurlionio an
samblis, gros kanklininkių or
kestras. Minėjimas Lietuvių 
salėje. 

Spalio 20 d. — Balfo 40 
metų minėjimas-balius Lietu
vių namuoe. Rengia Balfo 
Clevelando skyrius. Spalio 
mėnesį bus vykdomas meti
nis šalpos vajus. 

Lapkr ič io 3 d. — Clevelan
do vyrų okteto 25 metų suka-
tuvinis koncertas-balius Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Okte
tas vyks į Australiją ir gruo
džio 22 — sausio 14 dienomis 
koncertuos Sydney, Canberra, 
Adelaide ir Melbourne. 

Lapkr . 4 d. — Jūratės 
Statkutės de Rosales naujo
sios knygos sutiktuvės Lietu
vių namuose. Iš Venezuelos 
atvyksta autorė. 

Lapkr . 11 d. — Šv. Jurgio 
parapijos festivalis. 

Lapkr . 17 d. — Kariuome
nės šventės minėjimas Lietu
vių namuose. 

Lapkr. 17-18 d. — Daina
vos stovyklai remti renginys 
— laimėjimai — paroda. 

Žemelytė, akomp. Jonas Govė-
das. „Tėvynės garsai" nuo
latines savaitines transliaci
jas pradėjo rugsėjo 16 d. iš 
stiprios Clevelando viešosios 
radijo stoties banga FM 90.3. 
Transliacijos bus girdimos 
kiekvieną sekmadienį nuo 8 
iki 9 vai. ryto. 

V. R. 

Pasninkas gydo ligas, bai-

imnuitiuBiiHir 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V . B Y L A I T I S i r 
V . B R I Z G YS 

6606 So. Kedzie Avenue 

MHiKiniiiiiinniuiiiiMiuiiiiiiiiiMiiiim: 

D A I N A R E S T A U R A N T 
2656 W. 71 Street, Chicago, Illinois 

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VALGIAI 
2 privatūs valgomieji kambariai 

Atdara nuo H vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

T e l . 312-434-9666 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii-

| D A N T Ų GYDYMAS Į 
f PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA = 
Ę Ištraukimas — Plombavimas — Valymas — Karūnos — S 
§ Dantų plokštelės — Apžiūrėjimas — Tilteliai. = 
s Priimame draudimų ir unijų planu pacientus. = 
S Patogios valandos vakarais ir šeštadieniais -

I Susitarimui skambinkite 778-3400 f 
Į PARK DENTAL ASSOCIATES 1 
| 2654 West 63rd Street 1 
f Dr. W. E. Sack — Dr. K. M. Žymantas | 
niiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirf 

HOW MUCH A R E YOUR POSSESSIONS 
WORTH.. . A T TODAY'S P R I C E S ? 
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 h e r or clip & 
save th i s Handy Guide. 

Metropolitan Insurance Agency 
Clydell Topp, Branch Manager 

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

881.1606 
9O03 S. Western, Chicago, 111. 

DANIEL OPFERMAN 
Your Metropolitan Insurance Agent 
Life. Homeowners. Auto, IRA and 
Annuities. Free Metropolitan In
surance Review S»rvi«»» • B ^ S S S 
Call Today 585-6110 V ? 2 5 2 3 ^ ™ 

7601 S. Kostner. Chicago, 111. 
Hallberg Insurance Agency. Inc. Your 
Independent Agent Representing ag many 
as 52 Insurance Companies including 
Prudential. Kemper. Hanover & others. 
Auto. Ufe. Home. Bucine**. Commercial 
Insurance Call today to get quotes by 
phone 424-4975. 460* W. 103rd St 
Oak I.awn. - į 

Dr. J. Sungaila. Pasaulio lietuvių katalikų kongreso organi
zacinio komiteto pirmininkas, dėkoja kongreso dalyviams ir 
talkininkams Toronte rugsėjo 2 d. 

Nuotr. St . D a h k a u s 

FRANK L. McGINNIS 
State Farm Insurance Agent 

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

8745 S. Hidgeland 
Oak : awn 

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

Call Byron Sinclair 
WADDELL & REED, INC. 

840 E. 87th St. 
994-1700 

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

Charles 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. 
Licensed to wnte all lines of in
surance. Call Todav for a free ąuote 
at 839-9393. 8440 West Archer 
Ave.. WilIow Springs, 111. 

SKI AGKNCJES INC. 
Complete Insuranre Services, Travel. 
Taxes & Translations. We provide e 
complete insuranre package for 
Business, Home. Auto. Life and 
Health Annunities Call Today 436-
1800. 3103 W. 63rd St., Chicago. 
III. 

KEN GRISA 
Independent Insurance Agent 

For Homeowners, 
Tenant policies, 

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

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

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

Crestwood, Illinois. 

CLASSIFIED GUIDE 

do piktąsias dvasias, tolina Chicago, n , 60629. Tel. 778-8000 
juodas mintis, šviečia protą, Dvbo maudos: 
pakelia žmogų nuo žemės, kad Nuo 9 T ryto iki 5 T vakaro 
pakiltų į Dievą. Settadienia,s pagal susitarimą 

S v. Atanazas 

Juozas Girnius 
Vienintelė paslaptis, kurią 

moteris gali išlaikyti, tai jos 
amžius. 

Prancūzų priežodis 

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

> « 0 0 « < W O O O « > C K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MASTER PLUMBING 
I i — Ą Boodsd, Insured 

Nauji darbai u pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

MiRAPINAS — TeL 636-2960 
!>oo©oc-oooooooooooooocioooo< 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. 5 kamb. butas 51-os ir 
Rockvvell apylinkėje. Skambint pc 
7val. vakaro 77S-8595 

I E Š K O N U O M O T I 

Dirbanti moteris ieško 4 ar 5 kamb 
buto Brighton ar Marquette Parkt 
arti California Ave. Turi savo skal
bimo ir džiovinimo mašinas. Skam
bint 523-9561. 

4iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
| iy</č — - 0 ' ; — 30% pigiau mokėsit 
i ui apdraudę DUO ugnkf. ir a u tomo- ' 

inluj i*as mus. 

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

3208^ W. 95th Street 
llllllllllllllllllllilUlllllllllillIlUiHIlIlIlIlI 

V A LOME 
KILIMUS IR B.ALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

Tel. — RE 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING , 

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

! > • » • « • » » • • » • • • • • • • • » • » • • • • -

M O V I N G 
j ŠERĖNAS perkrausto ba'.iius ir kitus 
i daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
j jilna apdrauda. 

Priimam*: MASTER CHARGE ir VISA 
Tel. — WA 5-8063 

t £ A L K S T A T I 

MARQUETTE PARK 
Brick Home. immaculate. Mušt see 
Low 60's. 4 bedrooms, 2 baths, Ra-
diant heat. Hardvvood floors. Finished 
basement, etc. Ideal for active family. 

JO DAN REALTORS 
9711 Southvvest Hwy, Oak Lawn 

Tel. — 423-HOME 

Prie 71-os ir Francisco parduodamas 
geras 2-jų butų namas. Apynaujis. 
Kabinetinės virtuvės. Keramikos vo
nios. Atskiri šildymo pečiai. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
Tel. — 778-6916 

Marouette P:rk — Attractive 2 bed-
I rocm Georrian v.ith add^d family 
, rm. Extra lar^i lot. Mušt sell. 50's. 

Century 21 — Crest House R.E. 
Mr. Smith. 199-0790 or 422-1150 

| 
Atdaras apžiūrėiimui šeši. ir sekm. 

nuo 1 iki 6 valandos 
8127 S. SAVVYER AVENUE 

i St Denis parapijos apyl. savininkas 
• parduoda švarų mūr Capo Cod stiliaus 
. mūr. namą. 3 ar 4 miegamieji, įreng-
; tas rūsys, poii.o k_r:b. st! baru. Sau

lėtas porčius 2 maš. garažas 38 x 125 
p sklypas. Daug priedų. 59,900 dol. ar 

j duokit pasiūlymą. Skamb. 434-4664. 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni, 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5057 S. Knox — Nauir.s mūr. 3-jų 
butų po 3 miegamus. l'/a vonios. 
Paskola 12'A. Skubėkite. 

5704 S. Kolmar — 4 miegamų mūri
nis. 2 vonios, {rengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas Skubėkite. 

| 3539 W. 62 Place — 7 kamb. mūri-
>«*><><><>OO«OO<><>OOOCK>O<K>CK>O-C>C><, nis. 3 vonios. Jrengtas rūsys. 2 ma-

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

K I L I M A I 
LIETUVIŲ PREKYBA 

33C4 W. 63 3 t — TeL 778-9064 

S. ROBERT HARTMAN 
General Insurance Broker 

Only BEST RATKF) COMPANIES. 
Specializin* in Life. Health, Auto, 
Medicare Supp]f>men<s & Retirement. 

Free Revievv B73-6265 
4350 Oakton. Skokie 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprasto*. Radijai, 

St«reo ir Oro Vėsintuvą* 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

>«00<>00<>©<>v>C><>OOC«>0000<><>0-0-0< 

šinų mūr garažas. Skambinkit dabar. 

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

I 

2-JU BUTŲ — 2-JŲ BUTŲ 
No. 910 59-ta ir Kolin. 8 m. senumo. I ftiiimimiiiiiiifiiiiiiim!iiHn:sn):;:iiitsi 

I NAMU APSITVARKYME No 87€ 6 1 m a * Kolilt 6 m senumo 

i No. 814 Archer ir Kenneth. Naujas. i 

j Kuošiatga 'x.ą, perstatyti, pakeisti. a.t-
i naujinti. Garažą Viduje ar \& lauko 
; namo. Rūpinatės - ' V'isuornet Cia J u m s 
su patyrirriU. ai prieinamą kainą pa
dės, •kajnb-.nant po 6-os vai \-aJcaro 

Telef. — 476 3950 
llllliillli! •llilliiliiillllllliiiilittiiiilMIIII» 

RAJ I 'O PROfilAMA 
Lietuvių Radijo Programs 
Naujoj Anglijoj 

No. 972 60-U ir Kedzie. Tik $64,900. 
No. 970. 57-ta ir Lavvndale. 3 butai. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
iums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini

mu: r greitam pardavimu: skambinkit 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
It l . — 434-7100 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8 00 ik: 8:45 
vai. ryto per rad,,o stotį WLYN 13GC ^ a m , p i r k i m e — P»rdavinuw 
bangas AM. toj pač:oj stoty 

tiHiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiinimiiiiuMNNiimi 
BLTC NTOMAVDIAS 

Draudimas — Valdjroas 

Jack Vlazny Insurance Agency 
Representing Safeco & Kemper In
surance Companies. All types of 
insurance: Auto, Ijfe. Health, Home. 
Call today for a free quote 424-7477. 
9725 Southvvest Highvvay. Oak 
Lawn, Illinois. 

Perduodama veikusių pasaulinių i. 
nių santra'^ka .r k^-^e-itara muzika. 
dainos ir Mariutė.' . asT>-:. B zr o -v 
kalaus kreirts . B*:" c F! « ?t :ė'uų 
bei dovanų kraut ;v? 502 £ B'oad 
*ray So Boston. MA C2J27 Teie' — 
265-0489 Ten pat gaunamas di?nrai-
tis "Draugas" ir ras.te taog d'delj 
pasirink-mą lietuvškų kny/rų ploki 
telių. men^ dcvar.ų ir I "tuv.škų suvv 
nerų Krautuvė afdara kasdien r seš 
tad'e^ a:s nuo 1 ?0 p p ,ki 6 tai vai : 
vak. Sekrr.ad:en;a.s nuo i-os iki 4-os 
»al. popiet. 

K> O 0-CK><>C>0<M>00<X><>0<>0-C-0-O00-C>0' 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE" 
nes jis plačiausiai skaitomas Pctuviu 
dienraitis. gi skelbimu kainos yrz vi 
staras prieinamos 

I 0 0 0 O 0 O O 0 0 O O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 9 0 O 0 I 

INCOME TAX 
NotariatM — Vcrtiraaa 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-22SS 

mmimtiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiift 
^ooooooooooooooooooooooooo 

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

NOTARY PUBUC 
4259 S Maplewood — Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminia 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

Remkite tuos verslininku ku 
ne ikelbiaai dkn. ,J)ntige" 

file:///-aJcaro


setts valstijos ir Bostono 
miesto pareigūnai. Išnaudoki
me šią progą ir pripildykime 
tą didelę katedrą net tik mal
dai ir pagerbimui Lietuvos 
patrono šv. Kazimiero, bet 
gausiu dalyvavimu parodyki
me valdžios atstovams, kad 
lietuviai yra masė, su kuria 
reikia skaitytis. Šio minėjimo 
komitetas deda visas pastan
gas, kad tik šis minėjimas 
gražiai ir reikšmingai praei
tų. 

Tad spalio 14 d. 3 vai. ne 
tik iš Ma88achu88etts, bet ir 
kitų Naujosios Anglijos vieto
vių visi lietuviai nuo mažiau
sių iki seniausių rinkimės į 
Bostono katedrą. 

I katedrą yra pakviesta vie
tinė amerikiečių spauda ir 
televizijų stotys. Tad labai 
svarbu, kad katedra būtų pil
na. Visų lietuvių pareiga iš 
arti ir toli ją užpildyti. 

P. Žičkus 

Šv. Kazimiero 500 metų nuo mirt ies jubiliejaus 
Bostone rengimo centro ir parapijų komitetų na

riai prieš posėdį liepos 10 d. prie Sv. Pranciš
k a u s bažnyčios Lawrence, Mass. 

Nuotr. K. D a u g ė l o s 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIAMS 

-"Mes norime ir ieškome pri
pažinimo, kad mus matytų ir 
su mumis skaitytųsi Ameri
kos federalinė ir vietinė val
džia. Jie skaitosi tik su ma
se. Jiems reikalingi balsai, 
kurie rinkimuose gali nulemti 
jų išrinkimą ar atmetimą. 

Šie yra rinkimų metai. 
Mums lietuviams šv. Kazf-
rfiiero 500 metų mirties sukak
ties metai. Šv. Kazimiero jubi
liejų mes galime panaudoti ne 

tik maldai, bet ir politikoje — 
mūsų pripažinimui. 

Šv. Kazimiero jubiliejaus 
metus pradėjo popiežius Jo
nas Paulius II Romoje. Ten 
suvažiavo lietuviai iš viso 
pasaulio. Nebuvo tik iš oku
puotos Lietuvos, nes jiems ne
buvo leista. Tą didįjį įvykį 
paminėjo Italijos ir kitų kraš
tų spaudu ir televizija. Ameri
koje ir Kanadoje visoje eilėje 
didžiųjų miestų katedrose irgi 

buvo laikomos iškilmingos 
pamaldos ir lietuviai gražiai 
rinkosi. Tą matė ir aprašė vie
tinė spauda, o kai kur parodė, 
ir televizijoj. 

Bostone, šv. Kazimiero mi
nėjimas vykdomas plačia 
programa. Tačiau pagrin
dinis ir didysis įvykis bus Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone, 
kur šv. Mišias atnašaus nau
jasis Bostono arkivyskupas 
Bernard F. Law, dalyvaujant 
dar šešiems vyskupams, o 
taip pat ir vyskupui Pauliui 
Baltakiui. Yra pakviesti ir 
dalyvaus aukštieji Massachu-

A. f A. EDVARDAS TELYČĖNAS 
Gyveno Detroit, Michigan. 
Tragiškai žuvo rugsėjo 18 d., 1984 m., 12:11 vai. ry

to, sulaukęs 3r> m. amžiaus. Gimė Vokietijoje Garmische. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward Mickey, 

tėvai Boleslovas ir Ada Telyčėnai, sesutės Irena ir Li
lija bei kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Bauža koplyčioje, 1930 — 25th 
SL, Detroite. Penktad., 7 v. vak. bus kalbamas rožinis. 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 22 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, tėvai ir seserys. 
Laid. direkt Jolanda Zaparackiene. Telefonas — 

(313) 554-1275. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
LEMONT, ILL. 

MAIRONIO MOKYKLOS 
ATIDARYMAS 

Nors dar bendrai Lemonto 
apylinkės lietuviai švenčia 
Maironio lituanistinės mo
kyklos 25-tą sukaktį, laikas 
atėjo pradėti naujus isto
rinius metus. 

Kaip buvo skelbta „Drau
ge" ir Lemonto visuomenei 
laišku, nauja i i š r ink tas 
mokyklos direktorius Ričar
das Mačiulis primena, kad 
Maironio mokykla yra persi
kėlusi į Bromberek School 
patalpas, 109 gatvė, Lemonte. 
(Mokykla išnuomodavo Cen
tral School rūmus 20 metų, o 
prieš tai buvo įsteigta Onos 
Abromaitienės bute 1959 m.). 

Mokiniai pradeda šiuos 
mokslo metus šį šeštadienį, 
rugsėjo 22 d., 9 vai. ryte šv. 
Mišiomis. Kun. A. Saulaitis 
sakys pamokslą. 

Kas dar nėra užsiregistra
vę, yra kviečiami atvykti į 
mokyklą šeštadienį ir pradėti 
mokslą laiku. Tėvų komitetas 
dar priima naujas šeimas bei 
mokinius. Vadovėlių ir kitų 
priemonių dar yra. 

Dėl informacijos galima 
skambinti direktoriui telefonu 
361-2543. 

Po pirmos mokyklos dienos 
pamokų visi skautų vienetai 
rinksis sueigose. 

— Tėvų komitetas ir *noky-
tojai su manim labai sunkiai 

(bei su šypsena) yra užsiėmę 
paruošti mokyklą atidarymui,-* 
sakė R. Mačiulis."" Šiemet ne 
tik turėsime įdomią ir įvairią 
lituanistinę programą ir skau-
tiją, bet bus įsteigtas naujas 
vyrų klubas ir keletas sporto 
komandų — europietiškas fut
bolas, tinklinio ir krepšinio. 
Bus ir daugiau visokių links
mų žinių. Labai entuziastiš
kai laukiu mokyklos pra
džios, — tarė Mačiulis. —Kai 
mūsų mokiniai ir tėveliai 
pamatys naujas patalpas, ži
nau, kad ir jie taip jausis. 

Direktorius primena, kad 
Maironio mokykloje yra 
dėstoma net ir lietuvių kalbos 
programos mažai lietuviškai 
kalbantiems vaikams. Kad 
mokslo metai prasidėtų geroj 
nuotaikoj, R. Mačiulis kviečia 
lietuvius ir svečius atsilanky
ti į „Aušros'' draugijos gegu
žinę šį sekmadienį, rugsėjo 23 
d. Umbrasų ūkyje Lemonte. 

Šį sekmadienį taip pat bus 
lietuvių skautijos šventė šv. 
Kazimiero vardu Ateitininkų 
namų sodyboje Lemonte. 

— Raginu visus mokinius — 
skautus, ateitininkus — tėve
l ius, rėmėjus ir svečius 
paremti mūsų visų draugijų 
lietuvišką veiklą. Kitaip kam 
mes egzistuojam-kalbėjo nau
jasis direktorius. Iki tikrai 
malonaus pasimatymo nuošir
džiai jums sakau — mylė
kime, lietuviai, mūsų brangią 
tėvynę, jos kalbą ir kultūrą! 

Maironio lituanistinės mokyklos 
simbolinis ženklas — Maironis 25 
Lemonto lituanistinės mokyklos 
sukakt ies fone. 

O n a A b r o m a i t i e n ė , l e m o n t o Maironio lit. mokyklos stei
gėja ir pirmoji vedėja, t ikybos mokytoja, atsisveikina 
mokyklos 25-riu metų sukaktyje. 

Nuotr. L i u d o V o l o d k o * 

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 
vietinn'. Pasakiškų ..After 5" vaka
rinėms medžiagų. įskaitant Se-
quins. Metallics. audeklų su karo
lėliais, kitų puošnių vakarinėms 
medžiagų. Nuotakoms ir Nėrinių 
(laces) bei puikų pasirinkimą Vil
nonių. Ir daug daugiau! Būtinai pa
matykite mūsų pasakišką Desig
ner Room! 

Panaudokit* savo specialia magija 
sukurti grožį — su Fishman's me
džiagomis. 

Lai mūsų Stase Olšauskas jums 
padeda 

• ^ <S Nuo 1903 
1101 S Dnotone* St. O<«co. I I 60607 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 21 d. 

Mūsų buvusiam bendradarbiui 

A. f A. 
AUGUSTINUI ZIGAIČIUI 

m i r u s , 
jo žmoną MARIJĄ, dukras ir sūnus su šeimo
mis, seseris ir kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu su visais liūdime-

"DRAUGO" REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
IR SPAUSTUVĖS PERSONALAS 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . f A. 
Marija Abramaviaene-Mozūraityte 

Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis išskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir močiutę, kurios neteko
me 1978 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 1984 m. rugsėjo 
25 d. 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a. a. Mariją Abramavičienę savo maldose. 

Nuliūdę: VYRAS, DUKTĖ, SCNCS ir ANŪKAI 

A . f A. MARIJAI STELZIG 
Vokietijoje mirus, jos sesutę Olgą Vaičai-
tiene, sūnėną Ramūnę ir dukterėčia Aud
rone su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

MOTIEJUS JUKNIUS 
DUKROS GENĖ IR IRENA 

J.&J. PHARMACY 
2557 W. Lithuanian PIaaa Court 

Td. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domais žolės ir kt. Važiuojamos kėdes, re-
Tryntai ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Batika. &Ph. 

Po ilgos ligos, sulaukęs 77 metų amžiaus, mirė 

A.fA. 
TOMAS JURGELAITIS 

Gyveno Indianapolis, Indiana 
Gimė Lietuvoje, Mažučių kaime, Vilkaviškio 

apskrityje. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 21 dieną. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Gabrieliaus bažnyčioje bus 
nulydėtas į Šv. Juozapo kapines. 

Nuliūdę lieka: Žmona Anelė, duktė Irena su šeima 
ir švogeris Albinas Šatraitis su žmona Silvija. 

A. f A. VYTUI MOTIEKONIUI 
staiga mirus, 

seseriai klubo narei JADVYGAI LAK1ENEI, vyrui 
ANATOLIJUI, sūnui KĘSTUČIUI su šeima ir duk
rai RASYTEI nuoširdžią užuojautą reiškia 

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-4052 

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
teta* na/* 

wm IM for 

AT OUI 10W UTIS 

Mutual Federal 
Savinas and Loan fi 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tei.: 847-7747 

I * 'J«8t non.TM*.rr 1.9-4 Thur.»-« »•».. • • • 
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Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 21 d. 

x Donna Kamm, ilgai gy
venusi ir veikusi lietuvių tar
pe Chicagoje, dabar gyvenan
ti Seminole, Fla., buvo 
atvykusi į Lietuvos Vyčių me
tinį seimą ir pasiliko aplan
kyti savo artimuosius ir se
nus draugus Chicagoje ir 
apylinkėse. Ji aplankė „Drau
gą", lydima Marcinkienės ir 
painformavo redakciją apie 
Liet. Kat. moterų sąjungos 
veiklą Floridoje. Už kelių die
nų ji vyksta atgal į Seminole, 
kur nuolat gyvena. 

x Kun. J . Vaišnys Pe
dagoginio lituanistikos insti
tuto patalpose Jaunimo cent
re rugsėjo 24 d. nuo 7 iki 9 
vai. vakare pradės paskaitų 
ciklą suaugusiems „Kalbos 
kultūra", kurios bus kiekvie
ną pirmadienį. Yra gera pro
ga visiems patobulinti savo 
kalbą. 

x Lemonto apyl inkės t ra
dicinis rudens balius bus spa
lio 13 d. St. Nicholas salėje, 
Oak Lawne. Bus smagi meni
nė programa ir šokiams gros 
orkestras "Vytis". 

x Lilė Mažeikienė, Le-
monte vadovaus lietuviškų 
valgių virtuvei „Aušros" lie
tuvių kultūros draugijos ge
gužinėje rugsėjo 23 d. Umbra
sų sodyboje. 

x A leksand ra s ir Emili
j a Paka ln i šk i a i , Chicago, 
111., visuomenininkai, daly
vaus „Draugo" 75 m. jubilieji
niame bankete rugsėjo 30 d. 
Martinique restorane. Emilija 
Pakaln išk ienė redaguoja 
„Drauge" „Lietuvos vyčių 
veiklą". 

x Lietuvos Vyčių 36-tos 
kuopos susirinkimas bus pir
madienį, rugsėjo 24 d., 7:30 
vai. vak. Vyčių salėje (įėji
mas pro šonines duris). Po su
sirinkimo bus atsigaivinimas 
ir užkandžiai. Vadovaujant 
Ray Wertelkai bus pagerbta 
Sabina Klatt už savo veiklą. 

x Krist i jono Donelaičio 
lituanistinių mokyklų madų 
parodoje modeliuos šios mo
kyklos mokiniai, be anksčiau 
paskelbtų, dar Rasa Gieršti-
kaitė, Vytas Pabedinskas ir 
Jonas Valkiūnas. 

x Nors nuo šios savaitės 
p i rmad ien io Illinois uni
ve rs i t e t e Chicagoj pradėjo 
veikti lituanistikos katedra, į 
kursus kol kas užsiregistravo 
labai mažai studentų. Gal dar 
nepasklido žinia? Jei taip, tai 
dar sykį kartojame, kad šį se
mestrą dėstomi net keturi li
tuanistikos kursai. Taigi yra 
iš ko pasirinkti. Reikia tik re
gistruotis. Paskutinė diena — 
rugsėjo 27 d. Paskubėkime! 
Studentams, klausantiems li
tuanistiką, skiriamos netgi 
stipendijos. Teirautis departa
mento i ostinėje. 

x Lietu> oš Dukterų drau
gijos t radicinis rudens ba
l ius rengiamas spalio 20 d. 7 
v. vakaro Jaunimo centre. 
Programą išpildys Izabelės 
Motiekaitienės, dainavimo 
studijų studentės Audrė Bud
rytė ir Alida Vitaitė. Jom 
akompanuos Manigirdas Mo-
tekaitis. Laimės keliu bus ga
lima įsigyti kun. dail. Juozo 
Domeikos paveikslą ir kitų 
vertingų dovanų. Šokiams 
gros Algio Modesto orkestras. 
Trijų patiekalų šilta vakarie
nė ruošta A. Stropienės. Sta
lus reservuoti ir bilietus įsigy
ti draugijos patalpose 2735 
W. 71 Str . , telef. 925-3211. 

(pr.). 

x „ A u š r o s " Kultūros 
draugi jos gegužinė rengia
ma šį sekmadienį, rugsėjo 23 
d., Umbrasų sodyboje, 103 St. 
ir Lemont Rd. Gegužinė pra
sidės pamaldomis 12 vai. Visi 
kviečiami dalyvauti. (pr.). 

x A l b i n a s K u r k u l i s , 
akcijų brokeris, dirbąs su 
Rodman & Renshaw, Inc., 
patarnauja akcijų bonų, fon
dų bei kitų vertybių pi.kime ir 
pardavime. Susidomėję skam
binkit* 977-7916. (sk.). 

x Solis tai A lg i rdas Bra
zis ir Marytė Bizinkaus-
ka i tė , koncertuodami Los An
geles mieste, susi laukė 
didelio pasisekimo. Spalio 7 d. 
3 vai. p. p. juos išgirsime 
„Margučio" rengiamame kon
certe Jaunimo centre. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bilietai 
„Margučio" raštinėje ir Vaz-
nelių prekyboje. 

x V ik to ra s Ba rauskas , 
Danos ir a. a. akt. Leono Ba-
tauskų sūnus, kaip geras ba-
letistas, priimtas į Chicagos 
City Balet bendrovę nuolati
niu baletistu ir pasirodys su 
Lyric operos statomais veika
lais, kur reikalingas baletas. 
Šį penktadienį kaip tik jis jau 
šoks Eugenijaus Oniegino 
operoje Lyric operos rūmuose. 
Kitais atvejais jis šoks City 
baleto trupėje, kai tik turės sa
vo programą. Tai bene pir
mas lietuvis patekęs į šį bale
to vienetą. 

x „ S o u t h w e s t News-He-
rald"rugsėjo 20 d. laidoje iš
spausdino ilgą straipsnį apie 
Onos Pranckevičiūtės vado
vaujamus senelių globos na
mus, klaidingai vadinamus 
„Nursing Home". Teisėjo He-
chinger įsakymu buvo jie už
daryti ir seni žmonės prievar
ta policijos išgabenti į Jritus 
sla.gymo namas, nepranešus 
jų giminėms ar šeimos na
riams. Laikraštis primena vie
nos lietuvės nusiskundimą, 
kad tai buvo lyg „komunistų 
elgesys, kai su krepšeliu sėdi
ma ir nežinoma, kur išveš". 

x J u o z a s Kojel is iš Los 
Angeles, Calif., yra atvykęs į 
Chicagą ir apsistojęs savo se
sers Giniotienės šeimoje. Duk
ters Dainos lydimas, jis ap
lankė „Draugo" redakciją ir 
painformavo apie pasitari
mus su T. Blinstrubu, Ameri
kos Lietuvių Tarybos vicepir
mininku, apie sovietų įkalintų 
lietuvių laisvinimo pastan
gas, ypač V. Skuodžio, kuni
gų Svarinsko, Tamkevičiaus 
ir kt. J. Kojelis dar savaitga
lyje dalyvaus Lietuvių Bend
ruomenės pasitarime Daina
vos stovykloje. 

x Sol. A ldona Stempu-
žienė visuose kūriniuose pul
suoja savo balso grožiu, tech
nika, giliu emociniu pojūčiu ir 
absoliučiu kūrinių muzikali-
niu išgyvenimu... Jos daina
vimas subtilus ir įtikinantis, 
keliąs nuoširdų ir atvirą susi
žavėjimą solistės prigimtu ta
lentu. Jos tembras švarus, 
krištolinias... Kiekviena gai
da yra intymi jos sielos da
lis..., taip rašė dr. D. Y. de 
Sucre, Medellino dienraščio 
Columbiano muzikos kriti
kas. Sol. Aldona Stempužienė 
atliks dainų ir arijų rečitalį 
rugsėjo mėn. 23 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sek
madienį 3 vai. p. p. 

(pr.). 

x „ D a i n a " — lietuviškai 
dainuojantis olandų jaunimo 
choras, išpildys lietuviškų 
liaudies dainų programą spa
lio 14 d., 3 vai. popiet, Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Bi
lietai gaunami Vaznelių 
prekyboje — Gifts Internatio
nal, (pr.). 

x Butas pr ie pajūrio, 
apyl. C l e a r w a t e r , Florido
je, išnuom. nuo spalio iki ba
landžio mėn., su visais bal
dais. 550 dol. mėn. Rašy-ti 
adr.: V. J u r g a i t i s , P . O. Box 
926, Crys ta l Beach, Flori
da 33523 , a r b a skambint 

813—786-2053.(sk). 

x Cicero — ar t i CTA 
t rauk in io , studentui išnuo
mojamas v ieno kambario 
jaukus butas rūsyje. Skam
bint 652-8894. (sk.). 

Ann JiUian — Jūratė Nausėdaitė, žymioji Hollywoodo akto
rė, su savo pussesere ir jos vyru Čypliais. Antanas L-yplis su 
šeima gyvena Des Plaines, 111. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
OLANDAI DAINUOS 

LIETUVIŠKAI 
Turbūt jau girdėjote gandą, 

kad kažkokie olandai dainuo
ja lietuviškai. Pranešame, jog 
tai ne tik gandas, bet tiksli ži
nia. Jų ansamblis „Daina" at
skrenda iš Amsterdamo į Chi
cagą spalio mėn. J A V 
Jaunimo sąjungos pastango
mis jų koncertai organizuoja
mi trijose lietuvių kolonijose: 
Chicagoje spalio 14 d. (Jauni
mo centre), Toronte spalio 20 
d. ir Detroite spalio 21 d. Da
bar dar tyrinėjamos galimy
bės ir kitiems koncertams. 

Taigi, kokia čia ta grupė 
„Daina"? Gal susidaro įspū
dis, kad ji lietuvių, gyvenan
čių Olandijoje, grupė. Iš tik
rųjų tai grynų olandų, ne 
lietuvių grupė, susidomėjusi 
lietuviška daina. Geriausia su 
ja supažindinti gali jos pradi
ninkas, Jan Sleumer. Apie ją 
jis šitaip rašo: „Kuriems ga
lams olandai dainininkai, net 
nežinantys, kur Lietuva že
mėlapyje, sudarė lietu viską 
liaudies ansamblį? Mat pasi
gyriau, ir iš to kilo ,Daina' . 
1982 m. sausio 7 d., kai mano 
lietuvis draugas, I. Kaplanas, 
kuris irgi gyvena Amsterda
me ,per klaidą' užsiminė, jog 
už trijų savaičių bus Uetuvių 
suvažiavimas Olandijoje, pa
sigyriau, kad suvažiavime pa
sirodysiu su ansambliu, kuris 

x Stasė J a k u b o n i e n ė , 
Chicago, 111., mūsų nuoširdi 
rėmėja, atsiuntė tokį laiškutį: 
„Siunčiu laimėjimų šakneles 
su 75 dol. čekiu. Sveikinu 
, Draugą' švenčiantį 75 metų 
jubiliejų! .Draugas' visuomet 
yra laukiamas, ypatingai šeš
tadienį su kultūriniu priedu". 
Labai dėkojame už gražią pa
ramą savai spaudai ir malo
nius linkėjimus. 

x Vytautas Riškus, Rich-
boro, Pa., mūsų garbės prenu
meratorius ir rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą, grąžino lėšų tel
kimo laimėjimų šakneles ir 
kartu atsiuntė 47 dol. dien
raščio palaikymui. Vyt. Riškų 
ir toliau laikome garbės sąra
šuose, o už nuolatinę paramą 
savai spaudai tariame nuošir
dų ačiū. 

x Snieguolė J u r s k y t ė , 
Philadelphia, mūsų bendra
darbė, kultūrininkė, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
čekiu ir sveikinimu: „Draugui 
deimantinio jubiliejaus sulau
kus, linkiu, kad dienraštis il
gai . ilgai gyvuotų ir jungtų 
visus lietuvius vienon mylin-
čion šeimon. Ilgiausių metų!" 
Labai ačiū už gražius sveiki
nimus ir linkėjimus, o taip pat 
už mielą auką. 

x J u s t a Karpiutė , Westvi-
le, 111., senosios lietuvių kar
tos veikėja, Draugo buvusi 
bendradarbė, mums rašo: 
„Gerbiama Draugo renginių 
komisija! Siunčiu bilietų šak
neles ir 25 dol. auką. Nuo ma
žų dienų skaitau Draugą. 
Esu jau 80 metų. Kiekvie
ną rytą valgydama pusryčius 
ir Draugą skaitau". Nuošir
dus ačiū mūsų mielai skaity
tojai už gražią paramą lietu
viškam žodžiui ir laiškutį. 

atliks tris lietuviškas dainas 
keturiais balsais. Ir iš tikrųjų, 
sausio 23 d. penkių asmenų 
ansamblis (nes neradau dau
giau dainininkų per tokį trum
pą laiką) su dirigentu prisis
t a t ė L e i d s c h e n d a m e su 
prižadėtom trim dainomis. 
Kaplanas parūpino vertimus 
bei tarimo nurodymus ir pa
rinko mums vardą ,Daina' . 

„O kas mes esame? Esame 
olandai dainininkai, amžiaus 
nuo 20 iki 38 m., vadovauja
mi Paul, Hilversumo (netoli 
Amsterdamo) konservatorijos 
studento. ,Dainai' priklauso 
du sopranai, Marjolein (pe
dagogė) ir Marga (kylanti 
žvaigždė-aktorė) du altai, Es-
ther ir Bety (abi terapistes), 
vienas tenoras, J a n (istorijos 
studentas , kylantis daininin
kas ir šių žodžių autorius) ir 
du bosai, Gosse (olandų kal
bos mokytojas) ir Han (che
mijos studentas). 

„Žinoma, nustebinome lie
tuvius Leidschendame savo 
drąsa ir dainomis, o mus sa
vo susižavėjimu nustebino 
Belgijoje gyvenanti p. Gailiū
tė Spies. Tučtuojau po šio kon
certo ji suruošė mums pasiro
dymą Liege, Belgijoje. Dabar 
mūsų repertuarą sudarė jau 
Šešios dainos. Netrukus ,Stad 
— Radio — Am8terdam' pa
kvietė mus pokalbiui ir trans
liavo dvi mūsų dainas. Lyg to 
dar neužtektų, gegužės 7 d. 
pasirodėme Paryžiuje Moti
nos dienos proga Lietuvių jau
nimo centre. Užbaigėme savo 
pirmą sezoną koncertu Ams
terdame. I programą taip pat 
įjungėme lietuviškas pasa
kas. Jolandą Vaičaitytę iš Pa
ryžiaus su keliomis dainomis, 
Kaplano eilėraščius ir panto
mimiką pagal Johanes Bob-

rovski noveles. Metų pradžio
je, praplėtę savo repertuarą, 
pasirodėme latvio Sergei Ci-
vinski karikatūrų parodos ati-
darym? Amsterdamo univer
sitete, o vėliau ir Rotterdame. 

„Esame ansamblis, kulti
vuojantis lietuvišką liaudies 
muziką. Kaip žinote, tai reiš
kia daug įvairumo: dainuoja
me sutartines, raudas, vestu
vines, darbo ir šokių dainas, 
lietuvių kompozitorių ar mū
sų vadovo, Paul de Boer, pa
ruoštas keturiems, trims ar 
dviem balsams. Į ranką pa
imame ir skudučius. Neseniai 
padėjome suorganizuoti lietu
vių šokių grupę, su kuria 
, Daina' galėtų kartu pasiro
dyti, pvz. liaudies festivaliuo
se, su visapusiška, pilna lie
tuviškos liaudies muzikos 
programa. 

„Reikėtų taip pat pami
nėti, kad mūsų vadovas, 
Paul, kuris taipogi yra pia
nistas ir kompozitorius, nori 
suruošti Čiurlionio muzikinių 
veikalų rečitalį. Ne tik nori, 
bet jau pradėjo ruošti. 

„Į Ameriką, JAV Jaunimo 
sąjungos kviesti, atvykstame 
spalio 11 — 23 d. su progra
ma .Dainos ir Rimanto pasa
ka' . Tai dramatiškas monta
žas, vykstant is senovės 
Lietuvoje. Ją pristatysime su 
skaidrėmis ir maskėmis, bus 
meiles, melancholijos, karo, 
mirties ir ūkio linksmybių, pa
sirodys šarka, gegutė, ir rau
dančios moterys. Grosime 
skudučiais. Girdėsite .Bėkit 
bareliai', ,Beauštanti aušre
l ė ' , ,Susvarcyk an te la ' . 
,Nauja sutartinė' ir daug ki

tų dainų. 
„Iki pasimatymo!" 
Olandų grupė rodo nepap

rastą susidomėjimą mūsų kul
tūra. Parodykime savo susi
domėjimą jais ir dalyvaukime 
jų koncerte. Tai mums proga 
pamatyti šviežią, naują inter
pretaciją mūsų senos kultū
ros. Bilietai Chicagos koncer
tui parduodami pas Vaznelį. 
Koncertas bus spalio 14 d. 
Jaunimo centre. 

gvr. 

„PLUNGĖ" - PIRMOJI 
IŠ 37 

Kazys Česnauskas, burinio 
laivo „Plungė" savininkas ir 
kapitonas, laimėjo pirmąją 
vietą „Venecijos nakties" fes
tivalyje, kurį rugpjūčio 17 d. 
prie Chicagos pakrantės su
rengė Chicagos jachtininkų 
sąjunga (Chicago Yachting 
Association). 

Mūsų tautiečio laimėjimas 
tuo įspūdingesnis, kad jo 
„Plungė" plaukė durkiu (už
pakaliu) į priekį ir, be to, su 
pakeltomis burėmis. Tai pir-

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuviškai dainuojantys olandai pasirodys Chicagos Jau
nimo centre spalio 14 d. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Pabėgėlis iš Estijos, 

sovietinės Estijos teisingumo 
ministerio pavaduotojas Val
do Randpere spalio 3 d. iš 
Švedijos atvyksta į Los Ange
les. Amerikiečių žinių agentū
rų susidomėjimas šiuo pabė
gėliu labai didelis. Baltų 
Laisvės Lyga jau yra suorga
nizavusi susitikimus su atski
rų televizijos ir radijo stočių 
korespondentais ir paskyrusi 
dieną bendrai spaudos konfe
rencijai. Iš Los Angeles pla
nuojama jo kelionė per visą 
Ameriką. Organizacijos, ku
rios norėtų Valdo Randpere į 
atskirus miestus pasikviesti, 
kreipiasi į Baltų Laisvės Ly
gą adresu: P. O. Box 29657, 
Los Angeles, CA 90029 arba 
skambinti Avo Piirisild tele
fonu 213-765-2587. Prieš su
grįždamas į Švediją, Valdo 
Randpere vėl sustos Los An
geles. Su juo kartu keliauja ir 
jo žmona, solistė Leila Miller. 

— Lietuvos Vyčių 71-mas 
seimas, įvykęs Chicagoje, 
specialia rezoliucija įvertino 
Baltų Laisvės lygos darbus 
Lietuvos laisvės reikalu ir 
nutarė įstoti lygon pilnateisiu 
nariu, įnešant 100 dolerių. 

— A. a. ses. M. J o a n n e 
Dumchus, Šv. Pranciškaus 
seserų vienuolijos narė, mirė 
rugsėjo 16 d. Laidojama rug
sėjo 21 d., penktadienį, Pitts-
burgho, Pa., seselių pranciš-
kiečių kapinėse. Velionė 
vienuolyne išgyveno 56 me
tus. 

— Dail. Alfonso Dargio 
darbų paroda įvyks Washing-
tone, D. C , po lietuvių Mišių 
sekmadienį, rugsėjo 30 d. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. 

— Rugsėjo 12 d. Wa-
sh ingtone buvo susirinkę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai — S. A. Bačkis, A. 
Dinbergs ir E. Jaakson, atvy-

mas toks plaukimas „Veneci
jos nakties" festivalių is
torijoje. Motoras buvo pri
tvirtintas prie laivo borto, 
o burės padarytos iš sunkaus 
tinklo tam, kad praleistų orą. 
Kadangi paradas vyko naktį, 
burės apkaišiotos spinksin-
čiom baltom lemputėm, o vi
sas laivas — spalvotom. 

„Plungės" įgula susidėjo iš 
kpt. K.Cesnausko, pirmosios 
padėjėjos Helen Mulloy (kuri 
kartu su Česnausku siuvo bu
res) ir narių Carol ir Roger 
Wehrstein. Laivas plaukė pa
sipuošęs Belmonto jachtklubo 
vėliava ir Chicagos Power 
Squadron vėluku. 

25 pėdų ilgio „Plungė" lai
mėjo pirmąją bendrąją premi
ją, nukonkuruodama 36 kitus 
laivus 4 kategorijose. Už tai 
kpt. K. Česnauskas bus apdo
vanotas Chicagos jachtinin
kų sąjungos ir Belmonto 
jachtklubo trofėjomis. Sveiki
name pergalę nuskynusį Mar-
ąuette Parko žemaitį. 

M. 

GRAŽUS PAVYZDYS 
Jau treti metai Nina Liubi-

nienė užprašo šv. Mišias už 
mirusį savo vyrą a. a. Juozą 
Liubiną. J i pakviečia visus jo 
ir savo draugus pasimelsti už 
jo sielą. Šįmet šv. Mišios bu
vo atnašautos Jėzuitų koply
čioje rugsėjo 8 d. 

Susirinko daugiau kaip 40 
jų artimųjų draugų. Po šv. Mi
šių Nina Liubinienė užkvietė 
visus į Gold Cost Inn valgyk
lą pusryčiams. A. a. Juozą 
Liubiną su meile prisimena jo 
draugai ir bendradarbiai. Pas
kutinius savo gyvenimo me
tus Juozas kartu su žmona 
priklausė anglų klubui ir bu
vo valdyboje. 

Juozo brolis kun. Broniu 
Liubinas nuolat gyvena Vak. 
Vokietijoje ir kasmet atva
žiuoja čia už jį pasimelsti ir jo 
kapą aplankyti. 

J . J k . 

kęs iš New Yorko. Jie pasita
rė aktualiais klausimais, pa
minėjo 50 metų sukaktį 
Pabaltijo Santarvės sutarties, 
pasirašytos 1934. 9. 12 d. Že
nevoje. Rūpindamiesi aktua
liais pabaltiečių reikalais, jie 
tą pačią dieną lankėsi Vals
tybės departamente, kur juos 
priėmė Mark Palmer, valsty
bės sekretoriaus padėjėjo pa
vaduotojas Europos reika
lams, su kuriuo kartu buvo 
Dale Her8pring, Rytų Euro
pos skyriar s direktoriaus pa
vaduotojas, John W. Zerolis, 
Baltijos skyriaus vedėjas, Ms. 
Mary Beth West ir Ken Hil-
lar. ^ 

— Profesor ius Fe l iksas 
ir Saulė Pa lub inska i nese
niai aplankė Kinijos respubli
ką (Taiwaną). Ten prof. Palu
binskas skaitė tarptautinės 
prekybos tema paskaitą ir tu
rėjo progos susitikti nemaža 
būrį valstybės ir prekybos gy
venimo žmonių. Grįžo su la
bai palankiais įspūdžiais. 
Skurdo nematyti — darbštūs 
laisvi kiniečiai kuria pažan
gią ir pasiturinčią valstybę. 

KANADOJE 
— A n t a n a s i r Snaigė Ši

leikai susilaukė pirmgimio 
sūnaus Dainiaus Kazimiero. 
Krikšto apeigas atliko kun. J. 
Petrošius, kuris tuo laiku sve
čiavosi Toronte, iš Paryžiaus į 
Kanadą atvažiavęs dalyvauti 
šv. Kazimiero metų užbaigi
mo kongrese. Krikštynoms 
ypatingą atspalvį suteikė 
tai, kad prieš šešerius metus 
kun. J. Petrošius atliko ir Dai
niaus tėvų vedybines apeigas 
Paryžiuje. Krikšto tėvai buvo 
Antano brolienė Regina Šilei
kienė ir Snaigės brolis Aukš
tuolis Valiūnas. Anūku džiau
giasi Genė ir Algis Valiūnai, 
Liuda ir Kazimieras Šileikai. 

VOKIETIJOJE 
— Iški lmingos pamaldos 

Koelno ka tedro je už perse
kiojamą Bažnyčią ir šv. Kazi
miero minėjimas — spalio 6 d. 
Pamaldas laikys vysk. Klaus 
Diek. Pradžia 15 vai. Visi Vo
kietijos ir kaimyninių valsty
bių lietuviai ir visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

ANGLIJOJE 
— Romas J . Alkis, M. A. 

(RCA), studijavęs meną (Gra-
phic Design). baigė Kingsto-
no politechnikumą bakalauro 
laipsniu. Toliau tęsė meno 
mokslą Royal College of Art 
Londone grafikos srityje. Lie
pos 13 d. gavo magistro laips
nį, laimėdamas „Everett" pre
miją topografijoje. Šiuo metu 
Romas savarankiškai dar
buojasi savo meno studijoje. 
Jis yra pakviestas dėstyti gra
fikos meną Kingstono kole
dže. 

— DBLJS-gos Pantomi
mos konce r t a s — bus rugsė
jo 15 d. „The Place" Theatre, 
Londone. Programą atliks 
Paulius Rajeckas iš New Yor
ko. 

— Pabalt iečių jaunimo 
savai tgal is II — Rugsėjo 28 -
30 dienomis, Catthorpe Ma-
nor, nr. Rugby. Programa ruo
šiama. 

— Pabalt iečių Ta ikos i r 
laisvės laivo kelionė — 1985 
rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau. 


