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Žinios iš vyskupijų 
Dėkojame! 

N u o š i r d ž i a i dėko jame 
Pabaltiečių lygai už paskirtą 
premiją! Tai yra visos mūsų 
Tautos pastangų, kovos ir 
kentėjimų įvertinimas ir kartu 
paskatinimas dar uoliau dirb
ti ir aukotis. 

Dėkojame visiems Broliams 
išeivijoje, kurie remia mūsų 
pastangas malda, žodžiu ir ki
tomis galimomis priemonė
mis. 

Teatlygina Jiems Gerasis 
Dievas! 

Kretinga. 1986 m. vasario 19 
d. Kretingoje po sunkios ligos 
mirė ilgametis kalinys, ugnin
gas kovot "as ir taurus 
žmogus Pe t ras Paulai t is . 
Velionis palaidotas Kretingos 
kapinėse. 

Vilnius. 1985 m. gruodžio 20 
d. pas RRT įgaliotinį buvo 
sukviesti Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai. Jiems 
kalbėjo įgaliotinis P. Anilio-
nis ir Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Čes-
navičius. Paskaitos pradžioje 
P. Anilionis priekaištavo 
vyskupams bei valdytojams, 
kad praeito pokalbio turinys 
pasiekė užsienį... Įgaliotinis 
priminė, kad reikia stengtis, 
jog Lietuvos 600 metų Krikšto 
Jubiliejus praeitų taip gerai, 
kaip, jo nuomone, praėjo šv. 
Kazimiero jubiliejus. Prie
kaištavo, kad jubiliejaus komi
tetas, vadovaujamas vyskupo 
J. Preikšo, kreipėsi į Lietuvos 
vyr iausybę, p rašydamas 
jubiliejaus proga grąžinti Vil
niaus Katedrą, Šv. Kazimiero 

bažnyčią ir Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčią. Šie 
prašymai nebus patenkinti, 
jubiliejaus metu Vilnius 
tikriausiai turės vyskupą arba 
kardinolą, prie kurios bažny
čios jis gyvena, t a ir bus 
Katedra — kalbėjo įgalio
tinis. Kas liečia Šv. Kazimiero 
bažnyčios grąžinimą, P. 
Anilionis patarė šv. Kazimie
ro vardu pavadinti bet kurią 
kitą Vilniaus bažnyčią, o 
Klaipėdos bažnyčia niekada 
nebus grąžinta, statykite 
priestatą prie esamos, — tvir
tino įgaliotinis. P. Anilionis 
patarė vyskupams nerašyti 
raštų valdžios įstaigoms... 
Kaip blogą pavyzdį paminėjo 
Žagarės bažnyčios kleboną 
kun. Gudanavičių. Po to, kai 
jis parašė šmeižikišką laišką 
M. Gorbačiovui, nuvažiavęs į 
Žagarę, dvi valandas aiški
nau, bet, grįžęs namo, gavau 
naują tokio pat stiliaus kun. 
Gudanavičiaus raštą. Tokius 
ekstremistus reikia pagaliau 
sutvarkyti, — karščiavosi 
įgaliotinis. 

Ministrų Tarybos pirminin
ko pavaduotojas Česnavičius 
aiškino vyskupams ir vyskupi
jų valdytojams šalies ekono
minius pasiekimus, neužmir
šo ir Bažnyčios reikalų. Jis 
tvirtino, kad dėl kunigų — A. 
Svarinsko ir S. Tamkevičiaus 
areštų kalti vyskupai. Jei 
patys vyskupai minėtus kuni
gus būtų laiku sudraudę, jie 
dabar nesėdėtų kalėjime, — 
kalbėjo pavaduotojas Česnavi
č iu s .P re l egen ta s rag ino 
vyskupus i r v a l d y t o j u s 
„energingiau drausminti dar 
laisvėje esančius ekstremis
tus". 

IDUS daugiau) 

Didėja Amerikos 
prekybos deficitas 
W a s h i n g t o n a s . — Ameri

kos pasaulinės prekybos defi
citas birželio mėn. vėl paaugo 
ir siekė 14.17 bil. dol. Amerika 

.daugiau perka užsienyje, negu 
jam parduoda. Jei bus tokia 
linkmė iki metų galo, metinis 
deficitas sieks 170 bil. dol. 
Nieko nepadėjo ir dolerio ver
tės nukritimas užsienio bir
žose. Atstovų Rūmų pirm. 
Thomas O'Neill reikalauja, 
kad būtų suvaržytas iš užsie
nio plaukiąs tekstilės gaminių 
i m p o r t a s . R e a g a n o 
admin is t rac i j a priešinasi 
tokiems protekcionizmo meto
dams, nes užsienio šalys tada 
dar mažiau pirks Amerikos 
produktų. 

Vyriausybėje vyksta ginčai 
dėl Amerikos javų eksporto į 
Sovietų Sąjungą Parama 
Amerikos žemės ūkiui padaro 
javus subsidijuojama preke. 
Net ir respubkkonų vadai 
senate reikalauja parduoti 
sovietams javus, nors ir 
valdžios palai komom kainom. 
Jų tarpe yra Senato pirm. s en 
Bob Dole, iš javus auginan
čios Kansas Valstijos. 

Prieš subsidijuojamų javų 
pardavimą sovietams pasisa
kė sekr. Shultz, gynybos sekr. 
Weinberger ir CIA direktorius 
W. Casey. 

Ūkininkų organizacijos ir 
žemės ūkio, darbo, iždo 
sekretoriai palaiko javų 
pardavimą Sovietų Sąjungai. 
Amerikos žemės ūkio produk
tų eksportas 1981 m. atnešė 
valstybės iždui 43.8 bil. dol. 
Šiemet, jei padėtis nepasikeis, 
žemės ūkio produktų bus 

parduota už 27.5 bil. dol. 
Sekretorius Shultz nurodė 

diskusijose, kad pardavinė
jant javus iždo palaikomomis 
kainomis, nukentės tokie 
Amerikos d r a u g a i , ka ip 
Australija, Argentina ir Kana
da. Kartu bus subsidijuojama 
sovietų ekonomika. Kai kurios 
australų ūkininkų organizaci
jos jau grasina kovoti prieš 
JAV karines bazes Australi
joje, jei Washingtonas par
davinės Maskvai subsidi
juojamus javus. 

Nesutarimai dėl 
prekybos laisvės 

Ženeva. — Pasaulio pramo
ninės valstybės jau seniai 
laukia ir rengiasi vadinamam 
GATT sutarties suvažia
vimui. Jis turi prasidėti rugsė
jo 15 d. Urugvajuje, Punte del 
Este mieste. Dalyvaus apie 90 
valstybių prekybos minis-
terių. Šis ~ GATT (General 
Agreement on Tarifs and 
Trade) suvažiavimas turėtų 
apžvelgti prekybos laisvės 
varžymus , v y r i a u s y b i ų 
paramą vienai ar kitai pramo
nės ar žemės ūkio šakai. 

Europos ir Amerikos dele
gacijos seniai ruošia suvažia
vimo darbotvarkę, redaguoja 
nutarimų tekstus , kurie 
reguliuotų pasaulinę prekybą. 
Ženevoje Prancūzijos dele
gacija iš anksto pareiškė, kad 
ji nedarys jokių nuolaidų 
prancūzų žemės ūkio produk
tų srityje. Prancūzai ūkinin
kai gauna valdžios paramą, 
subsidijas, kurios atpigina 
ūkio produktus, parduodamus 
užsienyje. Tas padaro daug 
žalos kitų šalių ūkiams. 

Izraelio sunkumai 
Demjanjuko byloje 

Nikaragvos ambasadorė Jungtinėse Tautose Nora Astorga aktyviai dalyvavo JT Saugumo 
Tarybos debatuose, kur skundžiama Amerika, nesilaikanti Hagos Tarptautinio Teismo 
sprendimų. Šalia ambasadorės — JT gen. sekr. Javier Perez de Cuellar. Ambasadorė Astorga 
kaltino JAV ambasadorių Walters, kad jis kartoja melą ir prasimanymus apie jos tėvynę, 
slėpdamas savo nelegalią politiką prieš Nikaragvą. 

Telšių vyskupijoje 
Birželio 8 d. Lauko Sodoje, |prasidėjo procesija. Šventoriu-

Telšių vyskupijoje, buvo 
iškilmingai paminėtas seniau
sio Telšių vyskupijos klebono 
kunigo Juozapo Gasiūno 50 
metų kunigystės jubiliejus ir 
86-erių metų amžiaus sukak
tis. Jubiliatą savo dalyvavi
mu pagerbė ir iškilmingų šv. 
Mišių metu pamokslą pasakė 
Telšių vyskupijos apaštalinis 
administratorius vyskupas 
Antanas Vaičius. Dėkodamas 
kun. Gasiūnui už uolią, 
nenuilstamą kunigišką tarny
bą, vyskupas Vaičius išreiškė 
susirūpinimą dėl nuolatinio 
kunigų mažėjimo. Vien per 
pirmąjį pusmetį Šiemet Telšių 
vyskupijoje mirė septyni kuni
gai. Vienintelė Kauno Kunigų 
seminarija Lietuvoje neįsten
gia visas vyskupijas aprūpin
ti naujais kunigais. Dėl to 
Lietuvoje jau apie 150 parapi
jų neturi savo kunigo. Ragino 
visus melstis, kad Dievo 
Apvaizda užtikrintų Lietuvos 
katalikų Bažnyčios ateitį, 
visom parapijom siųsdama 
naujus kunigus. Jubiliatas 
kun. Juozas Gasiūnas, nors 
būdamas nestiprios sveikatos 
ir slegiamas amžiaus naštos, 
garbingai eina klebono parei
gas, neprašo užsitarnauto poil
sio, nes gerai supranta, kaip 
svarbu, kad kiekvienas kuni
gas atiduotų visas savo jėgas 
Dievo tautos gerovei. Po iškil
mingų šv. Mišių Lauko Sodos 
parapijiečiai ir svečiai išreiškė 
jubiliatui sveikinimus, gausiai 
apdovanodami gėlėmis. Tarp 
kitų sveikintojų buvo ir žydų 
atstovai. Visi žino, kad jubilia
tas vokiečių okupacijos metu 
nuo mirties išgelbėjo šešis 
žydus. 

Birželio 12 dieną Telšių 
katedroje buvo iškilmingai 
p a m i n ė t a s a p a š t a l i n i o 
administratoriaus vyskupo 
Antano Vaičiaus 60-tas gimta
dienis ir Vardo diena Iškilmės 

je vyskupo laukė daugybė 
jaunimo su rožėmis rankose. 
Choras tuo tarpu giedojo 
„Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė". Iškilmingas šv. 
Mišias drauge su vyskupu 
Vaičium aukojo^ kiti keturi 
Lietuvos vyskupai, Panevėžio 
vyskupijos valdytojas, Telšių 
vyskupijos dekanai ir daug 
kitų kunigų Pamokslą pasakė 
Tauragės dekanas kun. dakta
ras Petras Puzaras. Nors tai 
buvo darbo diena katedra 
buvo pilna tikinčiųjų. Po 
Mišių jaunimas deklamavo 
eilėraščius, įvairių tikinčiųjų 
grupių atstovai sakė sveikini
mo k a l b a s . V i s i e m s 
vyskupams įteiktos gėlių 
puokštės. Choras giedojo 
„Lietuva brangi, mano Tėvy
ne" ir „Ilgiausių metų". Tą 
pačią dieną vyskupas Vincen
tas Sladkevičius pašventino 
naujas Telšių vyskupijos kuri
jos patalpas. 

Amerika seniai kritikuoja Eu
ropos Bendrosios Rinkos 
žemės ūkio politiką. Europoje 
žemės ūkio produktai netelpa 
sandėliuose ir sudaro didelę 
konkurenciją kitų šalių 
eksportui. Europos protek
cionizmas gali iššaukti Ameri
kos protekcionizmą. Gali kilti 
žemės ūkio produktų karas. 
Prancūzija pasiryžusi priešin
tis Amerikos spaudimui ir 
grasinimams. 

Karšti debatai 
Saugumo Taryboje 
N e w Yorkas . — JT Saugu

mo Taryboje JAV ir Nikarag
vos delegacijos karštai gynė 
savo pozicijas. Nikaragvos 
delegatei Norai Astorgai padė
jo Kubos ambasadorius Ora-
mas-Oliva, kuris kaltino 
Amerikos delegatus melo 
skleidimu. Amerikietis Vernon 
Walters atsiliepė klausimais: 
Ar tai melas, kad sandinistai 
bando sunaikinti demokratinį 
darb in inkų judėjimą? Ar 
melas, kad sandinistai tvir
tina, jog jie nori derybomis 
išspręsti Nikaragvos krizę? 

Ambasador ius Walters 
pridėjo, jog yra savotiškai 
keis ta padėt is klausytis 
pamokslų apie j statymų gerbi
mo ir teisingumo reikalus iš 
valstybės, kuri yra didžiulė 
koncentracijos stovykla. Iš 
valstybės, iš kurioe pabėgo du 
milijonai piliečių, nepakel
dami terorizmo. Jis kalbėjo 
apie Kubą. 

Saugumo Tarybos nariai 
kri t ikuoja JAV nutarimą 
nepaisyti Pasaulinio Teismo 
Hagoje sprendimų. Teismas 
birželio mėn. po ilgų svars
tymų nusprendė, kad JAV 
negali teikti karinės ir ekono
minės paramos Nikaragvos 
valstybės priedams. Amerika 

Tel Aviv. — Prancūzijos 
žinių agentūra „France-Pres-
se" paskelbė liepos 30 d., jog 
Izraelio valdžia susidūrė su 
problemomis, ruošdama teis
mą Ivanui Demjanjukui, 66 
metų amžiaus ukrainiečiui, 
kuris buvo Amerikos išduotas 
Izraeliui teisti vasario 28 d. ir 
buvo spaudoj kaltinamas 
nacių karo nusikaltimais. 
„Jeruzalem Post" laikraštis, 
pasiremdamas Izraelio poli
cijos pareigūnų žiniomis, 
paskelbė, kad pareigūnai turi 
sunkumų surasti liudininkų, 
kurie Demjanjuką galėtų 
identifikuoti kaip Treblinkos 
koncentraci jos s tovyklos 
Lenkijoje sargybinį. Demjan-
jukas tvir t ina kad jis niekad 
Treblinkoje nėra buvęs. Jeru
zalės laikraštis pakartoja, jog 
policija yra gavusi įrodymų, 
kad „Baisusis Ivanas", kaip 
kaliniai vadindavo Treblin
kos prižiūrėtoją, yra žuvęs nuo 
žydų kalinių rankos 1944 m. 
kalinių sukilime Treblinkoje. 

Spaudoje buvo matyti Žinių, 
kad Izraelio prokuratūra turi 
su A m e r i k o s i š d u o t u 
Demjanjuku nemažai sunku
mų, rinkdama kaltinamąją 
medžiagą. Buvo žinių, kad 

— Amerikos-Sovietų Sąjun- Izraelis siūlė perduoti Demjan-
gos derybos Ženevoje dėl 1972 juką teisti komunistinei Lenki 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

ir 1979 metų susitarimų 
peržiūrėjimo (SALT 1 ir SALT 
2) n e p a s i e k ė t i k s l o i r 
pasižymėjo pikta polemika, 
praneša vyriausybės sluoks
niai. 

— Pietų Afrikos prezidentas 
B o t h a p a s a k ė s p a u d o s 
konferencijoje, kad užsienio 
valstybės turėtų palikti P. 
Afriką ramybėje. Nėra klausi
mo, kad aš niekad nepriimsiu 
savižudystės siūlymų ar spau
dimo perduoti Pietų Afriką 
komunistams, pasakė prezi
dentas. 

— Šveicarijos prezidentas 
pasakė, jog vyriausybė turėtų 
pagalvoti, ar nereikėtų visai 
atsisakyti branduolinių jėgai
nių, kaip energijos šaltinių. 
Š v e i c a r i j a t u r i p e n k i a s 
branduolines jėgaines. 

— Amerika ir Lenkija 
pirmąsyk po 1981 m. pasirašė 
sus i ta r imą kuris at ideda 
Lenkijos 1.7 bil. dol. skolų 
JAV vyriausybei mokėjimą. 
Amerika sutiko atidėti skolų 
terminus. 

— Šeši Afganistano pabė
gėliai žuvo Pakistane, kai jų 
automobilį susprogdino kelyje 
pakasta mina 

— Anglijoje rugpiūčio 4 d. 
pras idės kar inia i NATO 
manevrai, kuriuose dalyvaus: 
Amerikos, Kanados, Belgijos, 
Danijos, Prancūzijos, Olandi
jos, Vakarų Vokietijos ir 
Bri tani jos karo aviacija. 
Manevrai tęsis iki rugpjūčio 8 

tvirtina, kad šis Pasaulinis 
Teismas neturi jurisdikcijos 
ginkluotų konfliktų klausi
muose. 

Stebėtojai primena, kad 
JAV, tik iškilus Nikaragvos 
bylai, ėmė nepripažinti JT 
Pasaulinio Teismo jurisdikci
jos. Anksčiau, 1979 m. Ameri
ka skundė šiame teisme Iraną 
už amerikiečių kalinimą 
Teherane. Teismas tuomet 
nusprendė bylą Amerikos 
naudai, tačiau Iranas sprendi
mo nepaisė. 

Galimas daiktas, kad ketvir
tadienio vakare Saugumo 
Taryba bus pasmerkusi 
Ameriką ir pasisakiusi už 
Nikaragvą. Tuomet JAV turės 
sprendimą vetuoti. Nikaragva 
bus laimėjusi propagandinę 
kovą. 

jai, nes tariami jo nusikalti
mai vyko Lenkijos teritorijoje. 
Lenkija atsisakiusi šios parei
gos. Demjan}ūkas buvo siūlo
mas Sovietų Sąjungai, tačiau 
patirta, kad sovietai teistų 
ukrainietį tik už „tėvynės išda
vimą", nes jis buvęs gen. 
Vlasovo armijos narys, kovo
jęs prieš Sovietų Sąjungą. 

Lietuvis žu rna l i s t a s iš 
Detroito Saulius Šimoliūnas 
yra užmezgęs glaudžius ryšius 
su Demjanjuko gynėju Ameri
kos teismuose Mark J. O'Con-
nor iš Buffalo, N.Y. Advoka
t a s O ' C o n n o r , p l a č i a i 
susipažinęs su Demjanjuko 
byla ir jo padėtimi Izraelyje, 
atsakydamas į S. Šimoliūno 
laišką, rašo birželio 16 d. 
„Vals tybės depa r t amen to 
tarnautojas Mr. High, rašy
damas Tamstai atsakymą į 
Jūsų užklausimą dėl Demjan-

— Buvęs sovietų televizijos 
mokslinių techninių progra
mų komentatorius Uja Suslov 
nuteistas 15 metų kalėjimo už 
šnipinėjimą Vakarų Vokie
tijai. 

— L e n k i j o s k a t a l i k ų 
vyskupai kreipėsi laišku į 
visus lenkus, r ag indami 
a t s i sakyt i alkoholio, kad 
Šventasis Tėvas, lankydamas 
Lenkiją 1987 m., rastų Lenki
ją blaivia Vyskupų laiške 
sakoma, kad dabar Lenkijai 
gresia „vodkos tvanas" . 

— Kariniuose pratimuose 
prie Norfolko,. Va., jūroje 
plaukiantį naftos tanklaivį 
sužalojo karo laivyno lėktuvo 
paleista rake ta Laive pramuš
ta skylė, tačiau nafta į vande
nį neišsiliejo. 

— Ital i jos prokuroras 
paskelbė suėmimo įsakymus 
grupei arabų, kurie įsivėlę į 
B e r l y n o š o k i ų s a l ė s 
susprogdinimą. Nesenia i 
su imtas J o r d a n o pilietis 
studentas atidengė, kad jis ir 
kiti dalyvavo sąmoksle Berly
no sprogdinime ir kituose tero
ro planuose. 

— Pramoginiame laive su 
987 keleiviais prie Bahamas 
salos įvyko sprogimas, teko 
laivą evakuoti. 19 keleivių 
buvo paliesti tirštų dūmų, 
viena moter is pagu ldy ta 
ligoninėn. Gaisras greit buvo 
užgesintas, dūmai pašalinti. 

juko deportavimo į Izraelį, 
sako gegužės 2 d., kad 
„Izraelio vyriausybė apkalti
no Demjanjuką žmogžudystės 
nusikaltimu ir reikalavo jo 
ekstradicijos pagal Izraelio-
Amerikos ekstradicijos sutar
tį". Tai yra disinformacija, 
rašo advokatas. Tikri faktai 
tokie: Ponas Demjanjukas jau 
praleidęs Izraelio kalėjime 
apie keturis mėnesius, tačiau 
niekad nebuvo apkaltintas 
nusikaltimais ar nusižengi
mais pagal Izraelio įstaty
mus. J is yra tik įtariamasis 
besitęsiančioje investigacijoje 
apie „Ivan Grozuy" nusikalti
mus Trebl inkos mirt ies 
stovykloje. 

Toliau teisininkas O'Con
nor paaiškina kad Amerikos-
Izraelio Ekstradicijos sutartis 
reikalauja , k a d išdavimo 
reikalaujanti šalis (Izraelis) 
įteiktų te i smui Izraelyje 
kaltinimus, prieš formaliai 
p r a š y d a m a s kaltinamojo 
ekstradicijos (14 UST 1717 art. 
I). Tas niekad nebuvo padary
ta Demjanjuko byloje. 

Tol iau advokatas rašo: 
„Laura Pollard savo pasta
bose kovo 31 d. (Laura Pol
lard dirba valstybės departa
mento legalių reikalų patarėjo 
Abraham Sofaer štabe. -Red.) 
pradeda tą disinformacija, 
rašydama kad „Jeruzalės 
Magistrato teismas apkaltino 
Demjanjuką žmogžudystės 
nus ika l t ima i s " . Jeruzalės 
Magistrato teismas niekad 
Demjanjuko neapkaltino. 
Izraelis prašė išduoti „įtaria
mąj į D e m j a n j u k ą " , 
pasiremdamas grynai tik 
teisėjo Frank Battisti 1981 
pil ietybės atėmimo byloje 
skelbtais atradimais. Izraelis 
neturėjo jokių savarankiškų 
įrodymų, kad John Demjan-
juk bet kada yra buvęs 
Treblinkoje, rašo advokatas. 

Toliau jo laiške S. Šimoliū-
nui r a š o m a : „ I z r a e l i o 
vyriausybės pareigūnai vasa
rio 27 d. 1986 m. buvo visiškai 
nepasirengę perimti „nacio 
p a b ė g ė l i o " Demjanjuko 
saugojimą iš JAV maršalų, 
kurie jį atlydėjo į Tel Avivą. 
Neabejoju, kad 0SI spaudė 
Izraelį reikalauti ekstradici
jos, primindama Izraelio nacių 
medžiotojams, kad tai buvo jų 
parūpinti liudininkai, kurie 
identifikavo John'ą kaip „Iva
ną". Taigi, dabar izrealiečiai 
privalo užbaigti teisėjo Battis
ti pradėtą darbą. 

Advokatas Mark O'Connor 
baigia laišką S. Šimoliūnui, 
rašydamas: „Daug Izraelio 
pareigūnų ir viešoji publika 
buvo nustebinta dėl neįtikė
tino neteisingumo šioje byloje 
ir dėl OSI-KGB konspiracijos. 
Nustebę dėl visiško tinkamų 
įrodymų nebuvimo, ypač dėl 
to, kad karo nusikaltimų 
archyvai Vakarų Vokietijoj. 
Lenkijoj ir Sovietų Sąjungoj 
visai nemini Demjanjuko 
„nacių nusikaltimų" Treblin
koje. Apie tai rašė ir Izraelio 
spauda, baigia laišką adv. 
Mark J. O'Connor. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas, 

Viltė, Sudavis, Gaudą. 
Rugpjūčio 2 d.: Euzebijus. 

Teodota Tugaudas. Varpūnė. 

Saulė 
8:10. 

ORAS 
teka 5:43, leidžiasi 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 1., naktį 65 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI 
CHICAGO - MACKINAC 

REGATOJE 
Kasmetinė ir jau daug de

šimtmečių gyvuojan t i n u o 
Chicagos iki Mackinac salos 
jachtų regata kiekvieną vasarą 
sutraukia tūkstančius dalyvių ir 
šimtus laivų. Šio sporto mėgėjus 
čia vilioja ir nuotolis (321 mylia 
— išilgai visą Michigano ežerą), ir 
vėjų išdaigos, ir k i toki ilgo 
p laukimo n e t i k ė t u m a i bei 
malonumai. 

Lietuviai jacht ininkai šiose 
varžybose taipgi yra ne kar tą 
dalyvavę. Jau vien dalyvavimas 
tokios apimties ir tokio vardo re
gatoje yra prestižinis užmojis. 
Tačiau mūsiškiai vien tuo nepasi
tenkino. Ir š tai šią s a v a i t ę 
vykusioje šiemetinėje regatoje 
lietuviai paf Vė ir pirmaeilių lai
mėjimų. Dr. Kęstučio Aglinsko 
37 pėdų laivas „Audra" padarė 
„stebuklą". Savo sekcijoje iš 27 
laivų „Audra" laimėjo pirmąją 
vietą, nuotolį sukardama tokiu 
geru laiku, kad visoje IMS rega
toje iš 209 laivų „Audra" laimėjo 
antrąją vietą. 

Lietuvių vardas skambėjo per 
visą Mackinac. Kiekvienas ki tų 
laivų skiperis, sutikęs „Audros" 
įgulą, sveikino juos su pavydu ir 
džiaugsmu. O mūsų vyrai buvo 

dešimtame danguje! „Audros" 
įgulą sudarė: dr. Kęstutis Aglins
kas , dr. Audr ius Aglinskas, 3. 
Juozas Oželis, 4. dr. Gintaras 
Rėklaitis, 5. Dovydas Braune, 6. 
Gintaras Barkauskas , 7. Sandy 
Stone. 

Šių metų regatinis „Audros" 
i š p l a u k i m a s buvo s k i r t a s 
amžinybėn iškeliavusiam Kaziui 
Oželiui pris iminti ir pagerbti. 
Gyvas būdamas jis tokiomis ir 
k i tok iomis progomis daugelį 
me tų buvo nuola t in is ir pa
reigingas „Audros" įgulos narys. 
Šiemet jo vietoje buvo sūnus 
Juozas Oželis , kur i s ne t ik 
naujutėlaites ir geriausias bures 
parūpino, bet i r paruošė laivą 
varžyboms. 

O ištvermė ir ryžtas priklauso 
ypač pr i tyrusiam jūros vilkui, 
jūros vyr. skautininkui dr. Kęstu
čiui Aglinskui, kuris atkakliai 
šioje regatoje dalyvavo jau daug 
daug metų, išvesdamas savąją 
„Audrą" į šiemetinį triumfą. Per 
vėjus ir per bevėjinę tylą mūsų 
vyrai nepametė greičio, tris die
nas beveik nemiegodami, atkak
l iai siekė t ikslo. Ir laimėjo! 
Sveikinam! 

j r . 

PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO 
ČEMPIONATUI PASIBAIGUS 

Ok. Lietuvoje buvo didelis susi
domėjimas liepos mėn. Madride 
vykusiomis Deš imtos iomis 
pasaulio vyrų krepšinio čempio
nato rungtynėmis, nes Sovietų 
Sąjungos rinktinės sąstate daly
vavo t rys pasižymėję K a u n o 
"Žalgirio" krepšininkai: A.Sabo
nis, V.Chomičius ir R.Kurtinai-
tis, ir latviai A.Jekabsonas ir 
V.Valteris. Jie žaidė ir liepos 20 
d. vykusiose baigminėse, kuriose 
susitiko JAV-ių ir Sov. Sąjungos 
komandos. 

Įtemptos rungtynės baigėsi 
JAV laimėjimu (87:85). 

Štai kaip apie šias rungtynes 
rašoma ok. Lietuvoje leidžiamo 
"Sporto" laikraščio liepos 22-sios 
laidoje, straipsnyje pavadintame: 

Pavė luo tas š turmas 

Madride pasibaigė dešimtasis 
pasaulio vyrų krepšinio čempio
natas. Sekmadienio vakare 12 
tūkstančių žiūrovų Ispanijos sos
tinės sporto rūmuose stebėjo pas
kutines ir pačias svarbiausias pir
menybių rungtynes — TSRS ir 
JAV rinktinių dvikovą. Kaip ir 
prieš ketverius metus Kolumbijo
je, šios komandos vėl susitiko fi
nale: tada pergalę šventė mūsiš
kiai (95:94), dabar minimal iu 
skirtumu nugalėjo amerikiečiai. 

Prieš finalines rungtynes ne 
vienas specialistas favoritais pri
pažino mūsų šalies krepšininkus: 
„Negali komanda blogai žaisti 
dvejų iš eilės rungtynių". Deja, 
kaip ir per susitikimą su jugosla
vais, tarybiniai sportininkai atsi
gavo tik antro kėlinio pabaigoje. 
Šį k a r t ą pasivyt i v a r ž o v u s 
pritrūko laiko. 

TSRS rinktinės startinis penke
tukas (V. Valteris, R.Kurtinait is , 
A.Volkovas, A.Sabonis, V.Ticho-
nenka) jau rungtynių pradžioje 
pajuto, ką reiškia aktyvi gynyba. 
Varžovai savo aikštelės pusėje 
praktiškai nė vieną akimirką ne
paliko mūsiškių laisvų, patys 
savo atakas rengė žaibiškai, su 
maniai jų žaidimui vadovavo 
.juodasis velniūkštis" — 159 cm 
ūgio Tironas Božė. 10 min. pralai
mima 12:22, 15 min. varžovai 
beveik pavyti 30:31, bet vėl seri
ja klaidų: netikslių metimų, per
davimų. Ginamasi irgi nekaip — 

daugumą atakų amerikiečiai D. 
Robinsonas, K.Smitas, Č.Smitas 
baigia metimais iš po krepšio. 

Kėlinys pralaimėtas 38:48, o 
antrą kėlinį skir tumas dar padi
dėja - 47:60, 51:65, 56:70 (30 
min.) ir ne t 60:78 (32 min.). Mū
siškiai daugiausia mėto iš stati
nių padėčių, išskyrus V.Ticho-
nenką, ki t i vengia veržtis prie 
krepšio. „Juoda diena" buvo an
tros linijos žaidėjams V.Valteriui 
ir R.Kurtinaičiui — dauguma jų 
metimų iš vidutinių nuotolių 
buvo netikslūs. Gerai, kad paga
liau rinktinės treneriai ilgesniam 
laikui išleido į aikštelę V.Chomi
čių — Kauno „Žalgirio" kapito
nas antrą kėlinį žaidė pavydėti
nai gerai, savo kovingumu, užsi
spyrimu pagaliau išjudinęs ir 
k i tus vyrus. Jo, A.Sabonio, V.Ti-
chonenkos, S. Tarakanovo meti
m a i s s k i r t u m a s m a ž i n a m a s : 
68:80, 77:81 (liko 2,29). Gal pasi
kartos rungtynių su jugoslavai is
torija? Bet amerikiečiai dar du
kar t įmeta — 77:85. Atsakomybės 
nepabijo imtis V.Chomičius — du 
jo t r i taškiai — 83:85. O žaisti dar 
liko 48 sekundės. Deja, per tą 
laiką abi komandos apsikeitė 
metimais, ir rungtynes 87:85 lai
mėjo JAV rinktinė. 

Per šį susitikimą TSRS koman
dai atstovavo ir taškus pelnė 
V.Chomičius 17 (visus — antrą 
kėlinį), A.Sabonis ir V.Tichonen-
ka po 16, S.Tarakanovas 13, 
A.Volkovas 8, A.Belostenas 7, 

Jvs dr. Kęstučio Aglinsko jachta ,Audra" paruosta 78-jai Mackinac regatai. Stiebe plevėsuoja; 
Lietuvos trispalvė. 

JAV - PASAULIO MEISTERIS 
K. B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d 
Vakarų Vokietijos krepšinio 

rinktinės treneris Klein (žydų 
kilmės, gimęs 1933 m. Berlyne) 
vokiečių spaudai pareiškė, kad 
1986 m. pasaulines krepšinio 
pirmenybes Ispanijoje laimės 
gerai pas i ruošus i Sovietų 
Sąjunga. Pradžioj taip ir atrodė, 
kadangi lietuviai, latviai, ukrai
niečiai ir keli rusai į priešininkų 
krepšį „kraudavo" šimtus taškų. 
Deja, trenerio Obukovo profesio
nalai (Sovietų Sąjungoje sporti
ninkai yra valstybės tarnautojai) 
ką tik nesuklupo prieš Jugosla
viją, nugalėdami ją po drama
tiškos kovos ir tik po rungtynių 
pratęsimo (stebėjau jas televizijo
je) pasekme 91:90. Tiesa, ir Dėdės 
Šamo a t s tova i net ikėta i 
pralaimėjo Argentinai. Tačiau 
teisingai „Siuddeutsche Zeitung" 
liepos mėn. 17 d. rašė (vokiečių, 
anglų, olandų ir kt . spauda Ispa
nijoje gaunama vienos dienos 
pavėlavimu), kad diena dienon, 
jauna JAV rinkt inė, savo žai
dimu gerėja i r lemiamose 
p i rmenybių fazėse, pasiekė 
aukštą klasę, privesdama prity
rusius Sov. Sąjungos žaidėjus į 
didelį pavojų. 

„Frankfurter Allgemeine" lie
pos mėn. 16 d. po Sovietų 
Sąjungos ir Ispanijos rungtynių 
pažymėjo, kad ispanai puikiai 
žaidė „Gegen Riesen aus Kaunas, 
Riga, Moskau" (prieš Kauno, 

R.Kurtinaitis 6, V.Valteris 2, 
T.Sokas. Iš amerikiečių pasižy
mėjo K.Smitas (23), D.Robinsonas 
(21), Č.Smitas <18>. 

Tad Kauno „Žalgirio" krepši
ninkai Valdemaras Chomičius. 
Rimas Kurtinaitis, Arvydas Sa
bonis apdovanot i pasaulio 
čempionato sidabro medaliais. 
Juos gavo ir komandos draugai 
A.Belostenas, A.Volkovas '„Stro-
jitelis"), A.Jekabsonas, V.Vaite 
ris (VEF), S.Tarakanovas, V.Ti 
chonenka, V.Tikačenka (CASK), 
S.Grišajevas (Leningrado „Spar 
t a k a s " ) , T .Sokas (Maskvos 
„Dinamo"). 

Trečią vietą užėmė jugoslavai, 
117:91 (59:43) nugalėję brazilus. 
Per šias rungtynes pasižymėjo 
35-erių metų D.Dalipagičius, 
pelnęs 30 taškų. Penktą vietą 
užėmė ispanai, šeštą — italai. 

e n t a s E u r o p o j e 
Rygos ir Maskvos milžinus), 
tačiau turėjo nusileisti Sov. 
Sąjungai. 

O ką rašė ispanų spauda? Po 
Sov. Sąjungos ir Jugoslavijos bei 
JAV ir Brazilijos rungtynių, 
daugumas dienraščių sporto 
sky r i aus puslapiuose uždėjo 
tokius įrašus: „USA - URSS finai 
del Mundobasket 86" (JAV -
Sov. Sąj., pasaulinių 1986 m. 
krepšinio pirmenybių baigmė). 

Kiekvienos dienos vėlų vakarą 
Ispanijos televizija perduodavo 
įvykusių rungtynių ištraukas bei 
k o m e n t a r u s . Liepos 19 d. 
pranešėjui komentuojant „ma-
n iana" — ateinančios dienos 
baigmę tarp Sov. Sąjungos ir JAV 
rinktinių, televizija parodė Sabo
nio ir Robinsono nuotraukas. 
Komentatorius pareiškė, kad tai 
bus dviejų milžinų kova. Ir kas ją 
laimės — sunhji pasakyti (malonu 
buvo prisiminti Hamiltono Mc-
Master universitete studijuotą 
ispanų kalbą!). 

Man atrodo, kad ji baigėsi ly
giomis, mažu Robinsono laimėji
mu, kadangi JAV po dramatiškos 
kovos įveikė iš lietuvių, latvių, 
uk ra in ieč ių ir kelių rusų 
sudarytą rinktinę pasekme 87:85, 
nors buvo akimirkų, kada 
amerikiečiai pirmavo net 16 
taškų skirtumu. Taip, tai buvo 
pergalė prieš pabaltiečius, kadan
gi jie vadovavo visam žaidimui 
(latvis V. Valters ir lietuvis Arvy
das Sabonis). Ir pradinis penketu
kas buvo toks: Volkov, Tichonen-
ko (ukrainietis), V. Valters (lat
vis), Kurtinaitis, Sabonis, nors la
bai dažnai, pakeitus žaidėjus, 
atrodė, kad aikštėje yra Lietuva: 
puikiai ištartos komentatoriaus 
lietuviškos pavardės — Sabonis, 
Kurtinaitis, Chomičius, pridėjus 
dar latvį Valterį — priversdavo 
mane mintimis persikelti į 1937 
ir 1939 m. transliuotas per radiją 
Europos krepšinio pirmenybes, 
nors vėl tekdavo sugrįžti į 1986 
m. liepos mėn. 20 d. realybę, gir
dint komentatoriaus ištariamus 
, , ruso" arba „eąuipo r u s o " 
žodžius... Esu tikras, kad ir kito
je vakarų spaudoje (rašant šias 
eilutes dar jos nebuvo) matysime 
„Russians" ar „Riissen" žodžius, 
kadangi vakarų pasaulio spaudos 
geopolitinis analfabetizmas yra 
žinomas jau daugelį, daugelį 
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Arvydas Sabonis Rimas Kurti r L«> < "homifius 

metų... 
Reikia liūdėti lietuvių pra

laimėjimu (rinktinėje dar nesima
tė Jovaišos ir Marčiulionio), 
tačiau kartu džiaugtis, kad jauna 
JAV rinktinė įveikė prityrusius 
Sov. Sąjungos krepšininkus, tuo 
pačiu grąžindama meistro vardą 
į krepšinio lopšį. 

Pasibaigus rungtynėms ir po 
trumpų komentarų, televizijos 
ekrane tuoj pat didelėm raidėm 
tilpo užrašas su JAV vėliava 
„Campeon del mundo" (pasaulio 
meistras). 

Valstybės pirmenybėse išsiri
kiavo šia tvarka: 1. JAV, 2. Sov. 
Sąjunga, 3 . Jugoslavija, 4. Bra
zilija, 5. Ispanija, 6. Italija, 7. 
Izraelis, 8. Kanada, 9. Kinija, 10. 
Graikija, 11. Kuba, 12. Argen
tina, 13. Prancūzija, 14. Olandi
ja, 15. Puerto Rico, 16. Vakarų 
Vokietija, 17. Australija, 18. 
Urugvajus, 19. Panama, 20. 
Angola, 21 . N. Zelandija, 22. 
Pietų Korėja. 

Tenisas 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS 

1986 metų Šiaurės Amerikos 
P a b a l t i e č i ų i n d i v i d u a l i n ė s 
lauko teniso pirmenybės įvyks 
rugpjūčio 9-10 dienomis Oakland 
University, Rochester, Mich. (De
troito priemiestis). Pradžia 9 vai. 
ryto. 

Kadangi išsamesnės žinios apie 
šias pirmenybes buvo atspausdin
tos birželio 27 dienos "Sporto ap
žvalgos" laidoje, tai jų čia nekar
tosime. Raginame dar neuž
siregistravusius, norinčius pir
menybėse dalyvauti, nedelsiant 
apie tai pranešti varžybų koor
dinatoriui dr. Algiui Barauskui, 
3018 Patch Drive, Boomfield 
Hi l l s , MI 48013. Te l . 
313-258-6535. 

1986 m. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių individualinės l auko 
teniso p i rmenybės įvyks rug
pjūčio 30-31 dienomis Northfield 
Racąuet Club, 155 Northfield 
Drive, Waterloo, Ont. Pradžia 9 
vai. ryto. Registracija dėl šių pir
menybių tur i būti atlikta iki rug
pjūčio 23 d. pas varžybų koordi
natorių dr. A. Barauską, auk
ščiau šiame pranešime nurodytu 
adresu. 

Dalyvaukime visi! 
ŠALFASS-gos centro valdyba 

Futbolas Chicagoje 
FUTBOLO TURNYRAS 
MARQUETTE PARKE 

Kitą šeštadienį, rugpjūčio 9 
dieną, „ L i t u a n i c o s " futbolo 
klubas ruošia futbolo turnyrą 
Marąujtte Parko aikštėje. Tur
nyre žais 8 komandos. Rungtynės 
prasidės 11 vai. ryto ir su trumpo
mis pertraukomis bus žaidžiama 
po dvejas rungtynes kas valandą, 
kol paaiškės turnyro finalistai. 

Veteranu gTupės pirmos ir an 
tros virtos laimėtojai finaline? 
rungtynes žais 5 valandą vakare. 
Vyru komandų finalines rung
tynes bus 6 vai. Futbolas per visą 
d:ena' 

Visi futbolo mėgėjai kviečiami. 
J . J . 

Garbė atsitoti prispaustųjų 
pusėje. 

Elizabeth Fry 

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

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Žmogus galvoja sau, bet rašo 
kitiems, todėl rašy to jas pri
valo prieš akis turėti kitų gero
vę. 

Gioberti 

f DR. IRENA KURAS 
f KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-48/1 

DR. VIJA Y RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr., ketv.. penkt. 
nuo 12 "ki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-' 
antr. ir. penkt 10-4; šešt 10-2 vai 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-O067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemorokjų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KEREUŠ~ 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 96tti St. 1 Mokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak 
Trec\ ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak. 

išskyrus treč Sešt. 12 ik.4 vai. popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHOOONTICS — karūnėlės, 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika. 

DR. LAURA KYRAS 
2859 W. 59 St. Chicago 

Tai . 478-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MA2FJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą; pirm. ir ketv. 12-4, 

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
FJV.CiC. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
.._ DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 myha į vakarus nuo Hariem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą Uždarvta trec\ 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgiia ' 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai: pirm , antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G, RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 VV. 71st St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, III. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEJBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Edmundas Vižinas. M.D, S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gvdytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0SA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• * 
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Goodwill games Amerikoje — 

KAIP JUOS 
PASITIKTI? 

Kaip j a u praėjusį penkta
dienį šioje skiltyje pranešėme, 
„nei iš šio, nei iš to" , ka ip 
lietuviai sako, atsiradusios 
„Draug ' škumo" (Goodwill) 
ža idynės 1990 metais b u s 
Seattle, Amerikoje. Pranešė
m e , kad Sovietų Sąjungą ir 
visus k i tus šiomis žaidynėm 
suinteresuotus kraštus į S t^ t -
t ' e pakvie tė kažkoks dvasiš
kis, ka r tu su dviem milijonie
riais, a ts i radęs ateist iško 
p m e t a r ų k raš to s o s t i n ė s 
M a s k v o s scenoje. T i k r a i 
nuos tab ia i keistas buvo š i s 
re iškinys, tačiau dabar jis j a u 
istorija. Tegalima tik pridėti, 
k a d t a s dvasiškis yra katali
kų kunigas , jėzuitas, Seatt le 
universi teto prezidentas Wil-
l iam Sull ivan. Jis pirminin
kauja tų būsimų antrųjų 
„ D r a u g i š k u m o " ž a i d y n i ų 
komitetui . 

Maskvoje vykusias žaidy
nes televizijoje stebėję žiū
rovai m a t ė , kaip per visas dvi 
sava i tes buvo l iaupsinama 
Sovietų Sąjunga, rodomi jos 
sport ininkų laimėjimai, ka ip 
pačių sovietų gyvenimas buvo 
p ieš i amas risčiomis spalvo
m i s ir ka ip nė žodeliu nebuvo 
užs iminta apie vergiją nešan
čių milijonų žmonių kančias , 
sukur t a s pačios biauriausios 
m o d e r n i š k o j o p a s a u l i o 
d ik ta tūros , aklai nuo pasaul io 
akių užsidariusios už storų 
K r e m l i a u s mūrų . N o r s 
pranešėja i ir minėjo, k a d 
Sabonis , Kurtinaitis ir Chomi
čius y r a lietuviai ir Kauno 
„Žalgir io" krepšinio žaidėjai, 
tačiau n ė žodelio nebuvo gir
dėti apie tai , kaip šie pasauli
n io g a r s o sportininkai toje 
Sovietų Sąjungos r inktinėje 
a t s i rado . Nė mur mur, kodėl 
j ie negali žaisti už savo tėvynę 
Lietuvą, o aikštėje turi g in t i 
s a v o pavergė jo s p a l v a s . 
Atrodė, kad labai skrupulin
ga i v i skas buvo sutvarkyta ir 
sudėliota, kad šias „draugiš
kumo ir taikos" žaidynes 
Maskvoje globojanti Sovietų 
Sąjunga atrodytų tokia skais
t i ir švar i , kaip pats brangiau
s ias Dievo angelėlis. Ginkit , 
p a b a l t i e č i a i , ( k o m a n d o s 
p a g r i n d a s — trys lietuviai i r 
v ienas latvis) Sovietų Sąjun
gą krepšinio aikštėje ir nelau
kit, k a d koks nors pranešėjas 
bent i š neatsargumo prasižio
tų apie jūsų gal senelius, ga l 
dėdes, t e t a s ar kitus gimines, 
išvežtus į Sibirą ir t en 
n u k a n k i n t u s , n u m a r i n t u s 
kalėjimuose ar didvyrio mirti
mi žuvusius gimtinės miškuo
se už t a i . kad šiandien sporto 
aikštėse jūs galėtumėte gint i 
Lietuvos trispalvę, bet ne kokį 
r a u d o n ą ska rma lą . N i e k o 
apie t a i , kad jūsų tėvynė ir 
anksčiau , kai buvo laisva ir 
nepriklausoma, irgi buvo Eu
ropos krepšinio tvirtovė, jos 
nugalėtoja ir kad visą tą 
pasididžiavimą kartu su laisve 
i r nepriklausomybe brutal ia 
jėga išplėšė bolševikai, už 
kuriuos čia jūs dabar atiduo
date paskut inį prakaito lašą, o 
ir laimėję negalite laisvai pasi
džiaugti ir... padėkoti Dievui 
bažnyčioje prie altoriaus už 
su te ik tas jėgas ir malonę t ap t i 
pasaul in io garso sportininkais. 
Ne. Negal i te , nes už tokį s avo 
sielos gelmių viešą išreiškimą 
jums tektų labai nukentėt i . 
J uk ir pa tys gerai žinote, k a s 
laukia viešai tikėjimą prakti
kuojantį sovietų kontroliuoja
mą žymesnį žmogų. Bet ir t ie 
įvykiai j au yra istorija. Tačiau 
i š jos kyšo ir vienas didelis 
k laus imas : ar ji pasikartos? 
Ar tok ia pat propaganda 
Sov ie tų Sąjungos n a u d a i 
sklis iš Ted Tumer televizijos 
bangų ir antrųjų „Goodvvill 
G a m e s " m e t u S e a t t l e . 
Amerikoje? Aišku, kad t a ip . 
nes tik toks yra ir tų antrųjų 
„ D r a u g i š k u m o " ž a i d y n i ų 
t ikslas. 

Per T u r n e r te lev iz i jos 
kana lu s skleidžiama, ji bus 

ARTHURO RUDOLPHO LIKIMAS 
Ar bus grąžinta JAV pilietybė? 

„The Philadelphia Inąuirer per didelį kiekį deguonies, įvyko 

gal net ir stipresnė, nes bus 
a t remta ne t į didesnį autori
tetą — kata l ikų kunigą, jėzui
tą, mokslininką, universiteto 
prezidentą, viešai pakvietusį 
bolševikus į šį draugišką, 
taikingą pabendravimą spor
to aikštėse. 

I r tokios padėties akivaiz
doje prieš mūsų akis atsistoja 
labai dideHs ir sunkus užda
vinys . T s, kokio pokario 
išeivijos istorijoje gal mes ir 
nebuvome užsimoję — tą visą 
p r o p . g a n d o s m a š i n e r i j ą 
pasukt i m u m s palankia pras
me ir panaudot i ^ apie Sovie
tų Sąjungą pasakyti teisybei. 
Ar drįsime mes jo imtis , a r 
pakaks jėgų ištverti, a r turi j is 
galimybių pasisekti? 

Pr ieš pat į įvykį protestų 
neruoškim. Nėra prasmės . 
P r o t e s t a i s m e s n i e k o i r 
n e l a i m ė s i m . Ger i au j a u 
vyks tanč ias „Draugiškumo" 
žaidynes siekim pakreipti 
savo nauda i . Pati vietovė 
m u m s gal kiek ir nuošali , 
t ač iau mūsų tikslui siekti ji 
per daug nekliudys. O be to, i r 
Seatt le apylinkėse lietuvių 
yra , tad ir reikiamos fiziškos 
pagalbos susiras. Kaip Ted 
Turner i r kiti na ivūs bei 
tur t ingi amerikiečiai, siekda
mi pas iskardent i pasaul inėse 
sferose, iki mėlynumo bučiuo
ja sovietus, ta ip lietuviai, lat
viai , estai , ukrainiečiai į t ą 
pačią vietą j iems galim skau
džiai įspirti . Bet tokiam spy
r i u i m u m s re ik ia g e r a i 
pasiruošti . Nors vieta i r 
minkš ta , bet nebus lengva prie 
jos prieiti. Tačiau tur ime 
ketverius me tus laiko. Mums 
visiems reikia gerai susi
organizuoti , gerai pasiruošt i , 
sugalvoti gerą planą, j a m 
vykdyti sutelkti lėšų ir viso
m i s tu r imomis jėgomis dirbti . 
Arg i visas savo jėgas, išmintį 
ir išteklius kartu sudėję, 
nebesugebėtumėm mes tomis 
pačiomis viešojo susižinojimo 
pr iemonėmis apie Sovietų 
Sąjungą parodyti teisybę? A r 
j au nebesugebėtumėm šal ia 
p rabang ių Sibiro šokėjų, rody
tų Maskvos scenoje, pasaul io 
viešumai parodyti visą t ą 
Gulago sa lyną su visais jo 
n e a p s a k o m a i s ž iaurumais , 
kank in ima i s , žudynėm. Šal ia 
Maskvos bažnyčių bokštų — 
užda ry ta s mūsų šventoves 
pavers tas priešo ateis t iniais 
muziejais. Lietuviams pasiro
džius aikštėse, aiškinti pasau
liui visą mūsų tautos tragedi
ją kar tu su sunaik in imu 
Lietuvos nepriklausomybės, 
areštų, mas i ška i s t rėmimais , 
t u r to nusav in imais , laisvės 
varžymu ir kitokia priespau
da . Jeigu dėl žmonių persekio
j imo ir la i svės varžymo gali
m a viešai kaltinti, pvz., Pietų 
Afrikos valdžią, tai kodėl t a i s 
pačia is v ieša is t inklais negali
m a rodyti i r sovietų valdžios 
vykdomų žiaurumų, kurie šim
ta i s kar tų pralenkia visų kitų 
š iandieninių diktatūrų žiauru
m u s . Tai m e s galime skleisti 
įvair ia progine l i tera tūra , 
d a l i n a m a visiems ir visur, 
televizijos bei radijo bango
mis , r a š in ia i s spaudoje, geno
cido parodomis ir k i ta is 
keliais. Mums tik reikia 
pasiryžt i ir gerai pasiruošt i . 
Organizuot i s reikia pradėt i 
j au dabar . Organizuotis reikia 
visuot inai . Ta i geriausiai t iktų 
J A V Lietuvių Bendruomenės 
rėmai . P radž ia turėtų būt i 
p a d a r y t a d a r šį rudenį numa
tytoje J A V LB tarybos sesi
joje. Prad in ia i planai jau t ena i 
tu r i būti užmegzti. Po tos sesi
jos tuojau pa t reikėtų susisiek
ti su k i t a i s pabaltiečiais bei 
u k r a i n i e č i a i s ir b e n d r a i 
sudaryt i šio viso uždavinio 
v y k d y m o k o o r d i n u o j a n t į 
junginį . Je igu taip m u m s išei
tų ir r imta i bei apgalvota i 
d i rbtumėm, savo t iks lams 
t ikrai d a u g naudos duotu-
mėm. T a d kodėl nesiryžti? 

Bronius Nainys 

Magazine" per du numerius — 
kovo 2 ir 9 d. — buvo išspaus
dintas ilgas, su daugybe nuo
t r a u k ų s t r a ipsn i s , k u r i a m e 
žurnalistas John Hubner anali
zuoja raketų mokslininko Arthu-
ro Rudolpho, t a r n a v u s i o 
amerikiečiams taip išt ikimai 
kaip ir Hitleriui, gyvenimą. Jo 
mokslišku darbu amerikiečiai pa
s iekė mėnul į . S t ra ipsnyje 
paliečiama Rudolpho jaunystė, 
pirmieji raketų bandymai, įsijun
gimas į nacionalsocialistų partiją, 
V-2 raketų gamybą, amerikiečių, 
rusų , anglų no ras po karo 
prisivil iot i ga l imai daug iau 
vokiečių mokslininkų, Rudolpho 
herojiški darbai Amerikoje, jo pa
tekimas į OSI pinkles, šio krašto 
pilietybės netekimas ir kova ją 
vėl atgauti. 

Pirmieji ž ingsn ia i 

Rudolphas gimė 1906 m. 
vidut inio ūk in inko šeimoje, 
Vokietijoj. J a m esan t 9 m., 
Pirmajame pasauliniame kare 
žuvo jo tėvas. Stipendijos pagalba 
1930 m. bakalauro laipsniu baigė 
mechaninės inžinerijos mokslus. 
Universitete pasižymėjo dideliais 
gabumais . V a i k u b ū d a m a s , 
skaitė fantazijų pilną romaną 

sprogimas ir Val ieras buvo 
užmuštas. Tai buvo pirmoji šios 
rūšies auka. 

Netekus Valiero, susidurta su 
finansiniais sunkumais. Entu
ziastai jaunuol ia i , nepabūgę 
įvykusios nelaimės, kreipėsi į 
Berlyno nacionalsocialistų parti
jos vadą, išdėstė jam savo pro
jektus ir prašė piniginės paramos. 
Partietis planais labai domėjosi, 
juos gyrė, bet, kas liečia piniginę 
pagalbą, tarė:,,Draugai, aš turiu 
tiek pat pinigų, kiek ir jūs". 
Tada H i t l e r i s dar nebuvo 
valdžioje. 

N e t r u k u s su t iko tur t ingą 
Prūsijos kapitoną Walterį Dorn-
bergerį (vėliau tapusį generolu) ir 
jam a t sk l e idė visas bėdas. 
Kapitonui tuojau šovė mintis, 
kad ateityje raketas galbūt bus 
gal ima panaudot i kariniams 
reikalams. Žinodamas jaunuolių 
geismą keliauti į erdves, jiems 
savo p lanų neat idengė, bet 
prašomą finansinę pagalbą teikė. 
Pagal Versalio sutartį vokie
čiams gaminti ginklus buvo už
drausta. Bet raketos juk yra skir
tos erdvių tyrinėjimui. 

Prasidėjo intensyvūs bandymai 
Kummerdorfe, apie 15 mylių už 
Berlyno. Rezultatams gerėjant, 

ma paslėpti nuo aliantų akių. 
Vokiečiai tai žinojo ir ruošėsi 
fabriką iškelti į saugesnę vietą. 
Tačiau beplanuojant, 1943 m. 
rugpjūčio 17 atskrido 600 anglų 
lėktuvų, užmušė 375 žmones ir 
sunaikino daugelį pastatų. Prieš 
orinį puolimą fabrike jau buvo 
pagaminta 300 V-2. 

Hitlerio valdžia kurį laiką buvo 
panikoje. Atsipeikėjusi nutarė 
V-2 raketų gamybą iškelti į Harz 
kalnuose esančius tunelius, ku
riuose prieš tai buvo slepiama 
alyva, benzinas, chemikalai . 
Tenka pastebėti, kad tie tuneliai 
atsirado iškasant gipsą. Jie buvo 
nepergiliausi. Norint pradėti V-2 
masinę gamybą, reikėjo juos pail
ginti. Tuojau susidurta su darbo 
jėgos, kurios Vokietijoj jau buvo 
gana didelis trūkumas, problema. 
Heinrichas Himmleris, SS vadas, 
Hitleriui pasiūlė darbui pa
naudoti koncentracijos lageriuose 
esančius kalinius. Fuehreriui 
pradžioje tas sumanymas atrodė 
nepriimtinas, nes kaipgi „Unter-
menschai" reichui gali gaminti 

tokį svarbų ginklą. Be to, bijota, 
kad jie gali įvykdyti įvairius 
sabotažo veiksmus. Himmleriui 
t v i r t i n a n t , kad SS t u r i 
pakankamai rafinuotų priemonių 
nuo bet kokių pasikėsinimų ap
saugoti, Hitleris nusileido. Nau
jo fabriko konstruktorium vėl 
buvo paskirtas Rudolphas, o tech
nikiniu direktorium — Albinas 
Sawatzkis , inžinier ius, kur is 
buvo išgarsėjęs Tiger tankų pro
j ek tav ime . Būs imas fabrikas 
buvo pavadintas „Mittelwerk" 
vardu. 

Dažna i požemiuose 

Himmleris tuojau davė įsaky
mą tūks tanč ius rusų, lenkų, 
prancūzų, čekų, vokiečių, italų iš 
Buchenwa ldo koncentrac i jos 
lagerio atvežti tunelių gilinimui. 
Veik trijų mėnesių laikotarpyje, 
Mi t t e lwe rko fabr ike buvo 
iškasti du, kiekvienas daugiau 
kaip mylios ilgio, tuneliai su 50 
skersinių sujungimų. 

Kasimo, sprogdinimo darbai 
vyko dieną ir naktį dviem pamai
nom, kiekvienoje dirbant po 12 
vai. Pradžioje darbininkai ir 
miegodavo drėgnuose, dulkių per
pildytuose tuneliuose. Jų dienos 

maisto davinys susidėjo iš kelių 
m a r g a r i n u su tep tų duonos 
riekių, vandeniningos sriubos ir 
gabalo žuvies. Sunkiai dirbant, 
tiek maisto buvo per mažai. 
Nešvarius darbininkus apniko 
p a r a z i t a i , pradėjo r e ikš t i s 
džiova, p laučių uždeg imas , 
dizenterija. Šias l igas lydėjo 
masinės mirtys. Blogas gyvenimo 
sąlygas dar pasunkino darbi
n i n k ų muš imas . Gi l inami 
tuneliai iš lauko buvo pridengti 
brezentais, kad neprasiveržtų 
dulkės. Rudolphas tvirt ina, kad 
jam į juos nebuvo leidžiama įeiti 
ir kad jis mažai žinojęs, kas ten 
darosi. 

Vėl iau prie „Mit te lwerko" 
buvo pastatytas koncentracijos 
lageris ir pavadintas Dora. Be 
V-2 pradėta gaminti ir pirmieji 
pasau ly je dže t in ia i motorai 
, ,Messe r schmi t to" įmonėms. 
Laike 20 mėnesių, kur ių metu 
fabrikas egzistavo, per jį perėjo 
60,000 kalinių, iš kurių, mano
ma, mirė apie 25,000. Dėl jų mir
ties dalinai kal t inamas ir Ru
dolphas. Jis tos kaltės neprisiima, 
aiškindamas, kad viskas buvę 
esesininkų rankose ir kad jie už 
viską yra atsakingi. B. A. V. 

„Raketa iš Veneros". J o turinys raketomis, jau Hitleriui esant 
jam padrė tokį didelį įspūdį, jog valdžioje, pradėjo domėtis avia-

IŠLEISKIME DR. PETRO JONIKO 
LITUANISTINĘ STUDIJĄ 

vėliau visą laiką tik ir svajojo 
apie keliones į erdves. Norėjo 
šioje srityje gilinti žinias, bet nė 
vienas universitetas tokio kurso 
neturėjo, nes anuo metu atrodė, 
kad tai yra keistos jaunuolio 
svajonės. 

1931 m., du m e t a i p r ieš 
Hitleriui a te inant į valdžią, 
Rudolphas įstojo į nacionalso-

cija. Manyta, kad jų pagalba 
kovos lėktuvus bus galima pa
daryti greitesniais, o bombonešiai 
nuo žemės pajėgs pakelti nuo
stabiai didelį svorį- Tačiau ban
dymus leido tęsti toliau. 

Didėjant triukšmui ir vibra
cijai, bandymus iš Kummerdorfo 
nutar ta iškelti į Peenemuendę, 
ramų žvejų kaimelį, esantį ant 

cialistų partiją ir apie pora metų, Baltijos jūros kranto. Čia buvo 
neturėdamas pastovaus darbo, 
lankydavo jos susirinkimus ir 
kartais žygiuodavo rudmarškinių 
eilėse. Skaitė „Mein Kampf' ir 
sutiko su kai kuriais dalykais, 
kuriuos ten kėlė Hitleris. Tačiau 
pabrėžia, kad politikoje jis buvęs 
naivus, niekada nebuvęs už
kietėjęs nacis arba antisemitas. 
Nuo draugų s lėpęs , kad jo 
siuvėjas buvęs žydas. 

Pirmieji r a k e t ų b a n d y m a i 

Gavęs darbą fabrike, gail inan
čiame tankus deguonio laikymui, 
Rudolphas susipažino su Maxsu 
Valieru, jau gerokai pažengusiu 
raketų projektavime automobilių 
motorams, ir įsiprašė būti jo 
bendrada rb iu . V i e n a buvo 
išvystyti jėgą, kuri automobilius 
stumtų žemėje, o kita, kuri t am 
tikrą svorį pakeltų į orą. Jau ir 
tada raketų kurui buvo vartoja
mas deguonis. Prie Rudolpho ir 
Val iero g re i t a i p r i s i j u n g u s 
Werner von Braun, prasidėjo 
eksperimentai vis didesnį svorį 
pakelti į orą ir pasiekti ilgesnę 

labai patogu, nes iššaunamos ra
ketos, niekam netrukdydamos, 
krito į jūrą. 

Padarius gana didelę pažangą, 
1937 m. Dornbergeris įsakė 
Rudolphui Peenemuendę pasta
tyti fabriką ir ten masiniai pra
dėti gaminti raketas, tuometinio 
propagandos ministerio Josepho 
Goebelso pavadintas V-2, karo 
reikalams. Pradžioje Rudolphas 
dar spyriavosi, aiškindamas, kad 
jo darbas yra raketų ištobuli
nimas, jų siuntimas į erdves, o ne 
g a m i n i m a s ka ro re ika lams. 
Dornbergeriui nenusileidžiant ir 
žinant, kad Vokietijoj „Befehl ist 
Befehl", Rudolphas sutiko. 

Da rba i Peenemuendę 

Kartu vyko fabriko statymas ir 
raketų tobulinimas. 1942 m. po 
įvairių pagerinimų buvo jau su
projektuota tokia V-2, kokios 
Rudolphas ir von Braun norėjo. 
Tais pačiais metais fabrike jau 
dirbo 6,000 žmonių. Buvo 
užsimota jų skaičių padidinti iki 
30,000. Betgi Peenemuendę pasi-

distanciją. Į vieną raketą padavus darė per didelė, kad ją būtų gali-

(Pabaiga) 
Jau Lietuvos spaudoje skel

biama, kad „bilingvizmas stip
rėja ir plečiasi", bet iš tikrųjų 
rusų kalba, engdama lietuvių 
kalbą, kerojasi visose viešo gyve
nimo srityse. Pvz. 1980 metais 
Lietuvoje rusų kalba buvo išleista 
282 knygos ir brošiūros, 22 
laikraščiai ir 27 žurnalai ir biule
teniai. Rusų kalba įvesta į vaikų 
darželius, vidurinėse mokyklose 
mažinamas l ie tuvių ka lbos 
valandų skaičius ir įvedama 
daugiau rusų kalbos pamokų. 
Aukštosiose mokyklose daugėja 
skaičius kursų, dėstomų tik rusų 
kalba. Daugumoje vadovėliai yra 
rusų kalba. Gausėja rusų kalba 
radijo ir televizijos programų, vis 
daugiau retransliacijų iš Mask
vos ir kt. 

Šio „bilingvizmo" poveikyje 
Vilniaus universitete lietuviai 
kandidatines ir daktorines diser
tacijas turi rašyti rusų kalba; 
nedaroma išimčių net tokių speci
finių dalykų nagrinėjimui, kaip 
lietuvių lyr ika ir pan . 
Konferencijose bei pasitarimuose 
buvo vartojama šalia lietuvių 
kalbos ir rusų kalba, bet pasku
tiniu metu neretai jau pereinama 
į vienkalbystę — rusų kalbą. 
„Tarybų Lietuvoje yra nemaža 
aštuonmečių ir v idur in ių 
mokyklų, kur dėstomoji kalba 
yra rusų" . (S. K a r a l i ū n a s , 
„Respublikos lingvosocialinės 
situacijos c h a r a k t e r i s t i k a " , 
Kalbų kontaktai Lietuvos TSR, 
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1983, ps l . 11). „Daugelyje 
(mano pabrėžta — BV) Vilniaus 
Klaipėdos, Sniečkaus įmonių ir 
įstaigų, kur daugumą tarnautojų 
ir darbuotojų sudaro nelietuvių 
tautybės žmonės, raštvedyba, 
techninė dokumentacija ir susi
rašinėjimas yra tvarkomi rusų 
kalba". (S. Karal iūnas, p. 12). 

Turint prieš akis dabartinę 
lietuvių kalbos ir tautos padėtį, 
būtų nerealu laukti, kad lituanis
tams kalbininkams Lietuvoje bus 
leista objektyviai ir nuodugniai, 
kaip P. Jonikas savo studijoje, pa
žvelgti į lietuvių kalbos ir tautos 
s a n t y k į istorijos raidoje ir 
i š ry šk in t i lemiamą l ietuvių 
kalbos reikšmę lietuvių tautos 
gyvastingumui. Taip pat nėra 
jokių vilčių, kad būtų propa
guojama P. Jon iko studijos 
vedamoji mintis: ,,Be lietuvių 
kalbos nebus ir lietuvių tautos". 

Visas P. Joniko gyvenimas 
pašvęstas lituanistikai. Jis studi
javo l i t uan i s t i ką Lietuvos 
universitete Kaune, tobulinosi 
Rygos, Vienos, Karaliaučiaus, 
Vi ln iaus universitetuose. J is 
buvo pirmasis lituanistas kalbi
ninkas, įsigijęs daktaro laipsnį 
Lietuvos univers i te te (1942). 
Dėstė lietuvių bei baltų kalboty
ros dalykus Kauno, Vilniaus, 
Pabaltijo ir Chicagos univer
sitetuose. Suorganizavo Chica-
goje aukštesniuosius lituanis

tikos kursus ir dėstė lietuvių 
kalbą,-buvo Chicagos Pedagogi
nio lituanistikos instituto rek
torius ir dėstytojas, Lituanistikos 
instituto steigėjas ir pirmasis jo 
prezidentas. Redagavo Kaune 
„Gimtąją kalbą", Chicagoje 
„Naujienose" vedė kalbos skyrių 
ir suredagavo 3 tomus A. Salio 
raštų. Svarbesnieji P. Joniko dar
bai yra „Pagramančio tarmė" 
(1939), „Lietuvių kalbos istorija" 
(1952), „Gimtojo žodžio baruose" 
f1952), „Lietuvių bendrinės rašo
mosios kalbos kūrimasis" 1972). 

Paruoštoji P. Joniko studija 
b ū t ų įdomi mūsų kalba ir tauta 
besidominčiam išeiviui, labai 
naud inga šeš t ad ien inės mo
kyklos mokytojui, nepamainomas 
vadovėlis Vasario 16 gimnazijos 
mokiniui, Pedagoginio lituanisti
kos instituto studentui, Litua
nistikos katedros aspirantui. Tai 
b ū t ų taip pat reta dovana lietu
viui Lietuvoje, kur i s gyvena 
mūsų tautos išlikimo rūpesčiu. 

V ienas sva rb i aus ių mūsų 
išeivijos uždavinių yra atlikti tai, 
ko lietuvis negali atlikti Lietuvo
je. P. Jonikas atliko savo pareigą. 
Tačiau jo mokslinis darbas nepa
sieks nei mūsų, nei mūsų tautos, 
jei neatsiras reikiamų lėšų jam 
išspausdint i . Todėl norėčiau 
kreiptis į mūsų išeiviją, prašy
damas finansinės paramos šiam 
veikalui išleisti. Prašome siųsti 
aukas: Lituanistikos institutas, 
5620 S. Claremont A V C , Chicago, 
IL 60636. 

DIENAI RIEDANT 
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Praėjusių dienų nuotykiai 
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Tuo ta rpu kun. Jonas Vyšniauskas , po kelerių 

metų iš airių parapi jos grąžintas į Marąuette Parko 
lietuvių parapiją v ikaro pareigoms, po to rezidavęs 
Šv. Kryžiaus liet. parapijoje, o prieš susirgimą buvęs 
liet. Šv. Ju rg io parapi jos Bridgeporte klebonu, toliau 
darė tą, ką t ik galėjo, lietuvybei išlaikyti. Per tą 
laikotarpį kai kas jį gal ir kontraversiškai vertino. 
Tačiau, jei ne liga, j i s dar būtų buvęs labai reikalin
gas Chicagos l ietuviškoms parapijoms, p r a d e 
dančioms labai stokoti lietuvių kunigų, ypač ir dėl to, 
kad pokario ateiviai vos vieną kitą jų užaugino. 

1949 m. rugpjūčio mėnesį a tvykęs į šią šalį nieko 
nežinojau, o nežinojau dėl to, kad nesidomėjau, jog 
Jungt inėse Amer ikos Valstybėse yra reikalinga 
gyvybės ir gydymo apdrauda . Jei tokios neturi, t a d a 
ligos atveju privalai iš savo kišenės mokėti nemažas 
sumas ligoninėms, gydytojams už operacijas ar kitus 

' pa ta rnav imus , o netikėtos mirties atveju tavo šeima 
nieko negautų ir būtų palikta Dievo valiai. 

Pradžioje, viengungis būdamas , visai nesirūpi
nau, kad per pirmuosius keliolika mėnesių, dirbda
m a s milijonierių soduose, neturėjau nei sveikatos, 
nei gyvybės d raud imo. Tuometinis darbdavys tokio 
nepasiūlė ir m a n į galvą neatėjo mint is , kad reiktų 
apsidrausti . Tačiau Dievulis per tą laikotarpį mane 
gamtos prieglobstyje dirbanti , išlaikė tvirtai sveika 

Bet kai persikėliau į Chicagą ir nuėjau dirbti į 
rimtą vardą turinčią „Hotpoint" įmonę, paga l 
taisyklę, buvau aprūpintas gyvybės ir sveikatos 
draudimais. Sveikatos draudimas pas i rodė labai 
reikalingas, kai 1959 metų pavasar į p i rmą ka r t ą 
Šioje šalyje teko atsigulti į ligoninę. I š jos išėjęs 
„Draugo" 1959.VI. 11 nr. paskelbiau repor tažą iš 
Central Community ligoninės Chicagoje a n t r a š t e 
„Štai kas mane nutautino". Skelbiau: 

„Neseniai, nesibaigiant skilvio s k a u s m a m s , dr. 
Petras Kisielius privertė mane kapitul iuot i prieš 
netikėjimą į gydytojus bei ligonines ir pas iun tė į 
lietuviškąją Central Community l igoninę Chica
goje... 

„Malonios gailestingos seserys tuojau paėmė iš 
rankų lagaminą su knygomis, nuodugnia i pat ikr ino, 
ar neturiu kokių nuodų, revolverio, peilio, atseit , 
priemonių nusižudyti. Be knygų nieko daug iau 
neradusios, paguldė į švarią baltą lovą dešimties 
ligonių palatoje. 

Dr. Petras Razutis, patikrinęs ligos stovį ir 
surašęs ligos istoriją, dar paklausė: 

— Iš kur būsi kilęs, mielas lietuvi? 
— Iš Biržų šaunaus krašto. — a t s a k i a u pasi

didžiuodamas. 
Tačiau daktaras kažkaip į tar t inai nusišypsojo, 

tartum kažką nujausdamas.. . 
Džiaugiausi, kad esu lietuviškoje ligoninėje ir 

kad pirmasis mane patikrino lietuvis gydytojas . 
Prieina kaimynas iš dešinės ir gražiai i š ta r ia : 

— Labą dieną, ponas! 
— Sveikas, brolau. Ak ir čia lietuvių e sama . Iš 

kur būsi kilęs? 
— I am an Irishman. — atsako. 
„Po pirmųjų valandų pamatau , kad ir air iai 

lietuviškoje ligoninėje pramokę l ietuviškai . Tai 

s m a g u ir l inksma. Bet š t a i vienas lietuvis dypukas 
toje pat ligoninėje savo pavardę jau suamerikoni-
nęs. Tik po dešimties metų gyvenimo šiame krašte . Ir 
suprask t u man: airis lietuvėja, o dypukas ameriko-
nėja. 

„Pabuvęs dvi dienas pradedu keikti lietuvišką 
ligoninę, nes valgyti nieko neduoda. Geriu tik t irštą 
kreidos skiedinį ir tai v iskas toje nelaisvėje. 

„Tiesa, apie an t r ą va landą ryto, baigęs darbus 
s avo kabinete ir ap lankęs ligonius Cicero, č i a 
Centra l Communi ty ligoninėje a t s i r anda ir dr. P. 
Kisielius. Kitiems pa la tos l igoniams m i e g a n t ar 
dejuojant dėl kank inanč ių skausmų, jis p a s mane 
išsėdi iki 4 vai. ryto. Geras is gydytojas a tga iva i kiek 
papol i t ikuoja a p t a r i a bėgančio lietuviško gyvenimo 
įvykius ir mane paguodžia, kad viskas bus gerai. 
K a d a j i s miega, nežinau. Tiek težinau, kad kelia 
ankst i , nes pacientų v isada būna apgul tas . O gal 
d a k t a r a s Kisielius ir visai nemiega... 

„Ligoninės direktoriaus ir pagr indinio chirurgo 
dr. A. Maciūno va rdas tiek lietuvių, tiek amerikiečių 
pacientų 6 a m i n i m a s su pagarba . Aš kol kas su 
direktorium jokių reikalų neturiu. Bet k a d kiek ir 
m a n būtų tekę papult i į jo r ankas . Tik ne operacijai, 
o pasiaiškinimui. . . 

„ M a n atsibosta l igoninės palatoje merdėti . Todėl 
aps i rengiu išeiginiais drabužiais, nusileidžiu laip
ta i s žemyn ir pro šonines duris išeinu į gatvę 
pasivaikščioti . Kar tą š ta i ir pasiveja m a n e gatvėje 
gailestingoji sesutė, gerokai supykusi. Ligoniams 
neval ia išeiti net iš savojo aukšto, o aš ne t gatvėje 
a t s i radęs . Nusikal t imas, tegu galai! Kal t ina mane 
sesutė į s ta tymų laužymu. 

(Bus daugiau) 
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NIKARAGUA TEBĖRA 
DĖMESIO CENTRE 

Pagyvės karo veiksmai krašte, kai 
Senatas patv irt ins suki lė l iams 

numatytą paramą 
BS. AS. 

Amerikos vyriausybė, laimėjusi 
Nikaraguos laisvės kovotojams I-
jj puslaikj Kongrese (VI. 26), 
dabar pasirengusi laukia, kad ir 
Senatas netrukus patvirtins tą 
menkutę 100,000,000 dolerių 
paramą. Iš esmės imant, tokia 
f inansinė pa r ama t ė r a t ik 
. .peanuts" , kaip geras 
amerikietis, suprantąs komuniz
mo grėsmę Vidurio Amerikoje, 
pavadintų. Tačiau dar ir Senate 
gali a t s i t i k t i , kad tokie 
kraštutiniai kairieji senatoriai, 
kaip John Kerry ir Ed. Kennedy 
(D.-Mass) bei Metzenbaum (D.-
Ohio), gali sudaryti nenumatytų 
sunkumų nors t i k ima , kad 
Sena te ši f inans inė-kar i ška 
pa rama suk i l ė l i ams bus 
patvirtinta. 

Ortegos reakci ja 

Galvojama, knd Kongreso pat
vi r t in ta parai , a Nikaraguos 
suki lė l iams buvusi gera 
pr iežas t is p rokomunis t ine i 
krašto chuntai griebtis griežtos 
priespaudos prieš krašto viduje 
tebesmilkstančią opoziciją. Pir
moje vietoje buvo uždarytas 
opozicijai palankus dienraštis 
„La Prensa". Dar ir prieš jo 
uždarymą j i s buvo kasdien 
cenzūruojamas, nes „jame 
neatsispindėjo krašto gyventojų 
siekimai". Suprantama, kad, kai 
komunistai nori „šunį mušti, tai 
ir lazdą suranda". Prisimintina, 
kad šis dienraštis visą laiką kovo
jo prieš diktatūrinį Anastasio 
Somoza režimą ir tuo žymiai 
prisidėjo prie to režimo žlugimo ir 
sandinistų iškilimo- Bet čia at
sitinka, kaip toje patarlėje, kad 
„revoliucija pati suėda savo 
vaikus". Aišku, kad pagrindinė 
laikraščio uždarymo priežastis 
buvusi ta, kad ..La Prensa" 
niekada nesutiko, kad Nikaragua 
būtų paversta Maskvos satelitu ir 
sandinistai teliktų tik viena 
kraštą valdančioji partija. 

Kitas krašto „nusikaltėlis" ta i 
katalikų Bažnyčia. Jos atsparie
ji šulai yra buvę prel. Carballo, 
kardinolo Obando ryšių ir žinių 
direktorius. Antra? nusikaltėlis 
Juigalpa vyskupas Pablo Antonio 
Vega. Apkaltintas celebravęs 
Mišias sukilėl ių g rupe i , 
l ankydamas i s Hondūre . Šie 
aukšt i katal ikų hierarchijos 
atstovai buvo ištremti j kai
myninį Hondūrą. Šiuos trėmimus 
griežtai pasmerkė popiežius 
Jonas Paulius II. 

Lauktina, kad dar ligi dabar 
pakęstos mažutės opozicijos par
tijos taip pat bus sulikviduotos. 
Dar tebesąs privatus ūkis laukia 
naujų suvaržymų. Atrodo, kad 
Nikaragua laukia žiaurios tironi
jos laikotarpis, kaip apie tai 
praneša „Boston Globė" liepos 6 
d. viename savo vedamųjų. 

A t šauk ta s pas iun t inys 

Naujasis JAV pasiuntinys John 
Ferch atvyko i Tegucigalpa, Hon
dūro sostinę, vos prieš dešimt 
mėnesiu. Savaitraštis „Nevvs-
vveek" VII.14. savo žinių sky
riuje komentuoja, kad „JAV 
vyriausybės sluoksniuose galvo
j ama , kad . N i k a r a g u o s 
suki lė l iams paskyrus š imtą 
milijonu dolerių. Nikaraguos 
kaimynystėje Amerikai reika
linga turėti daug energingesnį 
reikalu tvarkytoją už J. Ferch". 

Naujasis ambasadorius turės 
prižiūrėti per Centrinę žvalgybos 
įstaigą — CIA — sukilėliams 
siunčiamą parama. Sukilėlių 
stovyklos yra vakariniame Hon
dūro kampe, netol iese n u o 
Nikaraguos sienos. 

Tik atvykęs į Hondūrą J . 
Ferch savo pava ld in i ams 
pareiškė, kad „mes nesikišime j 

H o n d ū r o v idaus r e i k a l u s , 
palikdami jiems rūpintis savo 
problemomis". Šios jo pastabos ne 
per daug patiko kai kuriems 
p a s i u n t i n y b ė s p a r e i g ū n a m s . 
Ypač tiems, kurie prie senojo pa
siuntinio amb. Negroponte matė, 
kaip Hondūras nenoriai sutiko 
savo teritorijoje įkur t i 
Nikaraguos sukilėlių stovyklas. 
Visokiu atveju J. Ferch nemokėjo 
prisitaikyti nei prie Hondūro 
vyr i ausybės , nei pr ie 
VVashingtono naujų reikalavimų. 

Laukiama, kad naujuoju Hon
dūro pasiuntiniu bus paskirtas 
VVilliam VValker, ar t imiausias 
Elliott Abrams padėjėjas, o E. 
A b r a m s yra Tarpamer ik in ių 
reikalų Valstybės sekretorius 
padėjėjas šiame departamente. 

Žva lgyb in inkas informuoja 

„NY Times" savo liepos 20 d. 
apžvalginiame straipsnyje iš 
Nikaraguos sostinės Managuos 
pateikia savo korespondento St. 
Kinzer žinių santrauką, kaip 
kraštą valdanti chunta žiūri į 
sukilėlius, prisiglaudusius Hon
dūro šiauriniam vakar in iame 
kampe. 

Žurnalistams skirtame susi
t i k i m e Nika raguos armijos 
žvalgybos v-kas kap. Ričardo 
VVheelock, s tovėdamas pr ieš 
didžiulį šiaurinės Nikaraguos 
žemėlapį, aiškino, kad JAV 
remiami sukilėliai „strategiškai 
y ra n u g a l ė t i " . V y r i a u s y b ė 
visiškai kontroliuoja šiaurinę 
krašto dalį. Kovų metu nukauta 
virš 4,000 sukilėlių. Tačiau šis 
užmuštų sukilėliu skaičius yra 
abejotinas, komentuoja žurna
listas. 

Toliau žvalgybos kapi tonas 
aiškino, kad JAV karo laivyno 
vienetai visą laiką renka žinias 
ap ie Nikaragua . sekdami 
k iekv ieną t o s vy r i ausybės 
žingsnį. JAV padeda sukilėlių 
l ė k t u v a m s radaro paga lba 
nusileisti Nikaraguos teritorijoje 
ar iš Hondūro ar iš Costa Ricos 
pusės. Kapitonas teigė, kad JAV 
pasirengimai Hondūre, didinant 
savo jėgas, kalba už tai kad 
„ A m e r i k a y r a p a s i r e n g u s i 
kariškai įsiveržti į Nikaragua" . 
Žurnalisto nuomone, tokiems 
t v i r t i n i m a m s n iekas r imta i 
netiki. 

Šiuo metu sandinistų gink
luotose jėgose priskaitoma apie 
100.000 asmenų, iš kurių apie 
20.000 aktyviai kovoja prieš 
sukilėlius krašto šiaurėje. Šie 
komunistų kontroliuojami kariai 
yra gerai ginkluoti ir judrūs. 
Jeigu reikalinga šiuos kovotojus 
permesti iš vienos vietos į kita. 
t a i gali a t l ik t i sovietų 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

PLB valdybos nariai pasitaria su kun. J. Margiu, svečiu iš Argentinos. Iš kairės: PLB 
vicepirm. Rimas Dirvonis, Vasario 16 gimnazijai remti kom. pirm. Karolis Milkovaitis. 
„Pasaulio Lietuvio" red. Bronius Nainys, kun. Juozas Margis, MIC, PLB vicepirm. Birutė 
Jasaitienė ir vicepirm. dr. Tomas Remeikis. 

helikopteriai ar Rytų Vokietijos 
sunkvežimiai. Tuo t a rpu 
sukilėliai visą savo mantą ir 
ginklus turi neštis ant savo pečių 
ar geriausiu atveju ant asilėno 
nugaros. Priskaitoma. kad Sov. S-
ga paskutiniu metu (šių metų 
pradžioje) sandinistų draugams 
„yra pardavusi apie 25 naujus 
transporto helikopterius". 

Sandinistų sunkvežimių 
sprogdinimai pasienio pur
vinuose keliuose tesant i tik 
užuomazga naujų kovų. Tenka 
laukti, kad abi armijos parodys 
savo jėgą prieš šių metų pabaigą. 

Amerikos patarėjai 

Žurnalistas prileidžia, kad 
viena sritis, kurioje Amerikos 
pagalba sukilėliams susilygintų 
su sandinistų karių turimomis 
pirmenybėmis, tai karinio ap
mokymo baruose. Mat, 
Nikaraguos armija yra sudaryta 
iš per prievartą sumobilizuotų, 
menko išsilavinimo ir be jokio 
idealizmo vaikinų-merginų. Jie 
yra supažindinami su pagrin
dinėmis karybos taisyklėmis. 

Amerikai a tnau j inus 
sukilėliams betarpišką pagalbą, 
•JAV patarėjai galės perimti 
instruktorių pareigas, kokias 
kubiečiai dabar a t l i eka 
Nikaraguos naujokams. Iš 
sukilėlių eilių bus gal ima 
atrinkti tinkamus jaunesniuosius 
ir vyresniuosius vadus. Šiuo 
metu Kubos karininkai atlieka 
patarėjų pareigas Nikaraguos 
kariuomenes štabe. Ir kai JAV 
Senatas galutinai patvi r t ins 
vyriausybės paramos įstatymą 
sukilėliams, tada ir JAV kariai 
galės atlikti panašias pareigas 
sukilėlių štabe. 

Vienas ambasadorius sostinėje 
Managua pareiškė, kad „per 
pastaruosius dvejus metus, kai 
JAV Kongresas neteikė pagalbos 
sukilėliams, tuo metu sovietai ir 
kubiečiai žymiai sus t ipr ino 
Nikaraguos karines jėgas. Kai 
tik amerikiečiai sugrįš į kovų 
areną, jie stengsis pataisyti 
padėtį, atstatyti pusiausvyrą," 
aiškino diplomatas. 

RUOŠIAMĖS 
PERSPAUSDINTI 
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Lietuvių Istorijos draugija, 
vadovaujama a.a. Alicijos Rūgy
tės, „Aušros" (1883-1886) šimto 
metų sukakčiai paminėti 1983 m. 
išleido dviejuose tomuose per
spausdintą „Aušrą", kuri dabar 
prieinama visiems mūsų pra
eities tyrinėtojams. 

„Aušrą" išleidus, a.a. Alicijos 
Rūgytės svajonė ir užsimojimas 
buvo tokiu pat būdu išleisti ir 
„Varpą" ėjusį 1889-1905 m. De
ja, m i r t i s s u t r u k d ė ja i šį 
užsimojimą įvykdyti. 

Lietuvių Istorijos draugija, besi
artinant „Varpo" šimto metų 
sukakčiai, norėdama pagerbti 
a.a. A. Rūgytę ir įvykdyti jos užsi
mojimą, yra pradėjusi paruošia
muosius darbus „Varpui" per
spausdinti, kad jis iš trupančio 
popieriaus ir mažai kieno betu
rimas, būtų visiems prieinamas, 
kaip d a b a r y r a p r ie inama 
„Aušra". 

„Varpo" perspausdinimo darbą 
apsiėmė vykdyti draugijos pirm. 
dr. Jonas Račkauskas ir Juozas 

I švados 

Iš paskutinių kelerių metų 
patyrimo žinome, kad Kongresas, 
vadovaujamas įtakingų kairių 
jėgų , dėjo didžiules pastangas, 
kad R. Reagano vadovaujama 
vyriausybė nepr ivers tų 
Nikaraguos komunistus derėtis 
su sukilėliais. Jeigu stiprūs JAV 
remiami suki lė l ia i r imta i 
grasintų Managuos įsikūrusiems 
komunis tams, t a i pastar iej i 
noroms nenoroms būtų priversti 
tartis su priešininkais ir sudaryti 
demokratinę vyriausybę. Tai 
būtų s t a m b u s R. Reagano, 
respublikonų vyriausybės, tarp
tautinis laimėjimas. O tokio 
laimėjimo demokratų partija 
t ikrai ne l ink i respubl ikonų 
prezidentui R. Reaganui. 

Masilionis. Jau turime įsigiję 
visą „Varpo" komplektą. Jį 
sudaro 2997 puslapiai, todėl 
netilps į du ar tris tomus, o reikės 
penk ių a r net šešių. Visas 
išleidimas pareikalaus didelių 
sumų, bet tikimės, kad į pagalbą 
ateis lietuviškos organizacijos ir 
atskiri asmenys, tapdami leidinio 
mecenatais. 

Pirmąjį „Varpo" tomą sudarys 
1889-91 m. numeriai. Deja, šio 
laikotarpio turimi egzemplioriai 
tu r i nemaža apgadintų, aptrupė
jusių puslapių. Šiuo kreipiamės į 
asmenis, turinčius „Varpą", atsi
liepti. Mes neprašysime iš savi
ninkų originalų, t ik nurodytų 
p u s l a p i ų xerox kopijų. Už 
padarytas išlaidas bus atsilygin
ta . Prašome padėkite išleisti kuo 
ge r i aus i ą ir kuo pi lniausią 
„Varpą". Pirmąjį tomą norime 
išleisti dar šiais metais, o visus — 
iki 1989 m. Visais „Varpo" 
reikalais susirašinėti šiuo adresu: 
J . Masilionis, 4632 S. Keating 
Ave., Chicago, IL 60632. Tel. 312 
- 585-2629. 

J u o z a s Masilionis 

Reikalinga moteris kompani-
jonė, daliną laiką, prie vaikščio
jančios 78 metų amž. lietuvės mo
ters. Beverly Hills apylinkėje. 
Skambint po 6 vai. vak. tel. 

445-9594. 

FOR RENT 

Brighton Parko apylinkėje iš
nuomojamas 4 kamb. butas antra
me aukšte. Pageidaujama vyres
nio amž. žmonės. 

Skambint 927-9509 

IŠNU0MUOJA 
Marųuet te Parke , arti 

bažnyčios, išnuom. didelis bu
tas 2-me aukšte: Salionas, 
valgomasis, 2 dideli miegamieji, 
virtuvė Kreiptis te l . 436-3897. 

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

..Draugo"' gegužinėje liepos 20 d vyriausioji bilietų pietums pardavėjai. Iš kairės: K Milkovai 
tis. Birutė Briedienė ir Kostas Dočkus. Nuotr. V. Rims. 

Laiškas 
SOCIALINIŲ REIKALŲ 

TARYBA 

„Draugo" dienraščio liepos 22 
d. laidoje pasirodžiusiame Aureli
jos Balašaitienės straipsnyje yra 
toks tvirtinimas: „PLB šalia kul
tūr inės ir politinės veiklos turi 
jau įsipilietinusį socialinį skyrių, 
k u r i o ve ik la l i e tuv ia i gali 
didžiuotis". 

Iš tiesų, tas socialinis skyrius 
ta i yra JAV LB Socialinių reika
lų taryba, pavaldi JAV Lietuvių 
Bendruomenei. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė savo socialinio 
skyriaus kol kas dar neturi. Toks 
skyrius rūpintųsi lietuvių socia
l i n i a i s r e i k a l a i s pasau l in iu 

. m a s t u , koord inuo tu įvair ių 
kraš tų Bendruomenių socialinių 
tarybų ar komisijų darbą. Bet iki 
šiol vienintelį padalinį, skirtą 
g r y n a i t au t i e č ių socialinės 
gerovės gynybai, yra įsisteigusi 
t ik JAV LB. 

Jeigu PLB pageidautų įkurti 
pasaulinį socialinį skyrių, tai 
J A V LB Social inių re ika lų 
taryba paprašyta mielai tokiame 
užmojyje patalkintų. 

Su t ikra pagarba. 
Danguo lė Valent ina i tė 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė 

*•—mmimiiUMimiraiieiiniiiiniir 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V . B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
^ a c a g o , H , 60629. TeL 778-S000 
Darbo valandos: 

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

•MfHummmmaiiMuiiuMimiuiiiuiitii 

m KOMPIUTERIŲ MtS, 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

UNION PIER, MICHIGAN 
Parduodamas naujas 2-jų mie

gamų namas su pirjungtu garažu. 
y4 akro žemės. $48,500. Kreiptis 
po 5 vai. vak. tel. 312—425-9061 . 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

i i apdraitdą nuo ugnies ir auumio 
t ū l i o p:«3 u«j-į. 

FRANK Z A P O M S 
3208' 2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
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MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Iasured 

N'auįi darbai ir patnisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos, plyr 
teles. K.-rSto vjrukns tankai Flood 
'.ontrol. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavartif ir tele
foną — lietuviškai. ' 

S E R A P I N A S — x«i. 636-2960 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti ar 
pakeisti ką nors savo name? Tai viską 
padarysiu už prieinamą kainą. 

471-2406 . 

Crosby's Blueberries 

Open 8a.m. to 6p.m. daily. 
Take I94 to first Michigan exit 

(M239), right 1V2 milesto 1000 N. 
right 1 mile to Crosby's. 

(219)326-8712 

DĖMESIO! 
Kugelio ir Cepelinų mėgėjai-jos! 
Nevarkite tarkuodami bulves su 

rankine tarka, nes CICEROJE yra 
daromos ir parduodamos nebrangiai. 
ELEKTRINĖS bulvėms tarkoti maši
nos, įsigykite ir džiaugsitės, kad 
nereikia daugiau vargti tarkuojant 
bulves. Kreiptis: B. Novickis, 1927 S. 
49th Ct., Cicero, IL 60650. (312) 
863-3071. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DIiIOV'NIV.O 
MASINAS I? ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j: Hermi.; Dcckys 
Tel. 585-6624 po 5 ai. vakaru 

Kalbėti lietuviškai 

T & G TUCKPOINTING 
MŪRO REMONTAS 

Taisome dūmtraukius 
Nemokamas apskaičiavimas. 

Geras darbas. Žemos kainos. 
Tei. (angliškai) 430-4478 

FOR SALE BY OVVNER 
LEMONT — Spacious 3 b.r Engiish Tudor. 
2V2 Baths. family room with fire-place, ca-
thedral ceiling. Eat-in kitehen and dining 
room. Fenced yard with custom screened 
gazebo. 2 car att. gar. Call after 3p.m. 

257-7098 

For Sale by owner in Lemon 
Spacious 3 bedroom, main 
tenance F r e e br ick ranc l 
on approximately 3A vvooded aere 
Living room, dining room, den 
utility room, 2 car garage, VA 
baths, $105,000. Call 

257-2024 
(Best after 5 p.m.) 

LEMONT TWP. E I27th St 
Nice 2 BD. RM. Fr. Cape Coc 
House & 4 aeres cf land. Village 
limits aeross the street. Closc 
to e v e r y t h i n g . G d Invest 
Property. 

257 -7840 

No. 663 - 45th & Pulaski - 2-jų mie 
gamų mūrinis, 25 m. senumo. Modern 
virtuvė ir vonia. Svarus rūsys pobūviams 
Naujas centr. pečius ir stogas. Laba 
geram stovy. Šv. Bruno parap. Skambin 
kit dabar. 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventoji 
netrukdykite — 3533 West 66 Place. t 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji 
modern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypą; 
su šoniniu įvažiavimu į nauja 2-jų maš 
garažą. Pusiau įrengtas rūsys. Alumi 
nijaus soffit & fascia. Nauji žiem. langai 
Naujai dažyta viduje ir lauke. Uždara: 
porčius galėtų būt TV kamb. ar ketvirta 
miegamasis. Tuojau galima užimti. Pus< 
bloko iki parko. Įmokėti $3,100 
Skambinkite dabar. 

AR N O R I T E P A R D U O T I ? 

Savo namą galite parduoti, tik p« 
skambinkite telefonu. Mūsų pard; 
vėjai sėkmingai jums patarnaus. M€ 
jums galime padėti, nes daugiau" stei 
giamės. Namo įvertinimui skan 
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ 
11 vienetų. 3 krautuvės. 
58-tos ir Fairfield apyl. 

Kreiptis angliškai 
247-7915 

Lemonto a p y l i n k ė j * savi 
ninkas parduoda didelį namą an 
4 sklypų su medžiais. Yra atskira? 
butas šeimos nariui. Dėl informa 
cijos skambint angliškai 

tel. 815—838-6933 . 

Apsimoka skelbtis dien. ..DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvi 
dienraštis, gi skelbimų kainos yrt v 
jiems prieinamos. 

*M«M«l«M>«* 

JURGIS GLIAUDĄ 

The AGONY. A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

Ši knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Šaulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis MilKOvaitis. 
Didelio formato, 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 
aprašomas mūsų tautos laisves ir nepriklausomybės 
praradimas. Kaina su persiuntimu 13.50 dol. (Il
linois gyventojai dar prideda 96 ct. valstijos 
mokesčio). 

Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60629 

i » 
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Ona Keraminienė, Rockford, 111.. eisenoje su Lietuvos vėliava. 

GORBAČIOVAS NIEKO "ETUVIAI 
FLORIDOJE 

NEŽADA LIETUVAI MU^FL 
JUOZAS VITĖNAS 

Lenkijos jungtinės darbininkų 
partijos (taip dabar oficialiai 
vadinama Lenkijos komunistų 
partija) suvažiavime birželio 30 d. 
sovietų \ 'ovas Gorbačiovas 
pasakė kalbą, kurioj pagyrė 
komunistus už Solidarumo 
sąjūdžio Lenkijoj likvidavimą, 
nes tai „buvo kova dėl paties 
socializmo gyvavimo Lenkijoj". 
Jis pripažino, kad šios „aštrios 
krizės laikotarpiu... tarybiniai 
žmonės buvo greta jūsų, rėmė 
jūsų šalį, padėjo jai, kuo galėjo". 
Ir tuoj pažymėjo: „Noriu 
užtikrinti suvažiavimą, visą 
lenkų tautą, kad mes būsime jūsų 
bičiuliai ir ateity, esant bet ko
kiam orui". 

Toliau Gorbačiovas iš šios 
lenkų krizės padarė dvi išvadas 
arba, kaip jis sakė, pamokas, 
kurios yra „svarbios ne tik Len
kijos komunistams". 

„Pirmoji jų — ir galbūt esmin
giausia — mūsų nuomone yra ta", 
sakė Gorbačiovas, „jog šie įvy
kiai... aiškiai parodė: socializmas 
įleido gilias šaknis, mūsų šalių 
darbo žmonės neįsivaizduoja 
savęs be jo. O tai reiškia, kad 
socializmo pergalės iškovotos vi
siems laikams". 

„Taip pat visiškai pasitvir
tino", sakė Gorbačiovas, „kad 
socializmas dabar yra tarptautinė 
realija, sąjunga valstybių, kurias 
glaudžiai sieja politiniai, 
ekonominiai, kultūriniai, gynybi
niai interesai. Užsimoti prieš 
socialistinę santvarką, pamėginti 
ją pakirsti iš vidaus, išplėšti 
vieną ar kitą šalį iš socialistinės 
sandraugos — reiškia kėsintis ne 
tik į liaudies valią, bet ir į visą po
karinę sanklodą, galiausiai — į 
taiką" (Tiesa, 1986.7.1 d.). 

Šį Gorbačiovo pareiškimą 
Zygmuntas Nagorskis savo 
straipsny „New York Times" 
dienrašty (July 11, 1986) vadina 
Gorbačiovo doktrina, kuri galin
ti būti net griežtesnė už Brežne
vo doktriną. 

Brežnevas po „Prahos pava
sario" užgniaužimo faktinai pa 
reiškė, kad nebus leista pa
naikinti komunistinę valdžią bet 
kuriame satelitiniame krašte. 
Gorbačiovo pareiškimas dabar po 
lenkų Solidarumo sąjūdžio su

triuškinimo rodo, kad bus 
užgniaužtas bet koks Solidarumo 
pobūdžio sąjūdis, kuris siektų pa
keisti esamą padėtį Rytų 
Europoje. 

Žinoma, Gorbačiovas savo 
doktriną aiškino, turėdamas 
galvoj Rytų Europos satelitines 
valstybes. Lietuva Maskvos 
požiūriu yra neatskiriama 
Sovietų Sąjungos dalis, ir todėl 
bet koks laisvėjimo sąjūdis Lie
tuvoj būtų greičiau ir griežčiau 
sutriuškintas. 

Anot Nagorskio, tai buvo aiš
kus ir br -italus Gorbačiovo pa
reiškimai. Ir jis stebisi, kodėl 
niekas nekelia klausimo, kokią 
teisę turi Gorbačiovas paskelbti 
savo valdžią milijonams rytų 
europiečių,kodėl niekas šio klau
simo neiškelia Jungtinių Tautų 
saugumo taryboje. Liūdnas fak
tas yra, rašo Nagorskis, kad 
pasaulis priima naująją Gorbačio
vo doktriną, kaip kažką 
neišvengiamo. 

Kaip atrodo, Nagorskis yra 
susitaikęs su mintimi, kad pasi
keitimų Rytų Europoje negalima 
tikėtis. Anot jo, „Rytų Europa 
pasiliks sovietų įtakos sferoje, ir, 
kaip dabar mes tikrai žinome, bet 
koks šio regiono žmonių bandy
mas išsilaisvinti iššauks sovietų 
karinę intervenciją. Jungtinės 
Amerikos Valstybės nėra 
pasirengusios ar politiškai linku
sios pasipriešinti Maskvai dėl to
kios intervencijos". 

I klausimą, ką JAV dabar 
turėtų daryti, Nagorskis atsako, 
jog pirmiausia jos turėtų 
išaiškinti savo politiką Rytų 
Europos atžvilgiu, nes jos neaiš
kumas sukėlė klaidingų vilčių ir 
išsaukė sukilimų Rytų Vokietijoj, 
Vengrijoj, Čekoslovakijoj ir 
Lenkijoj. 

(Nagorskis čia nepamini nei 
Lietuvos, nei Ukrainos, kuriose 
po karo vyko ginkluotas pasi
priešinimas, klaidingai tikintis 
paramos iš Vakarų. Kaip kaimy
ninėj Lenkijoj gimęs, jis turėtų tai 
žinoti, ir todėl toks jo Lietuvos 
laisvės kovų ignoravimas yra 
nedovanotinas). 

Antra, anot Nagorskio, JAV-
bės turėtų tęsti apsikeitimą 
idėjomis ir žmonėmis tarp Rytų ir 

Illinois valstijos gubernatorius James Thompson Brighton Parko 
Lietuvių festivalyje liepos 12 d. Jo dešinėje — šio festivalio organiza 
torius Viktoras Utara. N u o t r £ ( , S u l a i f i o 

MIAMI LIETUVIŲ KLUBAS 
Klubas uždarytas iki spalio 12 

d. Rugsėjo 14 d. bus atidaromas 
Tautos šventei švęsti. 2 vai. įvyks 
pamaldos šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje ir 4 vai. minėjimas ir 
pietūs klube. Po ilgesnės pertrau
kos malonu bus vėl visiems 
susitikti. 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MINĖJIMAS 

Miami, lenkų salėje, liepos 19d. 
įvyko minėjimas, kuriame daly
vavo ir lietuviai. Anita Karns 
savo energinga, taiklia kalba 
gražiai reprezentavo lietuvius. 

AMERIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 
Šįmet liepos 4 d. Amerika labai 

iškilmingai atšventė savo Nepri
klausomybės 210 metų sukaktį ir 
drauge Prancūzų tautos padova
notos New Yorko uosto saloje sto
vinčios Laisvės statulos 100 metų 
sukaktį. 

Vakarų. Tuo jos parodytų, kad 
nėra pamiršusios Rytų Europos 
žmonių. 

Kaip atrodo, Nagorskis nuver
tina ar ignoruoja Helsinkio baig
minį aktą, kurį pasirašiusios 
valstybės įsipareigojo ne tik 
vykdyti apsikeitimą idėjomis bei 
žmonėmis, bet ir gerbti „tautų 
lygias teises bei apsisprendimą". 
Šis įsipareigojimas dėl tautų 
teisių iki šiol mažai vykdomas. 
Helsinkio baigminio akto vykdy
mo peržiūros konferencijose Belg
rade ir Madride tautų teisės buvo 
primintos tiktai progomis, o 
daugiausia buvo kalbama apie 
žmogaus teises. Ir dabar, ren-
giantisflelsinkio baigminio akto 
vykdymo peržiūros konferencijai 
Vienoje lapkričio mėnesį, visas 
dėmesys nukreiptas į apsi
keitimus bei žmogaus teises. Tai 
rodo surengtos ekspertų konfe
rencijos Budapešte (kultūriniai 
apsikeitimai), Toronte (žmogaus 
teisės), Berne (žmonių ryšiai) ir 
Stockholme (pasitikėjimą tarp 
valstybių stiprinančios 
priemonės). 

Tačiau Helsinkio baigminį aktą 
pasirašiusios valstybės yra įsipa
reigojusios jį pilnai vykdyti. 

- Todėl greta minėtų ekspertų kon
ferencijų turėjo būti taip pat su
rengta ekspertų konferencija 
tautų teisių bei apsisprendimo 
klausimams apsvarstyti, kiek pa
žangos padaryta šioj srity. 

Tautų teisių klausimą iškelti 
Vienos konferencijoj lapkričio 
mėnesį gerą progą sudaro 
Gorbačiovo doktrina, kurios 
paskelbimas rodo, kad Maskvos 
valdovai yra pasiryžę išlaikyti 
„pokario sanklodą", tai yra tautų 
vergiją sovietų imperijoj. 

Tuo taip pat turėtų būti pa
daryta praždia, kad tautų teisės 
ir apsisprendimas būtų lygia
grečiai svarstomi Helsinkio baig
minio akto vykdymo peržiūros 
konferencijose kaip ir kiti tame 
pačiame akte numatyti klausi
mai. 

Mes lietuviai laimingi pasirin
kę šį laisvės kraštą, kur galim 
laisvai švęsti savo Nepriklauso
mybės ir visas norimas šventes ir 
net kovoti dėl savo krašto laisvės. 
Ir mes Kaune Karo Muziejaus so
delyje turėjom Laisves statulą ir 
Karo Muziejaus bokšte Amerikos 
lietuvių padovanotą Laisvės var
pą, ką ir Amerika turi. Tas viskas 
mus taip artimai suriša, kad, 
rodos, jų laisvės simbolius labiau 
išgyvename ir būdami Amerikos 
piliečiai džiaugiamės ir jų 
šventėmis. 

"Aušros" šaulių kuopa pirmą 
kartą atšventė šią didžiąją Ame
rikos šventę. Susirinkom šaulių 
Ipolito ir Valerijos Jokšų gražioje 
sodyboje. Po plačiašakiu pavėsin
gu medžiu plevėsavo Amerikos, 
Lietuvos ir šaulių vėliavos. Visi 
gerai jautėsi prie pusračiu susta 
tytų naujai įsigytų šaulių stalų. 

Kuopos pirm. Mykolas Vitkus 
pradėjo šventę visus pasveikinda
mas ir pagerbdamas Amerikos 
veteranus. Sol. Anita Karns su
giedojo Amerikos himną „God 
Bless America'.' Gunda Kodaitie-
nė nušvietė Amerikos Nepriklau
somybės ir Lai s vės statulos 
svarbią reikšmę. Petras Šilas 
pranešė apie Pavergtų tautų a f c 
nėjimą liepos 19 d. lenkų satyf l 
Iškilminga minėjimo dalis baig
ta Lietuvos himnu. 

Linksmoji dalis prasidėjo vaišė
mis, kurių metu visi gardžiavosi 
ponių suneštais skaniais valgiais. 
Marytė Jakaitienė akordeonu 
pritardama padainavo "Kai ateis 
vakarai" ir "Kokiais keliais be
keliautum." Padainavo ir keletą 
kitų dainų visiems pritariant. 
Jautėsi šventiška, pakili nuotai
ka. Visi pranašavimai lyti — neiš
sipildė. Daug kas išbuvo iki 
vėlumos. Džiaugėsi gražia 
aplinka ir kad lietus nepasirodė. 

Gunda K. 

A. A. POVILAS 
DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 5 

Drąsiai pradėta — pusė lai
mėta. 

Horacijus 

BUTKYS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir 

senelis mirė šių metų birželio 25 
dieną, sulaukęs 55 metų amžiaus. 
Pasiliko dideliame liūdesyje 
žmona Birutė, duktė Vaidilutė su 
vyru Algiu Mikuckiu ir sūnum 
Tomu, duktė Vilija, sūnus Linas 
su žmona Aldona, sūnūs Algis ir 
Rimas, brolis Algirdas bei kiti 
artimieji ir giminės. 

Povilas gimė 1931 m. sausio 25 
dieną Skaudvilėje, Juozo ir Ka-
zimieros Butkių antrasis sūnus. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
1944 m. Butkių šeima traukėsi į 
Švediją. Baltijos jūroje buvo 
pastebėti vokiečių karo laivyno, 
areštuoti ir nugabenti į Latvijos 
Liepojos kalėjimą. Povilo tėvo 
likimas yra nežinomas, o Povilas 
su mama laimingu būdu pasiekė 
Rytų Vokietiją. Pasibaigus karui, 
apsigyveno Augsburgo sto
vykloje. Čia Povilas baigė 
gimnaziją. 1949 m. su mama 
pasiekė Ameriką ir apsigyveno 
Brooklyne. 

1955 m. Povilas baigė 
mechanikos inžinerijos fakultetą 
Maryland universitete. Tais 
pačiais metais vedė Birutę 
Gintautaitę ir ats ikėlė į 
Kaliforniją, kur Povilas pradėjo 
savo pirmąjį darbą inžinerijos 
srityj Douglas kompanijoj. 

1956 metais gimė pirmoji duk
tė Vaidilutė. Po to gimė ir kiti 
vaikai: Vilija, Linas, Algis ir 
Rimas. Birutė su Povilu pradėjo 
savo gyvenimą Kalifornijoje 
Inglewood mieste, bet 
paskutinius 22 metus išgyveno 
Monterey Park, Los Angeles 
priemiestyje. 

Povilas visą gyvenimą buvo 
susipratęs katalikas ir lietuvis, 
gero būdo žmogus. Vėžio ligos 
pagautas, jis nepasimetė, nesi
skundė, gyveno normaliai, džiau
gėsi savo šeima. Jis buvo ypa
tingai laimingas prieš pusantrų 

metų sulaukęs savo pirmo anūko 
Tomo Mikuckio. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo 
birželio 29 d. Švento Kazimiero 
bažnyčioje Los Angeles, kuriose 
dalyvavo gausus būrys draugų ir 
pažįstamų. Po pamaldų velionis 
buvo nulydėtas į Forest Lawn 
kapines Glendale, Cal. 

Žmona ir vaikai 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

ttti 
CompmnM 

Q u a r t e r l y 

•ee us for 

AT OUR 10W RATO 
\A»ITH R E P A V M f N T 

TO FIT VOU« INCOW( 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60606 
Pėter Kazanauskas, Pres. Tol.: 847-7747 

KMJRSt n»«l .* i« .rr i .V4 Th*r.»-t M t . »»1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1965 

Jeigu galėčiau tapti didžiausiu 
pasaulio karaliumi, bet su ta 
sąlyga, kad negalėsiu turėti 
knygų skaitymui, nenorėčiau 
to išaukštinimo. Bevelyčiau 
skurdžiai gyventi mažuose 
nameliuose su daugybe knygų, 
kaip būti karaliumi ir negalėti 
skaityti knygų. 

Macauley 

Kaip „fryzeris" lietuviškai? 
Ar geriau „nutausti" ar 
„nutautėti"? 

„Dabar š;kių grupė išpildys Sadutę". 
O taip'! Tai kuo tą Sadutę pripildė, kad 
dabar reikia ją išpildyti? 

Jei jū nežinote kaip į šiuos klausimus atsakyti, 
įsigykite naują knygą: 

kun. Juozo Vaišnio S.J. 

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 
VARTOSENA 

Knygoje lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos 
pagrindai bei nevartotini žodžiai ir posakiai. Būtina 
kiekvienam besirūpinančiam taisyklinga lietuvių 
kalba. 

Išleido JAV LB Kultūros taryba. 1985 m, 
240 psl. kietais viršeliais. 

Gaunam.. Drauge 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629 
Kaina 9 65 dol. su persiuntimu. 

A.tA. 
ONAI ŠULAITIENEI 

mirus, jos sūnums EDVARDUI, JUOZUI, ALFON
SUI ir jų Šeimoms bei giminėms mūsų giliausia užuo
jauta. 

Jonas ir Ona Keraminai 

A.tA. 
ANDRIUI LAUKAIČIUI 

mirus, jo žmoną ALIUTĘ, dukrą REGINĄ su šeima, 
brolius ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

Eugenija ir Leopoldas Jakubauskai 

A.tA. 
SIMUI MARTINKUI 

mirus, jo žmonai SALOMĖJAI, sūnui VYTAUTUI ir 
jo šeimai, broliui KLEMENSUI ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Kazys ir Bronė Aukštkalniai 
Regina Kungienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage Avenue 
T e l e f o n a s - 927 -1741-1 

4 3 4 8 S. Cal i fornia Avenue 
T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 5 0 t h A v., Cicero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 69 th Stree t - Tel . RE 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 Southvvest Hw y . , Pa los Hil ls , I l l inois 

Tel . — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Te le fonas - 652-1003 
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x Liet . Kat . Susivieni
j i m o cen t ro p i rmin inkas 
advokatas Thomas E. Mack 
su komisijomis j au yra viską 
paruošę šiam organizacijos 70-
tam seimui, kuris bus rugpiū
čio 14-17 d. The Best Western 
Genetti Motor Inn , Wilkes 
Barre, Pa. Laukiama delegatų 
ir svečių atsilankant padėti 
užbaigti šį veikimo pirmą 
šimtmetį. Norima, kad viskas 
s ėkminga i išei tų šiuose 
organizacijos istoriniuose įvy
kiuose. 

x A te i t i n inka i , kurie vyks į 
n e p a p r a s t ą konferenciją 
Toronte rugpiūčio 15-17 
dienomis nakvynių reikalais 
gali kreiptis pas Antaną Rašy
mą 416-233-7757. Kitais konfe
renciją liečiančiais klausi
mais galima kreiptis pas 
konferencijos rengimo komi
teto pirmininkę dr. O. Gustai
nienę 416-445-4521. 

x K o m i t e t a s D e t r o i t e rū
p i n a s i A t e i t i n i n k ų jubilieji
nės stovyklos registraciniais 
reikalais. Ateitininkų jubilie
jinė stovykla bus Dainavoje 
rugpiūčio 10-14 dienomis. 
Jeigu kas nors dar nėra gavęs 
registracijos blankų, prašome 
susisiekti su Birute Bubliene, 
5190 Longmeadovv, Bloom-
field Hills, Michigan, te. 313-
646-a588. 

x Ona D a m b r a u s k i e n ė , 
Chicago, 111., pratęsė „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 11 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių , o d ienraščio 
stiprinimui — 20 dol. auką. O. 
D a m b r a u s k i e n ę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
gražią paramą labai dėkoja-
me.-

x Al fonsas Bacevič ius , 
Ponte Inlet, Fla., parėmė 
„Draugą" 27 dol. auka ir 
pratęsė jo prenumeratą 1986 
metams. Alf. Bacevičių, mūsų 
mielą rėmėją, skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
savos spaudos rėmimą labai 
dėkojame. 

x Monica Gavcus, Chicago, 
111., dalyvavo „Draugo" 
gegužinėje, apsilankė „Draugo" 
administracijoje, pratęsė 
prenumeratą ir dar pridėjo 20 dol. 
„Draugo" palaikymui. M. Gav
cus, mūsų mielą rėmėją, 
skelbiame garbės prenumeratore, 
o už rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Izidorius Tavaras , Mer-
riville, Ind., buvo atvykęs į 
„Draugo" gegužinę, sustojęs 
administracijoje pratęsė 
dienraščio prenumeratą, pasi
rinko leidinių ir dar pridėjo 7 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x J u o z a s Š a b r i n s k a s iš 
Chicagos „Draugo" gegužinės 
proga pratęsė jo prenumeratą ir 
pridėjo 10 dol. auką. Vytautas 
Lekeckas, Burbank, 111., taip pat 
pratęsė prenumeratą su 5 dol. 
auka. Labai ačiū. 

x Rašytojai Antanas Vaičiu
laitis, Bethesda, MD, ir Liudas 
Dovydėnas, Lenox, MA, grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. A.Lazauskas, Bridgeport, 
CT, Marta Babickienė, Chicago, 
EL, taip pat atsiuntė po 10 dol. au
kų, palinkėjo geros sėkmės ir pa
sidžiaugė mielu ir geru "Drau
gu", kuris yra laukiamas kasdie
ną. Nuoširdus ačiū už viską. 

x Inž. Vytautas Kupcikevi-
čius, Vitas Kazlauskas, Vladas 
Meilė, S. Stembrus, visi iš Chica
gos, Juozas Jurkus, Rochester, 
NY, L.Palčauskas, Union Pier, 
MI, V.Sakas, Hamilton, Kanada, 
Petronėle Leita, Philadelphia, 
PA, J.Litvaitis, Toms River, N J, 
Ona Jasaitis, Richmond Hills, 
NY, P.Pranis, Vista, CA, Stanley 
Mankus, Chicago, EL. R.Bielkevi-
čius, Brockton, MA, Mykolas Au
gutis, Rockford, IL, S. Levanienė, 
Waterbury, CT, Kazimieras Jak
štas, Lemont, IL, Justina ir 
Aleksas Dubauskai, Cambridge, 
MA, grąžindami laimėjimų šak
neles, pridėjo po 10 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x Mokytojų, tėvų i r j aun i 
mo studijų sava i t ė j e , kuri 
vyks rugpjūtio 17-24 d. Daina
voje, pirmadienį Valerija 
Sparkytė, Ped. lit. instituto 
lektorė skaitys paskaitą „įvai
rūs metodai nemokantiems 
lietuviškai mokyti". 

x „Southvvest Nevvs-He-
ra ld" savaitraštis liepos 31 d. 
laidoje praneša apie naujų 
piliečių p r i e s a i k ą . Ten 
pažymėta, kad pilietybę gavo 
Jūratė Jasiūnas, kilusi iš 
Lietuvos. 

x Dviejų s e se rų — Biru
tės Nav ick ienės i r Modes-
tos U m b r a s i e n ė s iš Lemon-
to augintos ir paaukotos 
daržovės bus skanūs priedai 
prie pietų, kurie bus Ateitinin
kų namų gegužinėje šį sekma
dienį, rugpiūčio 3 d. Gegužinė 
prasidės šv. Mišiomis 11 vai. 
ryto. 

x Dar iaus i r G i r ė n o pos
to pagelbinis moterų vienetas 
1986-87 metams išsirinko 
valdybą. Pirmininke išrinkta 
Rasa F o r s b e r g , p i r m a 
vicepirm. Ann Sikorski, antra 
vicepirm. Margaret Pasz-
kowski. pareigūnėmis — J. 
Marshall, J. Stack, St. 
Karalaitis, L. Martin, J. Baub-
kus, H. Skovran, H. Meizis ir 
V. DeSuno. Naujų pareigūnų 
įvesdinimas bus rugpiūčio 2 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Dariaus 
ir Girėno salėje. 

x l Mokytojų, tėvų ir 
jaunimo studijų s ava i t ę 
dalyvius nuveš ir parveš 
autobusas. Išvažiuoja rugpjū
čio 17 d. 8 vai. ryto nuo Jauni
mo centro, grįžta rugpjūčio 24 
d. apie 4 vai. p.p. prie Jauni
mo centro. Registruotis tel. 
585-2629. 

x Stasys Prakapas , Toronto, 
Kanada, mūsų artimas ben
dradarbis rėmėjas, sol. Eglė 
Sundstrom, Forest Park, IL, 
rašytojas Algirdas Landsbergis, 
Freeport, NY, inž.J.Šulaitis, La 
Grange, DL, S.Maurukas, Algon-
quin, IL, Bronė Švipas, Hinsdale, 
EL, Juozas Baltušis, St. Charles, 
IL, Vladas Sinkus, Chicago, IL, 
Aldona Rasutis, Chicago, EL, Ona 
Mieželis, Sun City, AZ, Jonas 
Grigaitis, Petras Kasulaitis, 
Jonas Rėklait is , E.Zelba, 
O.Godeikis, B.Banionis, V.Mus
teikienė, Paul Šimoliūnas, Algir
das Aglinskas, visi iš Chicagos, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
Labai dėkojame. 

x Vytautas Šerelis, Chicago, 
EL, M.Naujokaitis, Upland, CA, 
Albina Lipčius, New Haven, CT, 
Anna Bigelis, Cicero, EL, J. Kon
čius, Westchester, EL. E.Jasaitie
nė, Des Plaines, IL. Lionginas 
Pliura, Racine, WI, J.Lieponis, 
Lockport, IL, Elena Tumas, 
Fullerton. CA. Leo Oksas, Los 
Angeles, CA, Algirdas Čepulis, 
Philadelphia, PA, Antanas Vil
kaitis, Cleveland, OH, J.Škema, 
Detroit, MI, K.J.Žemeckas, Indi-
anapolis, IN, Vytautas Valys, 
Detroit, MI, grąžindami laimėji
mų šakneles, pridėjo ir po 10 dol. 
Labai ačiū. 

x Lietuvos D u k t e r ų d rau 
gijos gegužinė bus sekma
dienį, rugpiūčio 3 d., 12 vai. 
Marąuette parke prie 71-os ir 
California gatvių sankryžos. 
Bus gardžių patiekalų, gaivių 
gėrimų, dovanų paskirstymas 
ir kt. la imėjimams fantus 
prašoma atnešti į draugijos 
namelius. Visi kviečiami. 
Prašoma atsinešti nuosavas 
sulankstomas kėdes. 

(pr.) 
x Re ika l i ngas s ą ska i 

t ininkas (bookkeeper) d i rb 
ti pilną laiką. Turi mokėti 
naudoti rašomąją mašinėlę. 
Skambinti Mutual Fede ra l 
Savings, tel. 847-7747. , 

(pr.) 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

„Draugo" gegužinėje svečiai iš Chicagos ir iš Putnamo. Iš kairės: Louise Mažinienė. Ste-
phanie Simonaitienė, Petras Gruodis, kun. Rapolas Krasauskas iš Putnamo, Ct, ir Petras 
Mažinąs. KT . . D . , ,. 

Nuotr. v . Kimseho 

IŠ A R T I IR T O L I 
K A N A D O J E 

— Dr. Milda Dany tė išlei
do knygą anglų kalba apie 
lietuvių imigraciją į Kanadą. 
Knygos pavadinimas „DP 
Lithuanian Immigration to 
Canada". Knyga yra 365 psl. 
Su ja bus supažindinama 
balandžio 30 d. Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje. 

— Lietuvių Pens in inkų 
k lubas Hamiltone balandžio 
3 d. turėjo savo susirinkimą ir 
velykinį pobūvį. Pradėjo 
pirm. k- Mikšys. Kalbėjo apie 
ekskursiją į Vancouveryje ren
giamą parodą. Buvo premi
juoti gražiausi margučiai. 
Premijas laimėjo M. Pusdeš-
rienė, E. Tėvelienė, P. Luko
šienė, A. Steponavičienė ir D. 
J ankūn ienė . Meninę dalį 
atliko radijo programa „Ginta
riniai aidai", vadovaujami L. 
Stungevičienės. 

— Elena Tėvelienė laimė
jo sau ir vyrui kelionių biuro 
Eaton bilietus į Hong Kongą 
ir Kiniją. Jie žada tuo bilietu 
pasinaudoti ir pamatyti tuos 
egzotiškus kraštus. 

— Onutė Žukauskai tė i r 
D a n a Grajauskai tė buvo 
atžymėtos už mokslą ir visuo
meninę veiklą vadinamu 
„Max Rotman" žymeniu. Jos 
dalyvavo miesto rotušėje iškil
mėse tarp nedaug laimėjusių 
tą pažymėjimą. Hamiltone jos 
yra St. Mary gimnazijoje jau 
dvyliktoje klasėje ir pasižymi 
lietuviškoje ir kanadiečių veik
loje, taip pat yra garbės 
sąrašuose moksle. 

— A. a. Edis Norkus . 38 
metų amžiaus, mirė Toronte bir
želio 12 d. Palaidotas šv. Jono 
lietuvių kapin se birželio 16 d. 

BRAZILIJOJE 

— A. a. Juozas Pavi lon is , 
62 metų amžiaus, mirė gegu
žės 10 dieną Sao Paulo. Buvo 
gimęs 1924 m. balandžio 30 d. 
Slavėnų km., Anykščių valsč., 
Utenos apskr. Brazilijon 
atvežtas 1924 m. Baigė Vytau
to Didžiojo lietuvių mokyklą. 
Gyveno su motina, kuri mirė 
šių metų sausio 8 d. Vila 
Zelinoje. Liko nuliūdime bro
lis ir dvi seserys. 

— I Sao Paulo liepos 1 d. 
atvyko iš I/)s Angeles, Cal. 
taut inių šokių ansambl i s 
„Spindulys" vadovaujamas O. 
Razutienės ir jos dukters D. 
Varn ienės . Dr. A n t a n a s 
Šaulys rūpinasi, kad šokėjus 
parodytų vietos televizija. Sao 
Paulo lietuviai džiaugiasi 
sulaukę svečių. 

— A. a. J o n a s An tana i t i s , 
Brazilijos lietuvių veikėjas, 
mirė, pal ikdamas žmoną 
Eufornę, dukrą Audrą ir sūnų 
Nardj. 

ARGENTINOJE 
— Kun. Viktoras Rimšelis, 

MIC, Šv. Kazimiero provincijos, 
kuriai priklauso Argentinos 
marijonai, provincijolas, lankėsi 
Argentinoje. Aplankė Avellane-
dos ir Rosario namus, Villa 
Elisą, Berisso, taip pat padarė 
vizitus ir ilgokai pasikalbėjo su 
Avellanedos vyskupu Antonio 
Qarracino, Buenos Aires kardi
nolu Carlos Aramburu, Rosario 
arkivyskupu J. Lopez, pasitarė 
visais lietuvių pastoracijos reika
lais Argentinoje. 

ANGLIJOJE 

— K a n . V a l e n t i n a s 
Kl ima i t i s , dirbąs vietos 
parapijoje ir aptarnaująs 
Manchesterio lietuvius, buvo 
pagerbtas jo gimtadienio 
proga. Lietuvių klubo sekr. A. 
Jaloveckas pasveikino ir 
paprašė palaiminti B. Baraus
kienės ir A. Bernatavičienės 
paruoštas vaišes. Gimtadie
nio proga kan. V. Kamaitį 
sveikino pirm. A. Padvoiskis, 
K. Murauskas, L. Pūras ir O. 
Ramonienė. 

— A.a. Rapolas K a i r y s , 77 
metų amžiaus, kilęs nuo Tene
nių Žemaitijoje, mirė balan
džio 2 d. Birminghame. Šeima 
buvo likusi ok. Lietuvoje. 
Velionį palydėjo lietuviai, reli
gines apeigas atliko kun. St. 
Matulis. Laidotuvėmis rūpino
si S. Jezerskis ir B. Simonai
tis. 

— A.a. Juozas Kriščiū
nas, ilgokai sirgęs psichiatri
nėje ligoninėje, mirė balan
džio 9 d. Anksčiau gyveno 
Manchesteryje. 

— A. a. Ignas Š imkus , 
iškamuotas paralyžiaus, mirė 
vienoje Nottinghamo ligo
ninėje 1985 m. lapkričio 21 d. 
Velionis gimė 1912 m. Mažei
kių apskrities Knabikių 
kaime. Atlikęs karinę prie
volę, tarnavo policijoje. Iš Lie
tuvos su šeima pasitraukė 
1944 m., Anglijon atvyko 1947 

m. ir apsigyveno Notting-
hame. Pradžioje gavo darbą 
plytinėje, vėliau tapo lituotoju 
ir šioje specialybėje dirbo iki 
pensijos. Velionio namo 
durys buvo atviros visiems 
lietuviams. Dalyvavo DBLS 
veikloje, finansiškai rėmė lab
darą. Palaidotas lapkričio 27 
d. iš Šv. Barnabo katedros 
Vvilford Hill kapinėse. Geduli
nes Mišias atnašavo ir laido
tuvių apeigas atliko kun. dr. S. 
M a t u l i s , Mic. K a p i n ė s e 
DBLS vardu atsisveikino K. 
Bivainis. 

AUSTRALIJOJE 

— Solistė i r cho rų vado
vė Genovai tė S t ana i ty t ė -
Vasi l iauskienė neseniai atš
ventė savo amžiaus 65 metus. 
Ta proga Adelaidės lietuviai 
ją pagerbė kaip solistę, chorų 
vadovę ir visuomenininke. 
Sukaktuvininkė yra daina
vusi daugelyje Australijos 
lietuvių kolonijų, taip pat 
Anglijos ir Amerikos lietu
viams. Jos balsas yra išlavin
tas, švelnus, nepretenzingas. 
Studijavo Kaune, paskui 
Hamburge ir Adelaidėje. Ji 
kaip solistė savęs netaupė, 
organizuodama lietuvių chorą 
ir jam vadovaudama. Jos 
pagerbime daugelis kalbėtojų 
tai ir pabrėžė, pagerbdami jos 
aukos dvasią lietuviškiems 
reikalams. 

— Adelaidėje, Austra
lijoje, veikiantis Lietuvių 
Katalikų centras atžymėjo 
savo veiklos sidabrinę — 25-
erių metų sukaktį. Centras 
nuo pat savo įsisteigimo 
pasireiškia ne tik religine, bet 
taip pat tautiniai kultūrine 
veikla. Jame yra įrengta graži 
lietuvių liaudies meno moty
vais "išpuošta Šv. Kazimiero 
koplyčia, kuri yra laikoma 
klebono kun. J. Petraičio vado
vaujamos vietos lietuvių 
parapijos šventovė. Koply
čioje vietos lietuviai renkasi 

PLANUOJAMAS 
MOKYTOJU 

SUSITIKIMAS 
Chicagos aukštesnioji litua

nistikos mokykla, įkurta 1950 
m. kovo 11 d. blaškyta iš 
Brighton Parko parapijos 
mokyklos į Marųuette Parko, 
iš Marųuette Parko į Šv. 
Kryžiaus Town of Lake, iš Šv. 
Kryžiaus į Šv. Jurgio parapiją 
Bridgeporte, iš kurios 1957 m. 
rudenį persikėlė į tik ką 
pastatytą Jaunimo centrą, kur 
ir dabar tebeveikia. Mokykla 
yra išleidusi 35 abiturientų lai
das su 940 baigusiųjų. Nuo 
mokyklos pradžios iki dabar 
dirbo joje 74 mokytojai, iš 
kurie 16 jau yra mirę. 58 dar 
yra gyvi, įskaitant 9 dabar 
dirbančiuosius. 

Kam visos tos statistikos? 
Mat, dabartinėje mokytojų 
taryboje (dir. Juozas Masilio-
nis, mokytojai ses. Angelė, 
Eugenija Bielskienė, Rimas 
Černius, Danutė Eidukienė, 
Rūta Jautokienė, Nijolė 

pamaldom kiekvieną sekma
dienį, taip pat įvairių religi
nių ir tautinių švenčių proga. 
Adelaidės lietuvių katalikų 
centrą sidabrinio jubiliejaus 
proga aplankė vietos arkivys
kupas Gleeson, jaut r ia i 
prisimindamas už savo teises 
ir religinę laisvę kovojančią 
katalikišką Lietuvą. 

— Sekminių i švakar ių 
šeštadienį kun. J. Petraitis, 
MIC, gyvųjų ir mirusiųjų 
ateitininkų intencija atlaikė 
šv. Mišias, o lekcijoms 
pakviestas J. Step? r.as į 
tikinčiųjų maldas įterpė porą 
Pr. Pusdešrio parašytų išskir
tinai ateitininkiškų prašymų. 
Po Mišių sendraugių valdy
bos paruošta agapė pradėta 
v-bos vicepirmininko žodžiu, 
kun. Petraičio stalo palaimini
mu ir visų sukalbėta „Tėve 
mūsų". Beužkandžiaujant 
kun. Petraitis atpasakojo kele
tą vertingų, įdomių iš prieš 
S e k m i n i n i ų b r e v i j o r i a u s 
skaitinių minčių. Poetas Pr. 
Pusdešris paskaitė pora 
Sekminių tema parašytų 
skambių eilėraščių. At-kų 
feder. įgal. J. Stepanas, pora 
sakinių prisiminęs stud. Pr. 
Dovydaičio prieš 75 m. 
paskelbtus tris pamatinius 
klausimus, ilgėliau stabtelėjo 
prie šiandien mums gresian
čio materializmo, ateizmo, 
nihilizmo. Ragino ryžtingai 
laikytis ateitininkų šūkio. 
Atsinaujinant patiems, kvietė 
neužmiršti, kad tie patys pavo
jai gresia ir visiems kitiems. 
Besidalinant iškeltomis minti
mis su pasigėrėjimu ir padėka 
prisiminta sendr. E. Varnie
nė liet. radijo valandai paruoš
ta motinos dienos programa 
bei sendr. Pr. Pusdešrio 
suredaguotas ir pasitelkus dr. 
V. Bardauskaitę per radijų 
perduotas prof. St. Šalkauskio 
prisiminimas. Agapė baigta 
Ateitininkų himnu ir padėko
mis pirmininkavusiam V. 
Januliui ir stalą paruošusiai 
V. Rupinskienei. 

Sol. Alfrirdas Brazis gieda Lietuvos himną per Mnrquette Parkr 
69-tojr gatvėje. .ietuvių festivalio ntidnrvma 

Nuotr Ed. Šulaičio 

Pupienė, Faustas Strolia ir 
Dovas Šaulys) kilo „keistas" 
sumanymas sukviesti visų bet 
kada buvusių ir dabartinių 
mokytojų suvažiavimą — 
pobūvį. Tur ime j a u t a m 
reikalui užėmę ir salę Jauni
mo centre, 1986 m. rugsėjo 28 
dienai. 

P a p r a s t a i tokius susi
tikimus ruošia mokyklų laidos 
po 5, 10, 15 ar net 50 metų. 
Ruošdavo ir ruošia Lietuvoje, 
r u o š i a t a i ( r e u n i o n ) i r 
amer ik ie t i škas m o k y k l a s 
baigusieji. Ir Jekas dėl to 
n e s i s t e b i , n e s k l a s ė s 
draugams malonu susitikti, 
kaip malonu susitikti savos 
šeimos nariams. Tik, rodos, 
negirdėta neregėta, kad tokius 
susitikimus ruoštų vienos 
mokyklos mokytojai, dirbę ne 
vienu metu, o net 36 metų 
laikotarpyje. O kodėl nesu
sitikti? Juk visi, kad ir ne 
vienu metu, dirbome ir dir
bame tam pačiam lietuviš
kam jaunimui, lietuviškumui, 
Lietuvai. 

Mokytojai rūpinosi moky
mu, tėvų komitetai — mokyk
los išlaikymu. Tik abiejų — 
mokytojų ir tėvų komitetų — 
glaudus bendradarbiavimas 
garantavo ilgą ir sėkmingą 
mokyklos gyvavimą. Todėl ir 
visi buvę tėvų komite tų 
pirmininkai taip pat maloniai 
kviečiamei šiame pobūvyje 
dalyvauti. Tiek mokytojai, tiek 
tėvų komitetų pirmininkai 
kviečiami dalyvauti su savo 
antrosiomis pusėmis. 

Manoma, kad daugelis bu v. 
mokytojų ir tėvų komitetų 
pirmininkų tebegyvena Chica-
goje ar jos priemiesčiuose, 
tačiau kai kurių adresai y ra 
pasikeitę ir pobūvio rengė
jams sunku tikslius visų 
adresus sužinot i . Todėl 
kreipiamės per spaudą, kvies
d a m i u ž s i r e g i s t r u o t i i r 
daugiau informacijų gauti 
šiuo adresu: Nijolė Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629. Tel. 312-436-7343. 

Programoje šv. Mišios už 
mirusius mokytojus ir moki
nius, pobūvi s-vaišės su trum
pa akademine ir menine dali
mi, mokytojų darbų parodėlė. 

Juozas MasiUonis 

L I E T U V I U 
FESTIVALIAI 

Chicagos Brighton Parko 
lietuvių festivalis šiemet vyko 
liepos 12-13 dienomis prie 
Western Avenue nuo 43-sios 
iki 47-tos gatvės. Cia abi 
dienas skambėjo muzika (gro
jo lietuvių Neo-Lithuanų ir 
„Vyties" orkestrai), o taip pa t 
ir nelietuviški orkestrai. Per 
abi dienas atsilankė apie 20 
tūkst. žmonių. 

Šeštadienį atvyko Chicagos 
miesto meras H. Washington 
ir Illinois valstijos guberna
torius J. Thomson. Jie čia 
praleido po pora valandų, 
aplankydami prekybininkus, 
maisto ir gėrimų parduotuves, 
suvenyrų stalus. Sveikinosi ir 
ka lbė jos i su ž m o n ė m i s , 
vaišinosi, pramogavo. Meras 
Washingtonas dalyvavo ir 
oficialiame festivalio atidary
me, kurį atliko Brighton Par
ko Lietuvių namų savininkų 
organizacijos pirm. V. Utara 
ir pasakė kalbą. Čia dainavo 
ir lietuvių choras, o progra
mai vadovavo R. Juškienė. 

Po kurio laiko iš kitos pusės 
atėjęs gub. J. Thompsonas 
taip pat užsilipo į estradą ir 
pasakė kalbą. 

Suvenyrų pardavėjai, jų 
tarpe ir iš Bostono atvykęs 
Gintaras Karosas, čia turėjo 
nemaža darbo, nes publikos 
buvo daug ir visi domėjosi 
lietuviškais dirbiniais, jau 
nekalbant apie maistą ir gėri
mus. 

Marąuette Parko lietuvių 
festivalis vyko birželio 28 d. 
Lithuanian Plaza Court gatvė
je. Čia taip pa t grojo orkestrai 
ir buvo atidarymo iškilmės, 
per kurias pasirodė sol. A. 
Brazis, vysk. V. Brizgys ir kiti 
kalbėtojai. 

(eš) 
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