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Lietuviai ir rusai 
(Tęsinys) 

Tad tuo rusų charakterio 
ekscentriškumu, polinkiu į 
maksimalizmą ir ga l ima 
paaiškinti tuos kalnus nusi
kaltimų, kuriuos įvykdė rusai 
asmenų, tautų ir visos žmo
nijos atžvilgiu. 

Bet rusas iš prigimties yra 
geraširdis, linkęs padėti kitam 
ir jam nėra svetimas teisybės 
jausmas. Pamatęs tuos kraują 
stingdančius nusikaltimus, 
tuos dešimtis milijonų nužu
dytų ir nukankintų kalėjimuo
se ir lageriuose, jis supras, kad 
tauta, išauginusi Puškiną ir 
Turgenevą, Dostojevskį ir 
Tolstojų, Mendelejevą ir Gaga-
riną, Solženyciną ir Sacha
rovą, negali eiti keliu, kurį nu
tiesė Dzeržinskis ir Stalinas, 
Ježovas ir Jagoda, Berija ir 
Andropovas. 

Tuoj po proceso turi būti 
suteikta apsisprendimo teisė 
visoms be išimties Rusijos 
pavergtoms tautoms. 

Sibiro problema. Šis pasakiš
kų turtų kraštas, galėjęs 
suteikti jį valdančiai šaliai 
neribotas galimybes vystyti 
savo ekonomiką, kelti šalies 
gyventojų gyvenimo lygį, prisi
dėti prie pasaulinės ekono
mikos vystymo, iš tikrųjų 
paverstas katorgos, trėmimų, 
nežaboto žmogaus išnaudo
jimo ir pažeminimo, kančių ir 
prakeiksmų vieta. Čia kaip 

n iekur kitur daug iaus ia i 
pralieta ašarų, prakaito, įvyk
dyta šlykščiausių nusikal
timų, labiausiai pamintas žmo
gaus orumas. Todėl teisybė 
reikalauja, kad jis būtų atim
tas iš savo netikusio šeiminin
ko ir perduotas SNO žiniai, 
neperduodant jo kokiai nors 
vienai ar kelioms šalims. 

Daugelyje pasaulio šalių 
žmonės skursta dėl nedarbo, 
neturėdami galimybės panau
doti savo gabumus, kęsdami 
nuo gyventojų pertekliaus. Tad 
jie galėtų keltis į šitą tuščią 
neapgyvendintą kraštą, čia 
įsikurti ir panaudoti visas 
proto ir rankų jėgas. Sibiras su 
savo energingais persikė
lėliais — pionieriais, su neiš
senkančiais gamtos turtais, su 
jo potencinėmis galimybėmis 
su laiku galės konkuruoti net 
su JAV. 

Suprantama, rusams bus 
skaudu netekti krašto, kurį jie 
visą laikė rusišku. Tik ar nors 
kartą rusas paklausė savo 
agresijos aukos — ar jai ne 
skaudu?.. 

Mes, lietuviai, tikime, kad ši 
nelaiminga tauta, atgavusi 
savo orumą, pasuks tiesos, 
teisingumo, taikos ir pažan
gos kebu, įneš savo indėlį į 
geresnio, šviesesnio pasaulio 
kūrimą! A. Žuvintas 

(Pabaiga) 

Prezidento Reagano 
spaudos konferencija 

Washing tonas . — Prezi
dentas Reaganas trečiadienį 
turėjo spaudos konferenciją. 
Jis pasakė, kad jis iš anksto 
nieko nežinojo apie Izraelio 
invaziją Libane, Izrael is 
neįspėjo Amerikos apie savo 
planus. Šios invazijos negali
ma lyginti su sovietų įsiverži
mu į Afganistaną, pasakė 
prezidentas, atsakydamas į 
klausimą. IzraeUs buvo seniai 
provokuojamas Pa les t inos 
Laisvinimo organizacijos. 

Prezidentas nurodė, kad jis 
norėtų išspręsti Libano krizę 
visiems laikams, norėtų, kad 
Libano vyr iausybė būtų 
vieninga, stipri ir kad visos 
svetimos ginkluotos jėgos: 
Izraelio, Sirijos ir PLO 
išsikraustytų iš Libano . 
Prezidentas paneigė gandus, 
kad Izraelio premjeras Begi
nąs pažadėjęs jam nesiųsti 
kareivių į Beiruto miestą. Begi
nąs tik pasakęs, kad jis neno
rėtų Beiruto pulti, jei to būtų 
galima išvengti. Prez. Rea
ganas daugelį klausimų apie 
Libaną atsisakė atsakyti, nes 
tai jautrus klausimas, kurio 
viešai dar negalima disku
tuoti, kol ten vyksta pasita
rimai. 

K a l b ė d a m a s a p i e 
p a s i k e i t i m u s v a l s t y b ė s 
departamente ir sekretoriaus 
Haigo pasitraukimą, prezi
dentas bandė pabrėžti, kad 
užsienio politiką kontroliuoja 
jis pats. Jis padaro sprendi
mus, išklausęs įvairių minčių, 
pasiūlymų. J is dar kartą išreiš
kė gilų dėkingumą sekretoriui 
Haigui ir džiaugėsi nauju 
sekretoriumi Shultzu, kurio 
patyrimas ir pasiruošimas bus 
šioms pareigoms labai naudin
gas. Reaganas pasakė, kad 
Amerikos užsienio politikoje 
pasikeitimų nebus, nes ta 

politika iVi šiol buvo teisinga ir 
ji ateidavo ne iš valstybės 
departam °nto, bet iš Baltųjų 
Rūmų. 

Prezidentui kalbant, prie 
Baltųjų Rūmų demonstravo 
Arabų Moterų Tarybos narės, 
protestuodamos dėl civilių 
aukų Libane ir miestų griovi
mo. 

Izraelyje prezidento Reaga
no pareiškimai apie Libaną 
buvo priimti su dideliu pasi
tenkinimu. 

Arabai tariasi 
Paryž ius . — Prancūzijoje 

lankėsi Egipto užsienio reika
lų ministeris Boutros Ghali ir 
tarėsi su prezidentu Mitterran-
du dėl palestiniečių Libane 
likimo. Egiptas paskelbė, kad 
jis sutiktų priimti į savo žemę 
PLO politinius vadus, kurie 
galėtų įsteigti savo egzilinę 
vyriausybę, tačiau jos veikla 
turėtų ribotis tik politika ir 
diplomati ja . Pales t in iečia i 
negalėtų turėti karinių dalinių, 
nes Egiptas yra pasirašęs su 
Izraeliu taikos sutartį. 

Saudi Arabijoje suvažiavo 
arabų vadai. Saudi Arabijos 
radijas skelbia, kad šiuo metu 
arabai turėtų užmiršti savo 
nesutarimus ir padėti palesti
niečiams. Į pasitarimą atvyko 
ir iš Maskvos grįžęs Jordano 
karalius Husseinas. 

— Šiaurinėj Airijoj, Belfasto 
mieste, buvo rasta pati galin
giausia Airijos istorijoje bom
ba . Kariuomenė evakavo 
apylinkės gyventojus ir bombą 
iš toliau susprogdino. Nuken
tėjo 300 pastatų, žemėje išmuš
ta didžiulė skylė. 

— Braz i l i jos P a r a n o s 
provinciją nusiaubė audros, 
žuvo 43 žmonės, sužeisti 500. 

Palestiniečių vadas, PLO pirmininkas Yasir 
Arafat vakariniame Beirute. Neseniai jis kalbėjo, 
kad palestiniečiai ginsis iki paskutinio vyro, 
tačiau Izraelio kariuomenei Beirutą apsupus, 
palestiniečiai sutinka iš Libano išvažiuoti. 

Blogiausia, kad niekas nesutinka jų priimti. 
Izraelio premjeras Beginąs yra pareiškęs, kad 
gyvas Arafatas Izraeliui naudingesnis, negu — 
žuvęs, nes tada jis būtų laikomas „kankiniu". 

Derybos Ženevoje 
Ženeva. — Šveicarijoje pra

sidėjo JAV-Sovietų Sąjungos 
delegacijų derybos dėl strate
ginių ginklų apribojimo. Prezi
dentas Reaganas pakvietė 
delegacijos vadu atsargos 
generolą Edward Rowny, kuris 
nuo 1973 iki 1979 m. buvo 
Amerikos štabo atstovas dele
gacijoje, kuri derėjosi dėl 
SALT II. Generolui Rowny la
bai nepatiko pati sutartis ir 
amerikiečių delegacijos sti
lius. J is kritikavo SALT sutar
tį, ir kai prezidentas Carteris ją 
priėmė, generolas pasitraukė iš 
delegacijos ir iš kariuomenės. 
Jis tapo iškalbingiausiu sutar
ties kritiku, kalbėjęs ne kartą 
prieš sutartį Senate. Apie 
sutartį panašią nuomonę tada 
turėjo ir buvęs Kalifornijos 
gubernatorius R. Reaganas, 
dabar tapęs prezidentu. J i s 
paskyrė Rowny vadovauti 
Amerikos delegacijai. 

Edward Rowny yra lenkų 
imigran tų sūnus , gimęs 
Baltimorėje 1917 m. Baigęs J . 
Hopkins universitetą, jis įstojo 
karo mokyklon, ją baigė kaip 
pionierių leitenantas. Tarna
vo II Pasauliniame kare, Korė
jos ir Vietnamo karuose. J i s 
puikiai kalba rusiškai, yra dir
bęs kariuomenės štabuose, 
gerai susipažinęs su naujau-
siais ginklais ir jų strategija. 

Izraelis atidėjo 
Beiruto puolimą 

Bei ru ta s . — Libane vyksta 
įtempti pasitarimai tarp Liba
no valdžios atstovų, palestinie
čių vadų, JAV specialaus 
pasiuntinio Habibo ir Izraelio 
atstovų. Izraelis sutiko pratęs
ti savo 48 valandų ultimatu
mą palestiniečiams pasitrauk
ti iš vakarinio Beiruto. Buvęs 
Libano premjeras Saeb Salam 
pasakė, kad palestiniečiai 
nenori likti Beirute. Jie sutinka 
„ga rb inga i p a s i t r a u k t i " , 
tačiau nežino — kur. PLO 
vadas Arafatas pasakęs, kad 
jis verčiau žūtų Beirute, negu 
išvažiuotų į Siriją. 

Jokia arabų valstybė nenori 
5,000 ginkluotų palestiniečių. 
Libane PLO buvo „valstybė 
valstybėje". Izraelis sutiko 
duoti ambasadoriui Habibui 
d a u g i a u l a iko i š s p r ę s t i 
palestiniečių evakuavimo 
klausimą. Libano valdžios 
sluoksniai tvirtina, kad joks 
PLO vadas nenori paskelbti 
įsakymo apleisti Beirutą ir tuo 
pačiu įeiti istorijon kaip 
„bailys". 

Sovietų delegacijai vadovau
ja Viktor Karpov, 53 m. J i s irgi 
buvo ankstyvesnių branduo
linių ginklų; derybų delegaci
jose, laikomas Amerikos reika
lų specialistu, gerai kalba 
angliškai, pažįsta amerikiečių 
derybų techniką, papročius. 
Ketverius ra*tTJs jis dirbo sovie
tų ambasadoje Washingtone. 

Šiose derybose Amerika ban
dys ne tik apriboti ateities 
ginklų gamybą, bet, kaip prezi
dentas Reaganas yra kelis 
k a r t u s pa re i škęs , b a n d y s 
s u m a ž i n t i d a b a r tu r imus 
g ink lų a r s e n a l u s . Niekas 
neabejoja, kad derybos bus 
ilgos, sunkios, kainuos jų daly
viams daug nervų. 

Su laivu nuskendo 
atominiai ginklai? 
M a s k v a . — Sovietų „Litera-

turnaja Gazieta" paskelbė, kad 
britų karo naikintuve „Shef-
field", kuris buvo nuskan
dintas Falklando konflikto 
metu, britai turėjo branduo-
linių ginklų. Laivas nuskendo 
taip greit, kad tų ginklų britai 
nespėjo išimti ir jie paskendo 
kartu su laivu. Dabar, rašo 
sovietų žurnalas, laukiama 
radio aktyvių medžiagų pavo
jaus ženklų. Anksčiau ar 
vėliau raketų paviršius jūroje 
surūdys, ir pavojingos medžia
gos pasiskleis visame Pietų 
Atlante. 

Lenkai planuoja 
atleisti varžtus 

V a r š u v a . — Vatikano pa
siuntinys arkivyskupas Lui&i 
Poggi baigė pasitarimus su 
Lenkijos vyriausybe ir Lenki
jos katalikų vyskupais. Šią 
savaitę turi išsispręsti klausi
mas, ar popiežius Jonas 
Paulius II šiemet aplankys 
Lenkiją? Karinės padėties 
sąlygose popiežius nenorėtų 
lankytis, nes tai būtų laikoma 
pritarimu karinės valdžios 
v e i k s m a m s . Arkivyskupui 
Poggi lenkai pažadėję paleisti 
k a l i n a m u s „So l ida rumo" 
veikėjus, paliekant kalėjimuo
se apie 12 ar 15. Sakoma, kad 
liepos pabaigoje valdžia 
paskelbs visą eilę režimo 
sušvelninimo dekretų. Po to 
laukiama net tik Vakarų sank
cijų atšaukimo, bet ir popie
žiaus vizito paskelbimo. 

Ginčai su Europa 
dėl dujų biznio 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Vakar Izraelio karo lėktu
vai skraidė virš Beiruto, tačiau 
miesto nepuolė. 

— Prezidentas Reaganas 
spaudos konfe renc i jo je 
paklaustas, ar jis dar sykį 
kandidatuos į prezidento vietą, 
atsakė, jog dar per anksti apie 
tai kalbėti. 

— New Yorko teismas nutei
sė 6 kroatus nacionalistus 
kalėti. Du nubausti po 40 metų 
kalėjimo, du — po 30 ir du po 20 
metų. 

— Senato užsienio reikalų 
komitetas pradės naujo valsty
bės sekretoriaus patvirtinimo 
procesą liepos 12 d. 

— Nežiūrint pablogėjusių 
santykių, JAV-Sovietų Sąjun
gos prekyba šiemet buvo 
dvigubai didesnė už pernai 
metų. Sovietai importavo 
Amerikos gaminių už 1.32 bil. 
dol. per tris meėnesius. Dau
giausia įvežta javų. 

— Po ilgų derybų Vak. 
Vokietijos valdančios social
d e m o k r a t ų i r l a i svų jų 
demokratų partijos susitarė dėl 
naujo biudžeto ir tuo išgelbėjo 
koaliciją. 

— San Jose, Kalifornijos 
jury apkaltino 17 asmenų ir 
dvi japonų biznio įmones: 
Hitashi ir Mitsubishi elekt
roninės technologijos vogimu. 
Kaltinamieji turės pasirodyti 
teisme liepos 22. 

— Nuo ketvirtadienio buvo 
sumažintos Los Angeles viešo
jo susisiekimo kainos. 

— Salvadoro sukilėliai palei
do šešis užsienio žurnalistus, 
kurie netyčia buvo patekę į 
sukilėlių rankas. 

— Žemės ūkio departamen
tas paskelbė, kad ateityje daug 
griežčiau bus baudžiami asme
nys, kurie per suktybes 
išsirūpina maisto kuponus, 
skirtus tik vargšams. 

— Motina Teresė iš Kalku
tos, Nobelio taikos premijos 
laureatė, dalyvavo Harvardo 
un-to mokslo užbaigimo iškil
mėse, kur jai buvo suteiktas 
Harvardo teisių garbės dakta
rės laipsnis. 

— Per praėjusias tris savai
tes Amerikos gazolino kainos 
pakilo 6 centais už galioną. 

— JAV žemės ūkio depar
tamentas paskelbė statis
tinius spėliojimus apie šių 
metų sovietų javų derbų. 
Manoma, kad ir šiemet, jau 
ketvirti metai iš eilės sovietų 
derlius nesieks 200 mil. tonų, o 
bus gerokai mažesnis. 

Bona. — Valstybės sekreto
riaus Haigo pasitraukimas iš 
pareigų rišamas ir su Sibiro 
dujų Vakarų Europai projek
tu. Šis projektas „dujos-vamz-
džiai" yra didžiausias biznio 
susitarimas tarp Rytų ir Vaka
rų. IšUrengoi, Sibire, numatyta 
pastatyti dujotiekį — dvi lygia
gretes vamzdžių linijas, 
kurios per Uralą, Ukrainą, pro 
Perme, Pamarį ir Kijevą atei
tų į Uzgorodą, prie Čekoslo
vakijos sienos, o iš ten per 
Čekoslovakiją įsi jungtų į 
Vakarų Europos dujotiekio sis
temą. Sovietų dujos pasiektų 
Vakarų Vokietiją, Prancūziją, 
Italiją, Ispaniją, Austriją, 
Belgiją, Šveicariją ir Vakarų 
Berlyną. Linija būtų 3,600 
myhų ilgio, keturiskart ilges
nė ir už Aliaskos naftos Uniją. 
Šiuo metu sovietų dujos suda
ro 9 nuoš. Europoje sunau
dojamų natūrabų dujų. Baigus 
naują Uniją, Europa gautų 25 
nuoš. 

Europos biznio įmonės buvo 
sužavėtos ne tik ateities dujo
mis, bet ir nemažu bizniu tą 
Uniją statant. Ypač Italija, 
Prancūzija ir Vak. Vokietija 
Jbuvo gavusios nemažus 
užsakymus, kurie duotų darbų 
tūkstančiams darbininkų. 

Sekretorius Haigas buvęs 
į u o m o f ė s , kad nersikia 
europiečiams trukdyti šiame 
biznyje, nes, Amerikai nutarus 
neparduoti Unijai reikalingų 
įrengimų, dujotiekis vis vien 
bus pastatytas europiečių ir 
sovietų pramonės jėgomis. Kai 
kuriuos kompresorius ir pom
pas sovietai tikėjosi gauti iš 
Japonijos. 

Vakarų Vokietiją labai 
nustebino prezidento Reagano 
nutarimas išplėsti sankcijas. 
Vyriausybės atstovas K. Boel-
ing pareiškė spaudai, jog ypač 
nustebino tai, kad Amerikos 
administracija tai padarė, 
nepasitarusi su Vakarų Vokie
tijos vyriausybe. Vokiečių 
nuomone, dujotiekis yra Rytų-
Vakarų savitarpiškai naudin
go bendradarbiavimo pavyz
d y s , p r i s i d e d a p r i e jų 

Mirė garsus 
Amerikos lakūnas 
Savannah . — Georgijos 

valstijoje palaidotas žymus 
JAV lakūnas, aviacijos genero
las Frank Hunter, 87 metų. Jis 
pagarsėjo, kaip naikintuvų 
pilotas jau I Pasauliniame kare, 
o II P a s a u l i n i a m kare 
vadovavo pirmajai armijos 
aviacijos jėgų divizijai. 

Gen. Hunter buvo pirmas 
JAV karininkas, kurio vardu 
buvo pavadinta kariuomenės 
bazė, dar jam gyvam esant, — 
Hunter Army Airfield prie 
Savannos miesto. Visą gyveni
mą gen. Hunter buvo viengun
gis, žinomas, kaip legen-
darinis „moterų, dainų ir 
v y n o " m ė g ė j a s . B u v o 
apdovanotas daugybe JAV, 
Britanijos, Prancūzijos ir kitų 
šabų medalių ir ordinų. 

— Meksikos finansų minis
teris įspėjo, kad naftos sukel
tas ekonominis pakilimas bai
giasi ir teks pergyventi 
atoslūgį. Ekonominis au
gimas sumušė rekordą, tačiau 
dabar sustojo. 

— Ugandoje kelyje įkasta 
mina susprogdino kareivių 
pilną autobusą, žuvo 45 karei
viai, 17 sužeisti. 

savitarpio santykių stabih-
zavimo. Boeling pažymėjo, kad 
JAV nutarimas prieštarauja 
tam, apie ką buvo kalbama 
neseniai Versalyje įvyku
siame susitikime. 

Vokiečių Telefunken bendro
vės administracija paskelbė 
pareiškimą, kuriame nuro
doma, kad JAV priemonės yra 
skaudus smūgis įmonei, nes 
dėl to gab tekti atleisti iš darbo 
keletą tūkstančių darbininkų. 
Eseno pbeno gamyklų pirmi
ninkas pasakė spaudai, kad 
vokiečiai kategoriškai a tmeta 
Washingtono priemones ir 
b a n d y m u s sužlugdyt i j au 
sudarytas sutartis. 

E u r o p o s R i n k o s v a d ų 
suvažiavime Briuselyje praėju
sį an t r ad ien į Br i t an i jos 
premjerė Thatcher stengėsi 
sušvelninti Europos reakciją į 
JAV suvaržymus. Prancūzija 
net kalbėjo apie „ekonominio 
karo paskelbimą" Amerikai. 
Britai irgi nepritaria Ameri
kos varžymams parduoti reika
lingus įrengimus. Bijoma, kad 
e v e n t u a l i a i e k o n o m i n i a i 
ginčai gab pakenkti poHtinei 
vienybei, gali pakenkti sąjun
gininkų pasitikėjimui vieni 
kitais, kas sovietams būtų 
naudingiau už dujų biznį. 

ERA pralaimėjo 
Wash ing tonas . — Liepos 1 

pasibaigė terminas pravesti 
ERA — moterų lygių teisių 
įstatymą, jį įrašant į Konstitu
ciją atskiru, 27-tuoju Konsti
tucijos papildymu. Šitoks 
papildymas pirmą kartą buvo 
pasiūlytas prieš 59 metus. 

Moterų organizacijos, kovo
jusios už šį papildymą, paskel
bė „karą" prieš tuos valstijų 
seimelių politikus, kurie balsa
vo prieš papildymą. Moterų 
grupės gavo valstijų pohtikų 
sąrašus. Bus balsuojama prieš 
12 d e m o k r a t ų i r 137 
respublikonus, kurie ne tik 
nerėmė ERA įstatymo, bet 
prieš jį kovojo. 

Argentinoj nauja 
vyriausybė 

B u e n o s A i r e s . — Ar
gentinoje buvo prisaikdin
tas naujas prezidentas gen. 
Bignone, kuris perėmė valdžią 
iš laikino prez. gen. St. Jean. 
Vyriausybėje yra tik vienas 
kariškis, armijos gen. Reston, 
paskirtas vidaus reikalų minis-
teriu. 

Prezidento priesaikos dieną 
apie 60 darbininkų unijų 
surengė žygį į kapines, kur guU 
bu v. prezidento Perono palai
kai. Taip pasitaikė, kad naujo 
prezidento priesaika sutapo su 
Perono mirties 8-tomis metinė
mis. 

Karinės chuntos vadas gen. 
Nicolaides dar bandė tart is su 
karo laivyno ir aviacijos 
vadais, kad jie įeitų į karinę 
chuntą, tačiau tie atsisakę. 

K A L E N D O R I U S 
Liepos 2 d.: Aristonas, Mo-

negunda, Lengvinis, Žilvine. 
Liepos 3 d.: Tomas Ap., Suni-

fa, Tautmintas, Ata. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:29. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
80 1., naktį 65 1. 
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P a s i b a i g ė p i r m a s r a t a s 

P . G A N T V Y D A S 

• c * * -

• . 

Į baigmės turnyrą Ispanijon 
suvažiavusios 24 rinktinės 
buvo suskirstytos į 6 grupes. 
Kiekvienos grupės komanda 
turėjo sužaisti su kiekvienu 
savo priešininku — atseit, 3 
kartus aikštėje kovoti dėl 
meisterio garbės. Kiekvienos 
grupės pirmosios 2 rinktinės 
pateko į antrą ratą, kur iš 12 
dalyvių 4 pateks į pusfinalį. 
Tad meskime žvilgsnį į to 
pirmo rato duomenis. 

P i r m o j i g r u p ė 

Šiame sugrupavime varžėsi 
italai, lenkai, peruviečiai ir 
k a m e r u n i e č i a i . I š v i so 
sužaistos 6 rungtynės, iš kurių 
5 baigėsi lygiomis. Tris kartus 
per rungtynes nepasiektas nei 
vienas įvartis, 2 kartus sužais
ta 1:1, ir tik lenkai stiprokai 
paklojo peruviečius, juos įveik
dami 5:1. Tuo jie ir pelnė šios 
grupės pirmą vietą. Peruvie
čiai liko paskutinieji, o kurio
zas buvo tai, kad nei italai, 
nei kameruniečiai nesugebėjo 
laimėti, bet ir nepralaimėjo. 
Tik dėl to, kad italai savo 
lygiąsias 2 kar tus sužaidė 1:1 
rezultatu, gi kameruniečiai tik 
vieną kartą pasiekė 1:1 (o 2 
kartus turėjo bevartes lygią
sias), i talai liko ir toliau žaisti, 

i gi ta ip efektingai pasirodę 
"afrikiečiai iškrito. 

• 

N e t i k ė t u m a i 
P a g r i n d i n i s europiečių 

favoritas pačiose pirmose savo 
rungtynėse buvo paklupdytas. 
Vak. Vokietija prieš Alžyrą 
pralaimėjo 1:2. Be šių koman-

:Tt dų II grupėje varžėsi ir Čilė bei 
nV Austrija. Pietų Amerikos atsto

vas pralaimėjo visas 3 rungty
nes, tačiau kai austrai įveikė 
alžiriečius 2:0, o vokiečiai šiaip 
taip įveikė savo kaimynus 1:0, 
tai įvarčių santykis nulėmė, 
kad Vak. Vokietijai buvo 
užskaitytas grupės laimė
jimas, gi aust ra i išstūmė Alžy
rą. Pastarieji yra padavę 
protestą FIFAI, tvirtindami, 
kad vokiečiai su austrais 
s u t a r ė r e z u l t a t u s t a i p 
„sukombinuoti", kad šios 2 
r inktinės toliau liktų žaisti, gi 
Alžyras iškristų... 

M e i s t e r i s kovo ja 

Per pirmenybių atidarymą 
belgai prieš argentiniečius 
išspaudė kuklų, bet pelnytą 1:0 
laimėjimą, gi 2 dienas vėliau 
vengrai sužibėjo 10:1 pergale 
prieš EI Salvador. Tačiau 
baigmė štai kokia: belgai — 
grupės p i rmie j i , nugalėję 
salvadoriečius ir lygiomis 
sužaidę prieš vengrus. Iš viso 
ši rinktinė tepelnė tik 3 įvar
čius, bet pakako. Antroje vieto
je liko meisterio garbę ginanti 
Argentina, įveikusi Salvadorą 
ir vengrus. Nors vengrai iš 
viso ir pasiekė 12 įvarčių, jie 
iškrito. 

K e t v i r t o j e grupėje 

Anglija čia rungėsi su 
Prancūzija, Čekoslovakija bei 
Kuwaitu ir visas 3 rungtynes 
laimėjo, nors negalėjo išstaty
ti susižeidusio garsaus Kevin 
Keegan'o. Prancūzai su čekais 
sužaidė lygiomis (1:1), bet 
įveikė Kuwaitą 4:1, ir tapo 
grupės antruoju atstovu toli
mesnėse baigmės varžybose. 

S e i m i n i n k a i p r a l e n d a 

Jugoslavai, Šiaur. Airija, 
Hondūras ir Ispanija sudarė 
penktą grupę. Vienu laimėji

m u — 1:0 prieš pačius 
Seimininkus — bei 2 lygiomis 
Šiaur. Airija pelnė grupės 
nugalėtojo vardą, nors ši 
rinktinė tepasiekė tik 2 įvar
čius per 3 rungtynes. Gi 
Seimininkai, įveikę jugoslavus 
2:1 ir su Hondūru sužaidę 1:1, 
laimėjo grupės antrą vietą ir 
toliau dalyvaus žaidynėse. 
Hondūras, sužaidęs dvi lygią
sias, suklupo prieš jugoslavus 
ir liko paskutinėje grupės 
vietoje. Nuvylė jugoslavai, 
kurie šiaip jau visuomet gerai 
žaidžia, bet pasaulinėse pirme
nybėse beveik be išimties 
suklumpa — ir šį kartą vėl 
t a s pats. 

Favor i t a s verž ias i 
Jei prieš baigmės žaidynes 

Brazilija buvo minima kaip šių 
pirmenybių favoritas, tai jie 
pirmame rate faktais įrodė, 
kad tokia nuomonė apie juos 
rimta. Nors pačios pirmosios 
rungtynės prieš rusus buvo 
sunkios, ir puslaikiui pasi
baigus rusai vedė 1:0, — be to 
vienas rusų įvartis nebuvo 
užskaitytas — tačiau ši rinkti
nė t a s rungtynes pelnytai 
laimėjo 2:1, o po to dar išsiko
vojo du laimėjimus — užtikrin
tu 4:1 prieš škotus (kol kas tai 
vienintelis efektingas pietie
čių „revanšas" prieš anglų 
salyno dalyvius) ir lengvu 4:0 
prieš Nauj. Zelandiją. Iš viso 
10 įvarčių. Džiugu, kad brazilų 
puolimas atsigavo. Per pasku
tines 2 pasaulines pirmenybes 
j ie kažkaip pas imesdavo 
viduraikštėje; dabar gi jaučia
si puolimo dinamika ir jų 
spalvingos kombinacijos. Juos 
įveikti bet kam bus sunku. 

Dėl antros vietos kovojo 
rusai su škotais. Jų susitiki
mas baigėsi lygiomis 2:2, 
tačiau brazilų įvarčiai prieš 
ško tus įvartinį santykį 
nukreipė sovietų naudai, ir 
pastarieji iškopė į antrą baig
mės ratą. Gi naujokas Nauj. 
Zelandija, atvykusi pasimo
kyti, turėjo progos pažaisti su 
geriausiais. 

O toliau? 
Išlikusios 12 rinktinių ir vėl 

suskirstytos į grupes — šį 
kartą keturias. Savo grupėje 
reikės sužaisti su dviem savo 
priešininkais, nes kiekvienoje 
grupėje yra po tris rinktines. 
Grupiniai laimėtojai iškils į 
paskutinę ketveriukę. Gi juos 
nustatyti reikės 12 rungtynių. 

Grupė A varžysis Barcelo 
noje; čia rungsis Belgija, 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga. 
Grupę B — Madride — sudaro 
Ispanija, Vak. Vokietija ir 
Anglija. C. grupėje kovoja 
Italija, Argentina ir Brazilija, 
o grupėje D žais Šiaur. Airija, 
Austrija ir Prancūzija. 

Toronto "Vytis" su trenere Undery te XXXII-ose S i a u r ė s Amerikos Lietuvių sporto ž a i d y n ė s e C leve lande . 

Nuotr. V . B a c e v i č i a u s 

60629; telef. 434-2265. Daly
vauti gali visi lietuvių, estų ir 
latvių kilmės žaidėjai. 
1 Plačiau atą kartą. 

GRAŽINOS 
LAIMĖJIMAI 

Daugkartinė mūsų ir pabal-
tiečių meisterė Gražina Rim-
kūnienė vis gerėja. Šiuo metu 
Riviera teniso klubo vyr. in
struktorė, ji prieš porą savai
čių dalyvavo Amerikos pir
menybėse Milwaukee, 35 m. 
amžiaus klasėje. Laimėjusi du 
ratus, trečiame prieš 10-tą 

Amerikoje B. Mueller ji vedė 
paskutiniame sete 4-1, bet pra
rado koncentraciją ir pralai
mėjo 6-3, 3-6, 6-4. Dvejete su B. 
Singer ji pasiekė pusfinalius ir 
iškovojo 4-tą vietą. 

Chicagoje, žaisdama su M. 
Henry, ji laimi Rivieros klubo 
moterų dvejeto turnyrą, o pe
reitą savaitgalį ir didžiulį Illi-
nojaus Valstijos turnyrą Mid-
town klube. 

Jos dalyvavimas ir susitiki
mas su R. Jasaityte iš New 
Yorko pabaltiečių pirmenybė
se Chicagoje žada įdomią ir ge
ro lygio kovą. 

iŠ AUSTRALIJOS PAKRAŠČIŲ 

SPORTININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
MELBOURNE 

A. LAUKAITIS 

LAUKO TENISAS 

PABALTIEClU 
PIRMENYBĖS 

Šių metų pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybės įvyks Chi
cagoje liepos 31 ir rugpiūčio 1 
d. Jos pavestos organizuoti 
Chicagos Lietuvių Teniso klu
bui ir prasidės lygiai 9 vai. r., 
šeštadienį, Marųuette Parko 
aikštėse prie 67-tos ir St. Louis 
gvių. 

Registruotis iki liepos 27 d. 
pas A. Kušeliauską, 6636 So. 
francisco Ave., Chicago, IL 

Francisco Ave., Chicago, IL 

Birželio 13 dieną ALFAS 
valdyba buvo sušaukusi Aust
ralijos lietuvių sporto klubų 
atstovų visuotinį susirinkimą. 
Jis įvyko Melbourno Lietuvių 
n a m u o s e , d a l y v a u j a n t : 
ALFAS valdybai, LB krašto 
valdybos pirmininkui A. Po
ciui, išvykos į Ameriką org. 
komitetui, aštuoniems sporto 
klubų ats tovams (Perth 'o 
'Tauras" atsiuntė savo pasi
sakymą raštu ir balsavimus 
telegrama), ALFAS garbės na
riui, viso Australijos lietuvių 
sportinio gyvenimo pradinin
kui L. Baltrūnui, ir Jaunimo s 
gos pirm. B. Prašmutaitei. Vi
so buvo daugiau 30 asmenų. 

Susirinkimą pradėjo ALFAS 
pirm. R. Ragauskas, pakvies
damas sekretoriauti Lietuvių 
Fondo iždininką V. Ališauską. 
Pagal iš anksčiau sustatytą 
ALFAS programą, pagrin
diniais kalbėtojais buvo: 
ALFAS pirm. R. Ragauskas, 
LB krašto v-bos pirm. A. Po
cius ir išvykos į Ameriką org.k-
to pirm. A. Laukaitis. Vėliau, 
vyko slapti pasitikėjimo ar 
nepasitikėjimo ba lsav imai 
ALFAS valdybai, išvykos org. 
komitetui ir išvykos vadovui. 
Visi kiti pasisakymai buvo po 
balsavimų. 

Savo žodyje ALFAS pirm. R. 
Ragauskas trumpai paaiškino 
susidariusią padėtį, dėl ko, 
klubams reikalaujant, buvo su
šauktas ir šis susirinkimas. Jis 
prašė atstovų pareikšt i 
ALFAS valdybai pasitikėjimą 
ar nepasitikėjimą išvykos 
komitetui. Savo kalboje LB 
krašto v-bos pirm. A. Pocius 
paaiškino mūsų esamą politi
nę padėtį, kenčiančius žmones 
Lietuvoje, dėl ko mes negalime 
bendrauti su okupantu. Jis 
taip pat prašė išreikšti pasi
tikėjimą ALFAS valdybai, nes 
kitu atveju gali labai nukentė
ti būsimos Lietuvių Dienos 
Melbourne. Išvykos org. k-to 
pirmininkas savo kalboje pa
aiškino, kodėl buvo pasirink
tas dabartinis kelionių biuras, 
kuris tik padeda sportinin
kams gauti pigesnę kelionę. 
Skridimas į Ameriką ir pačioje 
Amerikoje bus atliktas tik su 
amerikiečių oro bendrovėmis, 
nieko bendro neturint su jokio
mis sovietų oro linijomis ar 
įstaigomis. 

Prieš prasidedant balsavi
mams, buvo perskai tyta 

Perth'o "Tauro" balsavimo 
telegrama ir, nors ji dabar pa
sidarė jau ne slapta, susirin
kimo atstovų ji buvo leista už
skaityti. Balsavimų rezultatus 
perskaitė Jaunimo s-gos pir
mininkė B. 'Prašmutaitė, „pra
nešdama, kad už ALFAS val
dybos pasitikėjimą balsavo 5 ir 
prieš 3. Už išvykos org. komi
teto pasitikėjimą balsavo 6 ir 
prieš — 3. Atstovų susirinki
mas paliko tą pačią ALFAS 
valdybą ir išvykos komitetą. 

Antroje susirinkimo dalyje 
buvo leista pasisakyti paski
riems atstovams ir buvo pri
imtos suvažiavimo rezoliu
cijos. Iš pasisakymų, labai 
gražiai ir turiningai kalbėjo 
mūsų žymusis sporto vete
ranas ir ALFAS garbės narys 
Leonas Baltrūnas, pabrėž
damas, kad per visus mūsų gy
vavimo 33 metus niekada poli
tika nebuvo įvelta į sportą ir 
niekada iki šiol mes neturė
jome jokių didesnių tarpusa
vio ginčų. Jis kvietė sportinin
kus pasitikėti ir paremti 
išvykos org. komitetą ir jo 
vadovą, nes, kaip praeitą kar
tą sportininkai taip gražiai 
pasirodė ir reprezentavo Aust
ralijos lietuvius Amerikoje ir 
Kanadoje, taip jie tikrai pada
rys ir dabar. 

Priimtose 5-se rezoliucijose, 
kurios tuoj pat bus išsiuntinė
tos visiems sporto klubams, 
Australijos, Amerikos ir Kana
dos lietuvių spaudai, kuriose 
tilpo vienoki ar kitoki pasi
sakymai apie išvyką, LB 
Austr. krašto ir Pasaulio Liet. 
bendruomenės, Pas. Liet. die
nų ir Sporto šventės rengė
jams Chicagoje. 

Iš svarbesnių rezoliucijų 
pasisakymų yra: Sporto klu
bai ir toliau palaiko tarpusa
vio glaudų bendradarbiavimą; 
sporto klubai pilnai pasitiki iš
vykos į Chicagą org. komite
tu, kuris ir toliau tęsia išvy
kos paruošiamuosius darbus. 
Pakeisti išvykos org. k-to nu
tarimus ar jį suspenduoti gali 
tik sporto klubų atstovų su
važiavimas. Atstovų suvažia
vimas labai apgailestauja dėl 
įvykusių lietuvių spaudoje 
šmeižtų ir buvusių užgaulioji
mų. Šie reiškiniai yra nepatei
sinami. Susirinkimas patvir
tina kiekvieno klubo teisę 
pasirinkti klubams priimtinas 
kelionių sąlygas, kelionių biu

rus ir priemones vykstant į 
Pas. Liet. sporto šventę. Klu
bai, norintieji vykti atskirai ir 
reprezentuoti tik savo klubą, o 
ne visą Australijos lietuvių 
rinktinę, dviejų savaičių laiko
tarpyje apie tai praneša išvy
kos org. komitetui. 

Rezoliucijų priede buvo 
pasakyta, kad sporto klubai 
per metų eilę savo veikloje nie
kada nepažeidė lietuvių bend
ruomenės. Priešingai, jie pa
darė daug įnašų į lietuvišką ir 
kultūrinę mūsų veiklą, gražiai 
lietuvius reprezentuodami bu
vusiose Liet. dienose Kana
doje. Šiandien mes tikime ir už-
t i k r i n a m e s p o r t o k lubų 
rėmėjus, bičiulius ir Lietuvių 
Bendruomenę, kad Australijos 
Liet. sporto klubų rinktinių iš
vyka į P.L. dienas Chicagoje, 
su jūsų pritarimu ir parama, 
pavyks sėkmingai paruošti. 

Atrodo, kad sportininkai sa
vo ginčus ir nesutarimus tei
singai išsprendė ir dabar tik 
reikia laukti jų gražaus pasi
rodymo Amerikoje. 
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kviestinių rinktinių, buvo įra
šyta ir "Lithuania". Lietuvių 
komandos s ą r a š a s prog
ramoje yra: spalvos geltona -
žalia. Žaidėjai: D. Sadauskas, 
M. Wallis, M. Brennan, A. Pe
čiulis, E. Kasperaitis, G. Atkin-
son, P. Adomavičius, D. Stan-
wix, J. Kalnins, A. Svaldenis. 
Treneris — P. Andriejūnas ir 
vadovas — V. Adomavičius. 

Už gražią ir ta ip rūpestingą 
sportininkų priežiūrą Melbour
ne didžiausia padėka priklau
so vadovui V. Adomavičiui su 

žmona Birute ir Sadauskų šei
mai. 
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Naujas s p o r t o 
k lubas 

Gipsland'e, kuris yra 150 
kilometrų nuo Melbourno, yra 
didžiulis industrinis ir elek
tros jėgainių centras, kuriame 
dirba nemažai lietuvių, sukū
rusių savas ar mišrias šeimas. 
Jų rūpesčiu buvo įsteigtas nau
jas Gipslando L.S.K. "Žai
bas", kuris atstovų suvažia
vime buvo priimtas į ALPAS 
sąjungą. 

Aust ra l i jos J a u n i ų 
p i rmenybės 

Tuo laiku, kai Melbourne vy
ko atstovų suvažiavimas, tam 
pačiame Melbourne vyko i r ! 
"Sixth Melbourne Classic" 
Australijos jaunių varžybos. Į 
šį pačių geriausių Australijos 
jaunių turnyrą, buvo pakvies
ta tik 15 geriausių visos Aust
ralijos krepšinio jaunių iki 18 
metų komandų. Tarp jų buvo 
pakviesti ir lietuviai. Varžy
bos vyko labai gražioje ir pro
fesionaliniai paruoštoje at
m o s f e r o j e , į v a r ž y b a s 
atsilankant labai dideliam 
skaičiui žiūrovų, išskyrus vie
tinius lietuvius, kurie nesitei
kė paremti savo taip gražaus 
krepšinio prieauglio. 

Šiandien krepšinis Australi
joje yra labai išpopuliarėjęs ir 
pats žaidimo lygis labai paki
lęs. Jau neskaitant profesio
nalinės Australijos krepšinio 
lygos, kur žaidžia labai daug 
amerikiečių, ypač aukštų 
negrų, kitos krepšinio klasės 
yra padariusios labai didelę 
pažangą, ypač Victorijos val
stijoje. Mūsų jauniams kova 
buvo labai sunki, nes visos ki
tos 14-ka komandų buvo labai 
gero lygio, kiekviena iš jų turė
dama po 2-3 labai aukštus žai
dėjus, ko mūsų rinktinėje ne
buvo, gal išskyrus aukštesnį 
sydnėjiškį A. Svaldenį. Iš turė
tų savo šešių rungtynių lietu
viai jauniai laimėjo dvi ir ga
vo 10-tą vietą, kas mūsų 
rinktinei, suvažiavusiai iš įvai
rių miestų ir tarpsavyje dar 
nesusižaidusiai, buvo labai ge
ras atsiekimas. 

Varžyboms atžymėti buvo 
išleista labai graži programa, 
kurios viršelyje tarp visų kitų 
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Čeko Vaclovo Havelio, gi
musio Prahoje 1936 m., išau
gusio Stalino laikotarpyje, gi
laus patrioto, žmogaus teisių 
gynėjo, vieno iš paskelbusių 
vadinamą Chartą-77, o dabar 
laikomo komunistų kalėjime, 
drama "The Memorandum" 
dabar yra statoma New Haven 
teatre Chicagos šiaurėje. Dra
ma su dideliu ryškumu pavaiz
duoja, kokia komunistinė sis
tema yra nelogiška, žiauri, 
griaunanti normalų ūkinį gy
venimą ir tvarkingą įstaigų 
darbą, laužanti žmogaus as
menį. 

Faktai pateikia vis naujų ir 
žiauresnių įrodymų. Šios sa
vaitės pradžioje iš Chicagos 
universiteto prof. dr. A. Boo-
bus gautas laiškas praneša, 
kad jo tėvynėje Estijoje vienas 
pačių kūrybingiausių evan
gelikų kunigų Vello Salum už
darytas į beprotnamį. Taigi vi
suose okupuotuose kraštuose 
bolševikai kruvinai žiaurus. 

* 
• 

-

Tą ypač prisiminėme ne
seniai minėdami trėmimus, ka
linimus, kurie ypač skaudžiai 
palietė ryžtingiausius patrio
tus, jų tarpe Lietuvą labiau už 
savo gyvybes branginusius 
partizanus. Tų dabarties mū
sų tautos kankinių išgyveni
mus labai gerai pavaizduoja 
1981 m. sausio 17 d. Pskovo 
kalėjime laikytų kovotojų dėl 
laisvės — G.V. Iešmanto, P. 
Pečeliūno ir V. Skuodžio — 
laiškas, patekęs į "Liet kat. 
Bažnyčios kronikos" Nr. 49. Jo 
ištrauka skamba: "Mus griež
tai nubaudė, kad mylėjom 
savo Tėvynę Lietuvą, už tai, 
kad trokštame savo tautai lais
vės, už tai, kad nesutikome tap
ti lietuvių tautos išgamų arba 
jos priešų vergais. Tačiau mū
sų sąžinė rami; nes priešas ne
pajėgė palaužti mūsų valios. 
Dabar mes esame kelyje į ka
torgą, po kurios seks ilgi trem
ties metai Sibire. Nežinia, a r 
visi kada nors grįšime į savo 
Tėvynę. Tačiau savo ateitį 
pasirenkame ramūs ir tvirti... 
Mes turime viltį, jog mūsų a 
ka, sudėta an t Tėvynės auku
ro, palaikys liepsną, kurios 
neužgesins jokios gyveninv 
smulkmenos". 

Šitoks jų šauksmas turi vi
sus mus pakelti iš gyvenimo 
s m u l k m e n ų . K a l i n a m u s 
patriotus, partizanus labiau
siai pagerbsime, jeigu gyven
sime jų idėjomis ir tapsime 
savotiškais kovotojais par
tizanais tautos išsilaikymo ir 
išsilaisvinimo fronte. 

Daugeliui mūsų išeivijoje 
yra pagunda pasitenkinti tik 
rankų pakėlimu, balsavimu 
renkant sąjūdžių vadovybes, 
paskiau jiems paliekant visą 
planavimo, vykdymo naštą ir 
atsakomybę. Tai siaura pažiū
ra, visą veikimo iniciatyvą 
palikti vadui ar vadams, už
mirštant, kad didžios dabar
ties mūsų tautos nelaimės nak
tyje mes kiekvienas turime 
būti parizanas kovotojas, įne
šęs savo dalį, kada tik ir kuo 
tik galime. 

Pirmoji pareiga bus pasiryž
ti paaukoti savas ambicijas,kad 
nebūtų kovų frontų prieš tuos, 
kurie nedavė mums lauktos gar
bės duoklės a r įvertinimo. Bai
siai žemažiūris būtų tas lietu
vis, kuris didžiosios mūsų 
tautą ir tėvynę ištikusios nelai
mės akivaizdoje neįstengtų nu
kreipti žvilgsnio nuo savęs ir, 
savimylos apakintas, darytų 
intrigas savoj organizacijoj, dė
tųsi prie lietuvių skaldymosi, 
tarpusavio grumtynių, kai ir 
taip mūsų jėgų per maža kovoti 
prieš okupantą. 

Partizaninė laisvės kovos 
nuotaika kiekvieno dėmesį at
kreipia į tai, ką jis gali padary
ti, kad jo paties šeima būtų lie
tuviškesnė, kad būtinai ją, ir 
savam gyvenimui išeinančius 
vaikus, lankytų lietuviškas 

laikraštis, kad lituanistinėje 
mokyklose mokytas sūnus ar 
duktė vėliau įsijungtų į lietu
viškų organizacijų sąjūdį, kad 
namuose būtų nors nedidelis 
lietuviškas knygynėlis su lie
tuviškais leidiniais. Jeigu jie 
jau perskaityti, nei mūsų, nei 
priaugančios kartos nebus var
tojami, gal tie leidiniai gali bū
ti pasiųsti į Pietų Amerikos, 
Australijos, Europos lietuvių 
kolonijas, kur žmonėms sun
kiau užsienio leidiniais apsi
rūpinti. 

Lietuviškas pa r t i zan in i s 
veržlumas įkvepia didesnį ryž
tą įeiti į parapinius komitetus 
su viltimi ten kokį lietuvišką 
spindulėlį įnešti. Palenkia vie
ną kitą ryžtis įsijungti į dabar 
plečiamą diakonų tarnybą, kur 
yra platesnių galimybių reikš
tis lietuviškoj krikščioniškoj 
dvasioj, palaikyti lietuviš
kumą mūsų šventovėse. 

Lituanistinės mokyklos, lie
tuviškosios organizacijos lau
kia idealistų. Čia nauja proga 
pasireikšti su savo patriotinio 
išeivijos partizano akcija. 

Išeivijos lietuviuose gausėja 
skaičius pensininkų, taigi žmo
nių, turinčių daugiau lais
valaikio. Bet nėra ir negali bū
ti išėjimo į pensiją mūsų 
laisvės kovos fronte. Turintieji 
daugiau laisvalaikio ir reikia
mą jo procentą skiriantieji vi
suomeninei veiklai ras gali
mybių ar t imesnėj miesto 
bibliotekoj reikalauti leidinių 
apie Lietuvą, apie bolševikų 
okupaciją mūsų krašte. Juo 
daugiau pareikalavimų, juo 
daugiau galimybių, kad šios 
rūšies leidinių atsiras biblio
tekose. Ypač reikšmingas už
davinys paaukoti Lietuvą lie
čiančius leidinius bibliotekų 
lentynoms, prisidėti, kad mo
kyklų, universitetų bibliotekas 
lankytų "Lituanus". Kartu ir 
jaunosios kartos tarpe labai 
pageidautina būtų, kad būtų 
daugiau bibliotekininkų, ku
rie, įeidami į bibliotekų tarny
bą ir net vėliau tapdami įvai
rių padalinių vedėjais, galės 
įvesti tokių veikalų, kurie 
išryškins mūsų pavergtos tau
tos kančią, laisvės viltis bei 
perspės vietinių kraštų žmo
nes apie moderniojo bolševi
kinio barbarizmo grėsmę. 

Turime vis gausėjantį skai
čių mūsų jaunų intelektualų, 
kurie savais gabumais, moks
liniu uolumu pralenkia net 
daugelį vietinių. Pasinešę į sa
vo sritį, jie kartais nejuntamai 
joje paskęsta, o jeigu kas iš ša
lies juos paskatintų laišku į 
amerikiečių laikraštį, straips
niu kitataučių spaudoje iškelti 
pavergtos Lietuvos reikalą, tik
riausiai atsirastų ne vienas, 
kuris bent jau Vasario 16 
d., Trėmimų minėjimų, Paverg
tų Tautų, dienos proga išsiju
dintų to momento reikšmę iš
kelti ir kitataučių spaudoje, 
radijuje ar gal kai kur televizi
joje. 

Svarbiausia turėti to par
tizaninio veržlumo. Kiek tik 
pajėgiama įnešti savo dalį į 
tautos išsilaikymo ir laisvės 
kovos frontą. Tebūnie gyvi mū
sų atmintyje žodžiai, kuriuos 
vienas iš sukilimo vadų — 
Kalinauskas — pakorimo iš
vakarėse parašė iš Vilniaus 
kalėjimo: "Mano broliai... Aš 
Jums rašau nuo rusiškų kartu
vių, gal jau paskutinį kartą. 
Skaudu palikti savo žemelę ir 
jus, mieli tautiečiai. Mano krū
tinė draskoma, mano širdis 
plyšta, bet nesigailiu mirštąs 
dėl teisingumo jūsų kovoje... 
Tol, kol toji vergija viešpataus 
mūsų šalyje, tol neturėsime nei 
tiesos, nei gerovės, nei apšvie-
tos, o mus valdys kaip kokius 
neišmintingus gyvulius ir ne 
mūsų labui, o mūsų pražū
čiai... Jūs galėsite laimingai 
gyventi tik tuomet, kai masko
lių nebebus ant jūsų sprando". 

Juoz. Pr. 

NAUJA KARTA IR PARAPIJŲ 
METAI 

Prel. Jono Balkūno mintys Lietuvių Bendruomenės 
30 metų sukaktyje 

Kas ketvirtis šimtmečio į pa
saulį įsijungia vis nauja karta 
— naujos jėgos ir naujos vil
tys. Ji ateina į aplinką ir kul
tūrinę bei dvasinę būseną, ku-
r i ą b ū n a s u k ū r u s i 
ankstyvesnioji karta. Tačiau 
jaunieji žmonės ne visa priima 
ir ne visa paraidžiui pakarto
ja. Jaunoji karta dažnai tiki, 
kad su ja prasideda pasaulis, o 
senieji mano, kad su jų mirti
mi tasai jai pasibaigs. Nė vie
na karta visumos neaprėpia ir 
ja negyvena, bet kiekviena tu
ri savo problemas, savus sąjū
džius, savo vargus bei rūpes
čius, kurie kitoms kartoms 
dažnai nesuprantami ar net 
klaidingai priimami. 

Štai, kad ir mūsų problema 
— prieš 30 metų ji buvo lietu
viško gyvenimo Amerikoje kri-
kimo pradžia. Nutautėjimas 
arba amerikonizacija vyko 
gąsdinančiu tempu. Todėl Lie
tuvių Chartos paskelbti dės
niai — lietuvybės išlaikymas ir 
tautos kova už laisvę ir nepri
klausomą gyvenimą — buvo 
naujos kartos su džiaugsmu 
priimta. To nematė senoji kar
ta. Senos tradicinės bazės — 
ypač mūsų organizacijos ir pa
rapijos — buvo pastovios ir tu
rėjo nusistovėjusias gaires, ku
rios senosios kartos akimis 
pilnai patenkino visus to laiko 
reikalavimus. 

Laikinasis Organizacinis ko
mitetas (Lokas), organizuo
jant Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenę, 
svarstė parapijų įjungimą į 
naująją lietuvybės gelbėjimo 
bangą. Bet buvo atsimušta į 
partines uolas. Aš siūliau — 
kiekvieną parapiją pripažinti 
de facto bendruomenės apylin
ke. Lokas paabejojo klausimo 
praktiškumu ir vieno balso per
svara reikalą atidėjo (ad ka
lendas graecas). Dabar po tris
dešimt metų, vis daugiau 
ryškėjant tada padarytai ža
lai, buvo paskelbti Parapijų 
metai. 

Parapijų veikla nėra tiktai 
religinė — ji yra ir moralinė, 
tautinė, pedagoginė, visuome
ninė ir kultūrinė. Tai dvasinės 
mūsų veiklos bazės, kurios iš
eivijos gyvenime, jei tinkamai 
tvarkomos, turi gal net dau
giau reikšmės, negu turėjo Ne
priklausomoj Lietuvoj. Be jų 
būtų nyki dvasinė tuštuma, ku
ri verstų jieškoti pakaitos pas 
kitataučius. 

P a r a p i j ų m e t a i 
Visuomenė Parapijų metus 

sutiko be didesnio dėmesio. O 
vis dėlto paskelbimas yra la
bai svarbus tiek bendruome
nei, tiek ir pačioms parapi
joms. Be apdairaus žvilgsnio 
dvasinės mūsų bazės — para
pijos — gali tapti tuščiomis 
tvirtovėmis. Dėlto visuomenei 
turi rūpėti, kad parapijos, kaip 
religinės bendruomenės, išlik
tų tvirtomis atramomis. Iš ki
tos pusės, ir parapija yra atsa
kinga už savo pasyvumą, už 
nesirūpinimą savosios bazės 
lietuviškumu. J i turėtų neuž
miršti, kad išnykus lietuvišku
mui, išnyksta ir pačios parapi
jos egzistencijos pagrindas. 
Dėl to tautinės parapijos užda
vinys — išlikti ne tik krikščio
niška, bet ir lietuviška. Kai kur 
išnyko parapijos, nes lietuvių 
kalba jose tapo tik kampinin
kė. 

Parapijų metų paskelbimas 
pabrėžia bendruomenės veik
los tris dimensijas: lietuvybės 
išlaikymo, Lietuvos išlaisvini
mo ir žmogaus teisių gynimo 
bei dvasinės veiklos. Vertinki
me dvasinės veiklos svarbą. 

Tik pažiūrėkime į savo nutil
dytą tautą. Pvergtoje tėvynėje 
okupantas eina dviem krypti
mis kovoje prieš lietuvių tau
tą. Pirmiausia jis mėgina su
n a i k i n t i t i k ė j i m ą , k a d 
komunizme išauginta jaunoji 

karta neturėtų dvasinės atspa
ros ir būtų klusnesnė valdžiai. 
Antra, jis mėgina atskirai nai
kinti tautinius savitumus, at
skirti tautines apraiškas nuo 
praeities, įpiršti susigyvenimą 
su ateistine ideologija ir tauti
niu susiliejimu su didžiaru
siais — su rusų tauta, kuri turi 
būti laikoma globėja ir tikrojo 
gyvenimo palaikytoja. Šis 
dviejų dvasinių vertybių nai
kinimas eina visu aštrumu ir 
intensyvumu, kad kuo grei
čiau pavergta lietuvių tauta 
įsilietų į tautų mišinį ir susini
veliuotų kultūriniu ir tautinio 
paveldėjimo požiūriu. 

T a u t a ty l i i r l auk i a 

Tauta nutildyta, bet nenutil-
dyti jos atstovai — mes. Na
grinėdamas okupuotos Lietu
vos rezistencijos klausimą, 
prof. V. Vardys (Aidai, 1978 
m., 7 ir 8 nr.) tiksliai jungia ka
talikų rezistenciją su tautos li
kimu. Caro laikais kova prieš 
lietuvių tautą buvo vedama 
kartu su kova prieš jos tikėji
mą. Šiuo u-etu komunistinis 
okupantas mėgina tas sritis 
padalinti, kad lengviau galėtų 
valdyti. Bet pavergtieji tai su
pranta ir savo atsparą jungia, 
kartu gindami tikėjimą ir tau
tinius savitumus. O gindami 
tautiškumą, gina tikėjimą ir 
laisvę. Labai teisingai išvadas 
daro prof. V. Vardys, tarda
mas, kad "tos rezistencijos ko

va už teisę viešai ir be asmeni-
n i o p a v o j a u s i š p a ž i n t i 
tikėjimą, jos pastangos išlai
kyti valdančiajai partijai bei 
valstybei nevergaujančią Baž
nyčios instituciją turi epochi
nės reikšmės Lietuvos tauti
nės tapatybės išlaikymui. 
Tautos likimas priklausys nuo 
to, kiek tauta istorinio keiti
mosi vyksme sugebės išlaikyti 
savo autentiškumą ir nepri
klausomą charakterį". (Aidai 8 
nr.). 

Pavergta hetuvių tauta ži
no, kad jos balsas viduje yra 
tik silpnas ginklas. Nutildyta 
tauta, jei neturėtų gyvybėmis 
rizikuojančių didvyrių, pasi
aukojusių moterų, šventų kan
kinių, būtų pasmerkta sunyki
mui, susiliejimui su rusiška, 
komunistuojančia dvasia ir 
prarastų savitumus, kurie 
šimtmečiais buvo mūsų tėvų ir 
senolių ginami ar atkovoti. 

Pagaliau pavergta tauta ži
no, kad ji laisvajame pasauly
je turi savo atstovus, savo kan
čių liudininkus, ir laukia, kad 
jie šauktų pasauliui, visiems 
pavergtiesiems ir kolonijomis 
paverstoms tautoms, maldau
dami ne paguodos žodžių, bet 
pagalbos jų kančiose ir jų lais
vės troškimų perdavimo tarp
tautinei opinijai. Mes esame 
nutildytos tautos atspara ir vil
tis. 

Parap i jos k o v o s da l i s 

Parapijų metų prasmė yra 
sąmoninti visuomenę, kad 
parapijos yra tautos kovų inte
grali dalis. Parapijų metai yra 
dviejų linkmių gatvė. Jei at
meti religinį momentą, tautiš
kumas susilpninamas, paker
tamos jo š a k n y s ir jis 
padaromas neatsparus šių lai
ką ideologinių bei tautinių kau

tynių arenoje. Atmesti religinį 
pradą iš tautinio gyvenimo 
reiškia išmušti tautai stipriau
sią ramstį jos nelaimė
se. Tautiškumas išeivijoje 
bus nelyginamai atsparesnis, 
jeigu jis bus sujungtas su nuo
širdžia religine praktika. Ne
viltis ir nusiminimas daug ma
žiau paliečia tikintį negu 
netikintį lietuvį, nors juodu bū
tų vienodo patriotinio laips
nio. Tvirtas pasitikėjimas Die
vo p a g a l b a , m a l d a ir 
įsitikinimas, kad vykdoma 
Dievo valia, yra stipresni gink
lai negu karščiausi šūkiai, ku
rie sprendžiamuoju momentu 
dingsta iš sąmonės. 

Išeivijoje turime nemaža ge
rų hetuvių patriotų, tačiau jie 
yra abejingi ar net nusistatę 
prieš religiją bei jos reikšmę 
lietuvybės išlaikymui. Šie žmo
nės laiko būtina dalyvauti tau
tinių švenčių minėjimuose, ger
bia tautinę vėhavą ir tautos 
himną. Bet jie įsitikinę, kad re
liginis kultas, kuriame ugdo
ma ir palaikoma tėvynės mei
lės ugnis, sujungiant ją malda 
į Tautų Valdovą, yra nereika
lingas priedas. Bet dabar po 30 
metų bendruomenės gyvavi
mo mes matome, kad toks gal
vojimas ir mums ir tautai yra 
žalingas. Tą mato ir vis di
dėjanti lietuviško jaunimo 
dalis. Atsistojame šiemet vei
du į parapijas ir kartu su jais 
tiesiame joms savo brolišką 
ranką, ryždamiesi parapijas 
globoti, stiprinti ir jungti į ga
lingą tautinę šeimą. 

Nežinia, kiek sunkumų dar 
reikės pergyventi, kiek vėjų ir 
audrų iškentėti. Vienybėje stip
rybė. Dievo laiminami, žengsi
me su naująja karta į naujus 
laimėjimus. 

MIESTAI 
Jungtinių Tautų fondo pra

nešimas numato ateityje didelį 
miesto gyventojų padaugėji
mą. Iš 6,1 milijardo žemėa gy
ventojų 2000 metais 3,2 mili
jardų gyvens miestuose. Tai 
jau daugiau negu pusė visų pa
saulio gyventojų. Tada 58 
miestai turės daugiau kaip po 5 
milijonus gyventojų. Iš 10 di
džiausių miestų 8 jų bus trečia
jame pasaulyje: Meksikos 
miestas turės 31 milijoną gy
ventojų, Sao Paulo Brazi h joje 
— 26 milijonus gyventojų, 
Šanghajus — 23 mil., Pekinas 
— 20 mil., Bombėjus ir Kalku
ta po 17 mil., Rio de Janeiro — 
19 mil., Džakarta — 17 mil., To
kio — 24 mil. ir New Yorkas — 
23 milijonus gyventojų. 

T. 

Prel. Jono Kučingio 45-rių metų kunigystės ir 30-
ties metu klebonavimo Šv. Kazimiero parapijoje 

Los Angeles, proga birželio 6 d. Sukaktuvininko 
sveikinti susirinkę būriai lietuvių. Nr. A. Gulbinsko 

Gėda yra ne į purvą įkristi, o 
purve pasilikti. 

Italų priežodis 
"te ***•* mm-* -» im* . 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

P E T R A S MATEKŪNAS 

13 
Antroje programos dalyje pasireiškė Maironio 

šeštadieninės mokyklos mokiniai, kurie padekla
mavo du poeto eilėraščius ir ištraukas iš „Meškiuko 
Rudnosiuko" po du posmelius keli vaikučiai, mokyk
los choras padainavo keletą dainelių, ir mokinys 
Andrius Lileika pagrojo violončele. 

Solistė Ona Pliuškonienė pasirodė abiejose 
programos dalyse, atlikdama tik lietuvių kompozito
rių suharmonizuotas ir sukurtas dainas. Jos balso 
tembras nors žemas, bet malonus, sodrus ir spalvin
gas. Pianinu jai pritarė Kathy Harred. 

Tai buvo aukštos vertės literatūros vakaras, 
paįvairintas ne tik poezija, bet taip pat ir menine 
dalimi, kuri patenkino dvasinį klausytojo reikala
vimą. 

Antras literatūros vakaras vyko Kultūros Židi
nyje 1981 m. kovo 15 d. kartu su rašytojo Stepo 
Zobarsko 70-ties metų sukakties pagerbimo proga 
(žiūrėk „Gyvųjų ir mirusiųjų tautos sūnų" pagerbi
mo skyriuje). 

Vaid in imai 

Beveik visi New Yorke gyvenantieji lietuviai 
buvo ir dabar yra išsiilgę dramų. Koncertai visiems 
nusibodo, nes juos atlieka beveik tie patys solistai ar 
chorai bei oktetai, o dramų pastatymas — retas 
atvejis. Per 30 metų dramų buvo pastatyta ne 

daugiau kaip dešimt. Visi, kai sužinojo, kad dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas 1951 m. suorganizavo 
Brooklyne vaidintojų trupę, tikėjos, kad patenkins 
lietuvių troškimą, bet teko nusivilti, nes New Yorke 
tepastatė tik vieną dramos veikalą, būtent Anatoli
jaus Kairio 3-jų veiksmų komediją „Diagnozę". Ją 
režisavo Vitalis Žukauskas. Pasisekimas buvo 
nepaprastas. Visi buvo patenkinti ir tikėjosi, kad 
prasidėsianti dramų „gadynė", bet toji vaidybos 
trupė, aplankiusi kelias lietuvių kolonijas, esančias 
rytiniame JAV pakraštyje, dėl nežinomų priežasčių 
ilgai nepagyveno. 

New Yorko lietuvių kolonijoje dramų yra pastatę 
iš kitų miestų atvykusios vaidybos trupės. Jos, 
žinoma, atvykdavo pakviestos organizacijų ar 
institucijų. Daugiausia dramų yra pastatę Hamiltono 
lietuvių vaidintojų trupė „Aukuras", vadovaujamas 
aktorės Elenos Dauguvietytės-Kudabienės. Jie New 
Yorke yra pastatę šiuos veikalus: Jurgio Jankaus 3-jų 
veiksmų dramą „Audronė", Anatolijaus Kairio 3-jų 
veiksmų dramą „Žmogus ir Tiltas", K. Binkio 5-kių 
veiksmų dramą „Atžalynas", Gabrielės Zapolskos 3-
jų veiksmų satyrinę dramą „Ponios Dulskienės 
moralė" ir Birutės Pūkelevičiūtės komediją „Antro
ji Salomėja painiavose" (veikalo pagrindines roles 
atliko režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė ir 
Vitalis Žukauskas iš New Yorko), Chicagos Scenos 
Darbuotojų trupė Antano Rūko 3-jų veiksmų kome
diją „Bubulis ir Dundulis" (režisavo Algimantas Diki-
nis), Detroito Dramos Mėgėjų sambūris Aleks. Bisson 
4-jų veiksmų dramą „Nežinomoji" (režisavo Z. 
Arlauskaitė-Mikšienė) ir Bostono vaidybos trupė 
Petro Vaičiūno 5-kių veiksmų dramą „Nuodėmingas 
angelas" (režisavo Jonas Valiukonis), Hartfordo 
dramos mėgėjų trupė Anatolijaus Kairio 3-jų veiksmų 
komediją „Kukū" (režisavo Vytautas Zdanys) ir 
Bostono Lietuvių dramos sambūris ir Lietuvių 
E t n o g r a f e - sambūris Antano Gustaičio dramą 

„Sekminių Vainikas". 
Taip pat buvo pastatyta Vinco Krėvės veikalų 

„Dangaus ir Žemės Sūnūs" ir „Šarūno" ištraukos, 
Algimanto Mackaus pritaikytos scenai „Lietuviškos 
Vestuvės", kurias pastatė Bostono Lietuvių Etnogra
finis ansamblis, pakviestas Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos. Vinco Krėvės veikalų ištraukos buvo 
pastatytos 1965 m. balandžio mėn. Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Brooklyne (žiūrėk, „Gyvųjų ir miru
siųjų tautos sūnų" pagerbimas), o „Lietuviškos Vestu
vės" suvaidintos 1978 m. sausio 21 d. Kultūros Židi
nyje. 

Į New Yorką buvo atvykusi ir „Antrojo Kaimo" 
vaidintojų trupė. Jų vaidinimas vyko 1972 m. rudenį. 
Suvaidino keletą iš gyvenimo paimtų vaizdelių. 
Vaidino nenusigrimavę ir visai nesikeisdami drabu
žių, kad atitiktų to vaizdelio dvasią. Vietoje scenos 
buvo įrengta pakili aikštelė be sienų bei pagražini
mų. Publika, išskyrus vieną kitą, kurie modernizme 
matė kažką nepaprasto, jautėsi apvilta ir nepatenkin
ta, nes tuose vaizdeliuose nerado nei meninio grožio, 
nei dvasinio pasitenkinimo, kurio tikėjosi prieš jų 
vaidinimą. 

Minėjimai ir s u k a k t y s 

New Yorke rengiami ne tik Vasario 16-tos, Birže
lio išvežimų ir Klaipėdos atvadavimo minėjimai, bet 
ir sukaktys, kaip 1941 m. sukilimas. Tik toks skirtu
mas, kad Vasario 16-tą ar Birželio išvežimai minimi 
kiekvieneriais metais, o sukaktys, praėjus tam tikram 
metų skaičiui, kaip sakysim, 5, 10, 15, 20 ar 25 
metams. New Yorke buvo paminėtos įvairios sukak
tys. Visos sukaktys buvo gražiai paminėtos, jų tarpe 
1971 m. lapkričio 28 d. Simo Kudirkos išvadavimo 
metinės, kurias surengė laikraščio „Darbininko" 
administracija Richmond Hill aukšt. mokyklos salė
je- (Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 2 d. 

£•£« iUlfli 1 1 1 
S Ė K M I N G A S V A J U S 
Kento universiteto lituanis

tinei programai remti birželio 
6 d. per "Tėvynės garsų" radi
jo programą buvo pravestas 
Radijo mara tonas — radijoto-
n a s labai sėkmingas. Toks mė
ginimas buvo pirmasis trisde
š imt ies metų lietuviškųjų 
transliacijų istorijoje..Geros ir 
intensyvios reklamos dėka 
spaudoje ir per radiją šiam rei
kalui buvo surinkta arti 8,000 
dol. (radijotono metu — 3,250 
dol., Lietuvių Amerikos Pilie

č i ų klubas — 500 dol., dr. V. 
jS tankus 400 dol.), kitos aukos 

įteiktos tiesiog komiteto na-
-riams. Komitetą sudaro: pirm. 
dr. V. Stankus ir nariai: P. Al-
šėnas, A. Balašaitienė, dr. H. 
Brazaitis, R. Bridžius, R. Bub

nys, dr. A. Idzelis, L. Jokūbai
tis, dr. K. Kliorys, dr. A. Pliod-
žinskas, A. Kalvaitis, A. 
Rukšėnas, R. Seikus, dr. D. Ta-
mulionytė ir dr. K. Zygas. 

Komitetas yra pasiryžęs už
baigti šio fondo vajų — surink
ti 50,000 dol., kurių palūkanos 
įgalintų duoti stipendiją sie
kiančiam aukštųjų mokslo 
laipsnių lituanistikos srity 
Kento valstybiniame universi
tete. Fonde šiuo metu jau turi
ma arti 40,000 dol. Komitetas 
kontaktuoja lietuvius ir jų or

gan izac i j as , prašydamas au
kų kaip galima greičiau, kad 
šis svarbus fondas galėtų pra
dėti pilnai veikti. 

Norintieji prie šio vajaus 
prisidėti, prašomi kreiptis į bet 

rkuri komiteto narį, ar tiesiog į 
~Sio fondo iniciatorių prof. dr. 
John Cadzow, Kent State uni-
versity, Kent, Ohio 44242. 
KVIEČIAME I G E G U 2 I N Ę 

Lietuvių respublikonų klu
bas liepos 4 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p. Onos ir Vytauto Jo
kūbaičių sodyboje, 3000 Had-
den, Euclid, Ohio, rengia gegu
žinę, į kurią visi kviečiami 
atsilankyti. 

Jei lytų, prašoma rinktis į 
Lietuvių namų apatinę salę. 

T Ė V Ų KOMITETAS 
Naujai išrinktas Šv. Kazi

miero lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Mylita Nasvy-
tienė ir nariai: Barbara TaraŠ-
kienė, Algis Kijauskas, Danutė 
Dundurienė ir Ona Banionie
nė. Mokyklos direktoriumi pa
kviestas mokytojas Jonas Vyš
nioms. Iki šiol ilgus metus 
mokyklai sėkmingai vadova
vo Vida Bučmienė — Auguly
tė. 

N A U J A P U S K O R I Ų 
SEIMĄ 

Plati yra Puškorių giminė 
Clevelande ir apylinkėse. Į šią 
gausią šeimą neseniai įsijun
gė ir Nijolė Kupstaitė — Puš-
korienė iš Kauno, ok. Lietu
vos. Ji praeitų metų rugsėjo 
mėn. susituokė Vilniuje su pia

nistu Vytautu Puškoriumi iš 
Clevelande Nijolė Clevelan-
dan atskrido birželio 19 d. 

Jaunoji Nijolė yra baigusi 
Vilniaus konservatorijos pi
ano klasę. Ji kurį laiką dėstė 
Gruodžio vardo muzikos mo
kykloje. Clevelandas džiau
giasi susilaukęs naujos lietu
vių muzikų šeimos. Sveikini
mai ir nuoširdūs linkėjimai! 

P A R A P I J O S TARYBA 
Šv. Jurgio parapijos tary-

bon išrinkti: Paulius Alšėnas, 
Aušra Babickienė, Kęstutis Ci-
vinskas, Algirdas Kasulaitis, 
Algis Matulionis, Rimas Min-
kėnas, Lionginą Nagevičienė, 
Jonas Nasvytis, Valerija Spi-
raitienė, dr. Danguolė Tamu-
lionytė ir Marytė Trainauskai-
tė. Taryba turi daug gražių 

projektų ne tik pagyvinti para
pijos veiklą, bet ir taisyti pa
statą. 

Parapija rugsėjo 11d., šešta
dienį, rengia koncertą ir balių 
parapijos salėje, o rugsėjo 12 d. 
bus iškilmingai švenčiami Ši
linės atlaidai. Spalio 3 bus pa
minėta šv. Pranciškaus 800 
metų gimimo sukaktis. Lapkri
čio 14 d. įvyks tradicinis para
pijos festivalis. 

SUKAKTIS 
Zenonas ir Stasė Obeleniai, 

nuoširdūs visuomenininkai, 
neseniai šventė 40 metų vedy
binę sukaktį puošnioje Brate-
nah l Place salėje. Šią Šventę 
surengė jų vaikai. Dalyvavo 
daug giminių ir artimųjų. Il
giausių metų! 

N A U J A B A L F O 
VALDYBA 

Clevelando Balfo 145 sky
riaus išrinktoji valdyba parei
gomis pasiskirstė: pirm. Anta
nas Styra, vicepirm. Juozas 
Čyvas, sekretorė Antanina 
Puškoriūtė, ižd. Vytautas Jo
kūbaitis ir nariai B. Natkevi-
čiūtė, A. Bakūnienė ir S. Ma
čys. 

Kontrolės komisiją sudaro: 
Ed. Stepas, VI. Čyvas ir St. As
trauskas. 
PAGERBTA LIETUVĖ 
MOTINA 

DLK Birutės draugijos Cle
velando skyrius gegužės 9 d. 
surengė Motinos dienos minė
jimą DMNP didžiojoje salėje. 
Pradėjo skyriaus pirm. J . Bud
rienė. Pagrindinį trumpą žodį 
tarė Vida Kašubaitė, šiemet 
baigianti gimnaziją, gavusi 
stipendiją ir priimta į Akrono 
universiteto medicinos mo
kyklą. Jaunosios prelegentės 
trumpas žodis galėtų būti pui
kus pavyzdys, kaip reikia to
kiomis iškilmingomis progo
mis kalbėti ir tiek daug gilių ir 
prasmingų minčių perduoti 
mišriai auditorijai. Jos gražus 
kalbos mokėjimas, kirčiavi
mas ir mintys žavėjo visus. 

Kitoje minėjimo dalyje pasi
rodė "Grandinėlės" jaunieji 
šokėjai ir deklamuotojai. Pro

gramos dalyviai įteikė savo 
mamytėms gėlių. 

Tik 45 minutes trukusi pro
grama paliko labai gražų įs
pūdį. 
LIETUVIŠKAS 

ATŽALYNAS 
Pastarųjų trijų mėnesių lai

kotarpy iš Clevelando ir apy
linkių kilusiems lietuvių tė
vams gimė kūdikiai, tuo 
praplėsdami lietuviškąją gen
tį: Elenai (Razgaitytei) ir dr. Ri
mui Juzaičiams sūnus Anta
nas Rimas, New Mexico; 
Marijai (Idzelytei) ir Virgiui 
Viliamams sūnus Andrius, 
Alliance, Ohio; Rasai (Navic
kaitei) ir Antanui Razgai-
čiams duktė Vaiva Kristina 
New Yorke; Nijolei (Mainely
tei) ir Algiui Rukšėnams duktė 
Laura Marija Clevelande; Liu
cijai (Vasytei) ir Kęstučiui Ta-
mašiūnams sūnus Tadas Cle
velande; Vidai (Rociūnaitei) ir 
Arūnui Duliūnams duktė Kris
tina Ona, Toronte, Ont.; Danu
tei (Sušinskaitei) ir Vitui Sir-
gėdams duktė Lina Diana, 
Clevelande; Nijolei (Garlaitei) 
ir dr. Kęstučiui Zygams duktė 
Laura Marija Kalifornijoje. 
Sveikinimai ir linkėjimai tė
vams ir naujagimiams! 

V. R. 

Mūsu kolonijose 
BROCKTON, MASS. 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS 

himną, LB pirm. J. Rentelis vi- druomenės kasą papildo. Bir-
su8 pakvietė vaišintis. Vaišės želio mėn. 2 d. jis įteikė 196 dol. 
gražiai paruoštos lietuvių mo- čekį. 
terų. Besivaišindami turėjo Baisiojo birželio minėjimą 
progos pas i šnekė t i , pas i - suruošė LB apylinkės valdy-
džiaugti gerai suruoštu LB įni- ba, kurią sudaro: pirm. Juozas 
nėjimu. Rentelis, vicepirm. Juozas Sta-

Vertas prisiminti ir kitas šaitis, sekr. Stasys Eiva, ižd. 
varduvininkas — Antanas Še- Povilas Jančauskas, jaunimo 
duikis. Tai Brocktono LB ir Šv. gi )bėjas Eligijus Sužiedėlis, 
Kazimiero lietuvių parapijos knygų platintojas Antanas Še-
knygnešys. J is kiekvieną sek- duikis. 
madienį parapijos salėje išdės- Baisiojo Birželio minėjimą iš 
tęs knygas laukia šiam bran- Brocktono oro bangomis per-
giam turtui pirkėjų. davė "Laisvės Varpas", veda-

19 amž. Lietuvai sutemų lai- m a s Petro Viščinio. Vedėjo ge-
kais knygnešiai nutiesė kelią į rai paruošta programa lietuvių 
nepriklausomybę. Dabartiniai ir anglų kalbomis supažindino 
knygnešiai priartins laisvės Naujosios Anglijos plačiąją 
rytą. Brocktono knygnešys "L. Varpo" klausytojų visuo-
Antanas Šeduikis su knygo- menę su mūsų tautos baisiu 
mis aplanko ir kaimynines liet. naikinimu, kuris tęsiasi jau 41 
kolonijas. Už parduotų knygų metus, 
gautas nuolaidas L. Ben- E. Ribokienė 

'JINAI IR TRYS GINTARAI" vokalinio vieneto nuotrauka, 
padaryto gastroliuojant auksinėj pakrantėj-Californijoj. 

CLASSIFIED ADS 
IšNVOMOiAMJL — WOM BKNT 

IŠNUOM. mieg. kambarys rūsy. at
skiras įėjimas. Marąuette Parke. 
Skambint po 5 va i vak. RE 7-6140 

"Grandinėlė SuKa. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Birželio 13 d. Brocktono ir 
apylinkių lietuviai rinkosi į Šv. 
Kazimiero liet. parap. bažny
čią. Organizuotai dalyvavo 
ALRKat. Moterų s-gos 15 kp. 
moterys, tautiniais drabužiais 
pasipuošusios. Martyno Jan
kaus šauliai-lės uniformuoti, su 
JAV, Lietuvos ir organizacijų 
vėliavomis. 

Prieš 10 vai. Mišias buvo pa
minėta Kristaus Kūno šventė 
procesija su Švenčiausiuoju, 
giedant parapijos chorui ir var
gonais palydint Irenai Radze
vičiūtei — Lewis. 

Lietuvių Bendruomenės už
prašytas už Lietuvos kanki
nius Mišias aukojo ir pamoks
lą s a k ė kun . A n t a n a s 
Jurgelaitis, OP. Pamokslas da
lyvius mintimis nukėlė į 1941 
m. birželio mėn siaubingąsias 
dienas Lietuvoje. 

Kun. A. Jurgelaitis pamoks
le prašė tikėti greitu Rusijos at
sivertimu. Anksčiau komunis
tai puolė, niekino Dievą, dabar 
visu aršumu įniko pulti Dievo 
Motiną Mariją — tai atsiverti
mo ženklai ir mūsų tautai gra
žaus birželio sužydėjimas. — 
Taip kun. A. Jurgelaitis guodė 
lietuvius. 

Po Mišių, sugiedojus "Mari
ja, Marija", eisena su vėliavo
mis suėjo į parapijos salę aka
demijai — Tautos naikinimo 
minėjimui. 

L. Bendruomenės pirm. Juo
zas Rentelis minėjimą pradėjo 
susikaupimo minute, pager
biant tautos kankinius. Pa
grindinė kalbėtoja buvo Sibiro 
tremtinė Elena Juciūtė. J i ge
rai paruoštu žodžiu auditorijai 
pasakojo apie mūsų tautos nai
kinimo siaubingąsias dienas ir 
tremties Sibire kančias. Prele
gentė patarė išeivijai savąją 
veiklą oro bangomis perduoti 
tėvynei. 

LB vicepirm. J. Stašaitis vi
sų vardu pasveikino mums 
Dievo duotą didelį pamoksli
ninką ir šio minėjimo šv. Mi
šių celebrantą prof. dr. kun. 
Antaną Jurgelaitį jo vardo ir 
gimimo dienos proga. Įteikė 
LB dovaną — "Lietuviai Sibi
re" dr. kun. J. Prunskio sure
daguotą albumą. Visi sustoję 
plojimais ir "Ilgiausių metų" 
giedojimu išreiškė savo linkė
jimus. Pagerbtasis, priėmęs do
vaną, jautriai padėkojo. 

Šv. Kazimiero parap. klebo
nas kun. Petras Šakalys džiau
gėsi turėdamas tokį gerą jau
n y s t ė s d i e n ų d r a u g ą , 
savaitgaliais jam padedantį jo 
administruojamos Šv. Kazi
miero parapijos sielovados rei
kaluose. (Abu gimę šiame kraš
te). Sugiedojus Lietuvos 

Nuotraukoj iš kairės į dešinę: sėdi V. Daugirdas — grupės va
dovas, J. Nakutavičius. Stovi L. Voevudko — grupės gitaristas, 
D. Striugaitė ir Z. Jurys. 

"JINAI IR TRYS GINTARAI" dėkoja San Francisco ir Los 
Angeles lietuviams už šiltą, malonų, brolišką vieneto priėmimą. 

JP 
DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 

RAŠYBA 
Redagavo JUOZAS VAIŠNYS, SJ. 

Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra
šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ir 
skyrybą — Juozas Vaišnys, S J . Išleido JAV LB Kultūros 
taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 

Spaudė N. Pr. švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, 
CT. Kaina su persiuntimu $3.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St.} 

Chicago, IL 60629 

Išimom. 5 kamb. butas 2-me aukšte. 
Marąuette Pa'ke. Suaugusiems. Jokių 
gyvuliukų. Skambint — 476-8766. 

M I S C E L L A . V E O L ' S 

i imiiii i i i iuiii i i i i i i i i i i i iHiiuiuiiimiiii iut 
NAMŲ APSITVARKYME 

RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar i i lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, oa-
des, skamomant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 
lllilIlIlIlIlCIlUlillIlUIIIIIIUlllIlIUIIIIIIUII 

B E A L E S T A T K 

mmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiHiiiimii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

OOS&fOS PABCELS E X P R E S 6 
2801 W. 69th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiuiiuiniii 
iiiiiiiiiuniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69 SL, teL 776-1486 
illllllllllllllllllllllflllllliuillllllliuiliuill 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

G A L E W O O D 
BRICK GEORGIAN RESIDENCE 

Owner finance at 13%. 3 bdrm. 1% 
baths, Rec. rm. L.R., D.R., Den. 2 car 
brk. garage. Only $78,000. 

Immediate oceupancy 

Į Call - 675-2796 

2-jų butų po 6 kamb. mūr. namas 
Marąuette Parke. Mūr. garažas. 

Parduodamas dėl senatvės. Skambint 
po 4 vai. tel. — 737-2030. 

nmnmmimiimniiiiiiiiitiiiiiii<iiiiiiiiir 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

D r a u d i m a s — V a l d y m a s 

N a m o p irk imas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2221 
tiIIIIIIIIIIIIIllllilllllIIUIIIIUIUllUUlMIIIM 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 mas. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hbt 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS BEALTI 

2951 West 6Srd Street 

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

4> 

10% — 20Ct> — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrandą wu, ugnie* ir automo
bilio pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 VĮ West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiitmimiiiiimmiiHiiiHimuMiHn 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiuiii 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69th Street Tei 776^4363 

J.&1PHARMACY 
vaistą!, vftarrshal, Importuoti kvepalai, gydomoa iolH r t t 

Važiuojamos kėdes, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovana* 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tas šast way I i 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan L? 

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

•OURSi Hon.Tua.Pr 1.9-4 Thur.S-S 8«t. V I 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

M O V I N G 
SKR8NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdratuda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Master Plumbing 
Ltoensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

tiiiiftiiiiiiiiiiiimmitfiimiiiiimmmiim 
M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevrood, tel. 254-7450 
Taip pat darom! VERTIMAI. 
GIMINIU iSk»1etlmal, plldomt 
PILIETY BfiS PRAŠYMAI Ir 

•cltokle blankai 
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Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

aes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
a 

mimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 
AUŠRA 

1979 m. gegužis —1980 m. Sausis 
Nr. 16/56 — 20/69 

Tai rv-sis Lietuvos pogrindyje lei
džiamo žurnalo "AUŠROS" rinkinys, 
apima 16, 17, 18, 19 ir 20 numerius, 
pasirodžiusius su 1979 m. gegužes — 
1980 m. sausio datomis. 

Redagavo ir vardų rodyklę sudarė 
Jonas Dainauskas. Išleido Akademines 
Skautijos Leidykla, Chicago 1981 m., 
276 psl. Kaina su persiuntimu $6.95 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd SL, Chicago, TU. 60629. 

Dlinois gyventojai dar prided 42 e t 
valstijos mokesčio. 

iiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifiuiiiiiiiiii 

Hiiiiiiiimiimimiimimiimimiiiiiiimiiii 
Šv. Pranciškaus Dvasios 

Spinduliavimas 
Paruošė 

T. Viktoras Gidžiūnas, O.FJVI. 

Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis 
ir Apaštalas., Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai. 
Sv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
rinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlė, to
bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija. Sv. Pranciškaus Dvasios 
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje 
ir t .t 

Išleido Pranciškonai 1981 Brookly-
ne, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 35 
et. valstijos mokesčio. 

iimmmmiiiiimiHHinmiiiiimttHHiHm 

PREKYBININKO KELIU 
Jonas Karvelis 

Prisiminimai 1 9 0 5 - 1 9 7 7 

Didelio formato, 456 pual. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. IHinoia 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, m . 60629 
• " -i'r*~ ~ aeasag 



PAGALBA KRIMINALISTU NUSKRIAUSTIESIEMS 
Amerikos valdžia, kaip ir kitos; pajėgūs be nuskriaustojo pagal-

valdžios laisvame pasaulyje, sten-1 bos. 

Atžymėti veiklūs lietuviai respublikonai. Iš kaires: Liet. resp. fed. sekr. K. 
Oksas, dr. Aldona Valiene, specialus prezidento asistentas Jack Burgess, 
Viktoria Jacobson ir fed. pirm. Anatolijus Milūnas. 

LIETUVIAI RESPUBLIKONŲ SUVAŽIAVIME 
Birželio 11 — 13 d. d. Shera-j rezoliucijų priėmimai ir veiklos 

Jon viešbutyje Bei Harbuor, 
Floridoj, įvyko metinis tautiniu 
grupių respublikonų atstovų suva
žiavimas. Dalyvavo ir lietuviai. 

«- -Penktadienio ryte vyko egze-
kutyvinio komiteto posėdis. Iš
klausyti įvairūs pranešimai, jų 
tarpe ir rinkiminio komiteto 
pirmininko Kazimiero Okso iš 
Chicagos bei kredencialų komite
to pirm. Eugenijaus Zurio iš 
Connecticut. Peržiūrėta veikla, 
aptarti ateities darbai. Po pietų 
vyko įvairių komitetų posėdžiai ir 
federacijų susirinkimai. 

Lietuviai savo federacijos metir 
niam susirinkimui rinkosi į gai
viai atvėsintą kabaną. Jame da
lyvavo ir iš Washingtono atvy
kęs prezidento Reagano specia
lus asistentas Jack Burgess. Buvo 
malonu su juo artimiau susipa
žinti ir pasikalbėti lietuviams 
rūpimais klausimais. 

Jack Burgess išreiškė pasiten
kinimą ir vėl turėdamas progą 
susitikti su lietuviais respubliko
nais. Papasakojo apie savo parei
gas ir darbą Baltuosiuose rū
muose. Pasisakė didžiuojąsis savo 
lietuviška kilme. Prieš atvykda
mas pasitikrino su tėvais dėl tei

s i n g o savo lietuviškos pavardės 
rašymo. Sakė: "Esu Jonas Braz
džiūnas, o tėvai kilę iš Vilniaus 
krd^o". Jam buvo įteiktas pasi-
vmeiusio lietuvio "Man of the 
*ear" atžymėįana& Šį atžymėji-

j p f -ack * j.rgt_i,5 nuoširdžiai ver
tina ir grįžęs VVashingtonan pa
kabinsiąs jį savo įstaigoj Baltuo
siuose rūmuose 

Padėkos atžymėjimas buvo 
įteiktas dr. Aldonai Valienei už 
nuolatinę veiklą lietuvių respub
likonų federacijoje ir Viktorijai 
Jacobsen iš St. Petersburgo už 
Lietuvos ir lietuvių vardo garsi
nimą amerikiečių tarpe. 

Susirinkime buvo apsvarstyti 
įvairūs einamieji ir veiklos reika
lai. Baigiantis susirinkimui, at
vyko tautinių grupių respubliko
nų tarybos pirmininkas Frank 
Stella. Jis labai gyrė lietuvių res
publikonų atliekamą darbą ir ža
dėjo įvairią talką mūsų reikalams. 

Vakare Miami Shores Country 
Club įvyko "šimtininkų" — Cen-
tury Club priėmimas, kuriame 
dalyvavo svečiai iš Washingtono 

aptarimas. 
Rezoliucijų komisijai atmetus 

rezoliuciją Specialios Investigaci-
jos Įstaigos panaikinimo reikalu, 
buvo suorganizuota bendra lie
tuvių, latvių ir estų akcija, rezo
liucijos tekstas perrašytas ir vėl 
įteiktas Rezoliucijų komisijai. 
Naujojoje rezoliucijoje reikalauja
ma, kad JAV Teisingumo depar
tamentas nepriimtų Sovietų tei-

giasi pagerinti gyvenimo sąlygas 
savo piliečiams. Per paskutinius 
penkiasdešimt metų Amerikos 
valdžia yra turėjusi įvairiausių 
programų padėti žmonėm. Jų tar
pe yra mums dažnai girdėti var
dai, kaip Medicare — Medicaid, 
Sočiai Security pensijos, Food-
stamps programos, įvairūs ap-
draudos planai, karininkų pensi
jos ir kontroliuotos buto nuomos 
ir šildymo sąskaitos- Dažnai, jei
gu žmogus susižeidžia darbo me
tu, j a m moka Workers Compen-
sation atlyginimą, kol jis pagyja. 

Šios reformos yra jau palietu
sios žmones, kurie yra krimina
listų sužeisti ir nužudyti. Jeigu 
nusikaltėlis yra suimtas, jį gali
ma į teismą traukti ir pareika
lauti, kad jis apmokėtų už praras
tus daiktus ir už susidariusias iš
laidas. Ši procedūra yra vykdoma, 
kai policijai pasiseka surasti nusi
kaltėlį, kai teismas jį nuteisia ir 
kai nusikaltėlis turi turto. Tačiau 
ne visuomet vyksta taip laimin
gai. Nusikaltėlius kartais sunku 
rasti, nors ir yra liudininkų, o 
kartais atsitinka, kad suimtą nu-
siklatėlį teismas paleidžia. 

Padėti kriminalistų nuskriaus
tiems valdžia yra pradėjusi nau
ją programą. Dabar nereikia 

Ši programa nesiriboja tik tie
siogiai nuskriaustais. Kartais pra
eivis gali matyti, kad kitą 
žmogų puola ir jam reikia pagal
bos arba policininkui reikia pa
dėti apsaugoti kitą žmogų. Jeigu 
jūs nutariat pagelbėti tiem žmo
nėm ir tuo tarpu jūs susižeidžiat, 
valdžia ta ip pa t gali padengti 
visas mediciniškas išlaidas. 

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS 
Kunigų Vienybės 74-sis sei

m a s v y k s t rečiadieni ir ketvir
tadienį, rugpiūčio 4—5 d., Har-
ley House of Cleveland. E a s t 
viešbutyje, 1-90 i r Ohio 91-ojo 
kelių sankryžoje . Norintieji ga
lės pasi l ikt i Vyčių seimui t a m 
pačiam viešbutyje . 

Kunigų Vienybės seimo re 
gis t rac i ja p ras idės trečiadienį, 
rugpiūčio 4 d., 10 v a i ry to . 11 
valandą b u s koncelebracinės 
a t i da rymo Mišios, 2 vai. suva-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 2 d 

Šia programa gali pasinaudoti | žiavimo a t i d a r y m a s , pranešimai, 
r inkimai. 7 v a i vak. simpoziu
m a s Lietuviškos parapi jos metų 
klausimais. 

visi Amerikos gyventojai, jų tar
pe lietuviai. Programos išlaidos 
yra padengtos valdžios surinktais 
mokesčiais. Todėl visi turi teisę 
ja pasinaudoti. Turėtumėm nesi
varžydami ja pasimąudoti, kai 
esame nuskriausti. 

Kad valdžia galėtų jums padė
ti apmokėti sąskaitas, susidėju
siais ryšium su nuskriaudimu, 
svarbu skubiai pranešti policijai, 
kai esate nukentėję. Dažnai žmo
nės nenori policijai skambinti, 
ypač jeigu nebuvo liudininkų ar 
atrodo, kad nusikaltėlį bus ne
įmanoma sugauti. Kad ir nesu
randa nusikaltėlio, policijai yra 
svarbu žinoti, kiek kriminalinių 

ti pinigų apmokėti sąskaitas, ga
li gauti reikalingas valdžios for
mas per Illinois valstijos Attor-
ney Genera l įstaigą. Vietinės po
licijos stotys taip pat suteikia in
formaciją apie šią programą. 

Turintys klausimų ar reikalin
gi pagalbos kreipiantis į valdžią, 
galite kreiptis į Ethnic Commu-
nity Services — Etninių grupių 
tarnybą. Etninių grupių tarnyba 
šią vasarą turi keturių studentų 
štabą, kuris bandys atsakyti į 

Ketvirtadienį, rugpiūčio 5 d , 
9 vai. ryto dalyviai svarstys 
1984 m. šv. Kazimiero jubilieji
nių metų planus. Bus svarsto
ma ir lietuviškų parapijų ateitis 
išeivijoje, parapiecių, kunigų ir 
vienuolių mažėjančių skaičių 
šviesoje. 

Ketvirtadienį 3 vai. Kunigų 
Vienybės seimo uždarymo ir tuo 
pačiu Vyčių seimo atidarymo 
Mišios, kurias kunigai kviečia
mi koncelebruoti drauge su Cle-
velando vyskupu Pilla Nepaliau
jamosios Pagalbos Dievo Moti
nos lietuvių parapijos bažny
čioje. 

Po Mišių seks bufetas. Re
gistracijos informacija ir seimo 
tvarkarašt is kunigams išsiųsti. 

klausimus ir padėti užpildyti val-
nusikaltimų vyksta jų rajone, kad, d ž i a i r e įkal ingas formas. Kreipki-
galėtų ateityje geriau pasiruošti j t ė s §įą vasarą iki rugpiūčio 15 d. 

kiamos dokumentacijos ir kad i laukti, kol nusikaltėlis yra sugau-
nebūtų pradedamos investigacijos i tas ir nereikia veltis į asmeniškas 
ar apkaltinimai, remiantis vien 
Sovietų dokumentais. Ši rezoliu
cija suvažiavimo buvo priimta; 
taip pat ir kitos — Neutralios zo
nos Vidurio Europoje nustaty
mo, Kubos laisvės radijo įsteigi 
mo ir k t reikalais. 

Vakare prieš banketą dalyviai 
rinkosi kokteiliams prie baseino. 
Čia teko susitikti ir su pagrindi
niu banketo kalbėtoju, buv. JAV 
Saugumo Tarybos patarėju Ri-
charcf Allen. Patyręs, kad esam 
lietuviai, jis tuoj užklausė, ar esam 
susipažinę su Pabaltijo Laisvės 
lyga ir Hannaford bendrovės at
liekamais darbais. Jis manąs, 
kad tokia veikla jau seniai turėjo 
būti pradėta. Jis tam darbui nuo
širdžiai pritaria. 

Banketo metu Richard Allen 
savo kalboje pasisakė prieš So
vietų Sąjungą ir stipriai rėmė 
Tautinę Kiniją sakydamas, kad 
JAV neturi apleisti savo draugų. 
Meni le programą ~t;iko vietos 
kutos-cii^ choras ir solistė. 

Sekmadienio ryte bendrų pus
ryčių metu kalbėjo respublikonų 
partijos vicedirektorius Fred Bie-
bel. Džiaugdamasis gerai praėju
siu suvažiavimu, žadėjo partijos 
paramą tautinių grupių darbui, 
tačiau užsiminė, kad tautinės gru
pės turinčios sugebėti pačios sa
vo veiklą finansuoti. Šiame su
važiavime šis klausimas buvo 
stipriai diskutuojamas. Balsavimo 
būdu buvo pravestas trigubas na
rio mokesčio pakėlimas. Lietuvių 
resp. fed. šiemet jau buvo savo 
nario mokestį — 290 dol. susimo
kėjusi. Paaiškėjus, kad dar rei
kės dvigubai tiek primokėti, fe
deracijos valdyba susirūpinusi, 
kaip tai reikės įvykdyti. O daly
vauti šioje organizacijoje lietu
viams būtina. Liet. Resp. Fede-

bei apsaugoti rajoną. 

Tie, kurie yra kriminalistų nu
skriausti ir norėtų iš valdžios gau-

šiuo adresu: 7 S. Dearborn, Chi 
cago, Illinois, 60603. 

Vilija M. Dėdinaitė 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNTTURE REFINISHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26lh Si. 

Cicero, uL 60650, TeL 652-4705 
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D I D E L E S G R A 2 I O S 

V Y Š N I O S 
JAU IŠNOKUSIOS pas 

J O H N HANCOCK 
FRLTT F A R M 

Indianoje — 80 mylių nuo Chicagos 
TEL. 210—778-2006 

Važiuoti keliu I—94 Iki Fx i t 40—A 
i r važiuot 7 myl. } r y t u s R o u t e 20 ir 

S m j L { šiaurę kel iu Fa l l i t oad 
F R E E P I E AND I C E C R E A M 
N?emokama,i paš te tas ir l eda i 
Liepos 1 — 2 — 3 dienomis. 
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bylas. Programa yra gana pap
rasta ir specialiai pritaikyta eili
n iam gyventojui. 

Ši valdžios programa buvo Il
linois valstijoje pradėta 1973 me
tais ir vadinasi "Illinois Crime 
Victims Compensation Act". Ki
tų valstijų valdžios turi panašius 
statutus, bet su truputį skirtin
gais pavadinimais. Ši programa 
sudaro galimybes kriminalistų 
nuskriaustiems ar jų šeimos na
riams gauti pinigų iš valdžios ap
mokėti dalį nuostolių. 

Pagal valdžios nutarimą žmo
gui gali būti apmokamos dakta
ro ir ligoninės sąskaitos, reika
lingos slaugės sąskaitos ir išlai
dos už bet kokius reikmenis, įgy
tus ryšium su nuskriaudimu, 
kaip pvz. akinius, klausai page
rinti aparatus, specialius instru
mentus, lazdas, vežamas kėdutes 
ir t. t. 

Dažnai po užpuolimo sužeista
sis žmogus £uli ligoninėjf ^ įga
lėdamas dirbti. Net grįžęs namo, 
nelaimės apsunkintas, jis ar ji ne
gali tiek pat valandų darbe iš
dirbti, kiek anksčiau. Atsitinka ir 
taip, kad nuskriaustasis nebegali 
atlikti to paties darbo, kokį anks
čiau dirbo ir turi imtis visai ki
tokių darbų. Ši programa yra pri
taikyta apmokėti kvalifikuotiems 
kandidatams už prarastą darbo 
laiką bei išlaidas. Kai žmogus 
nebegali dirbti tiek, kiek anks
čiau, ar tą patį darbą atlikti, val
džia gali primokėti tam tikrą su
mą. 

Šiais laikais įvyksta visokių už
puolimų. Kartais žmogų apiplė
šia, kartais ginklais graso. Atsi
tinka ir tragiškų atvejų, kur nu
sikaltėlis atima nekaltam žmogui 
gyvybę. Šeima ir artimieji labai 
kenčia tokiais atvejais ir jų dalia 

P A D Ė K A 
AfA 

Dr. Vytautas Damijonaitis 
nelauktai mirė 1982 m. balandžio mėn. 21 d. ir palaidotas Royal 
Palm Memorial Gardens kapinėse, West Palm Beach, Florida. 

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kunigui Vytautui Pikturnai už 
maldas koplyčioje, už atnašavimą gedulingų šv. Mišių, už 
pasakytą turiningą pamokslą ir už paskutinių apeigų atlikimą 
kapinėse. 

Labai dėkingi esame solistėms O. Jameikienei ir J. Daugė
lienei gražiai ir jautriai giedojusioms koplyčioje ir bažnyčioje. 

Didelis ačiū dr. H. Brazaičiui, atvykusiam iš taip toli tarti 
savo draugui atsisveikinimo žodį nuo savęs ir nuo gydytojų 
„Fraternitas Lituanica" Korporacijos. 

Esame dėkingi J. Jokubauskui, noriai padėjusiam 
laidotuvių reikaluose ir pravedusiam atsisveikinimą. 

Dėkojame karsto nešėjams: J . Jokubauskui, A. Jucėnui, P. 
Mikšiui, A. Starui, A. Stepanauskui ir A. Šalkauskui. 

Širdingai dėkojame M. Slavinskienei už jos visokeriopą 
pagelbą velionio šeimai. 

Nuoširdžią padėką jaučiame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, atvykusiems pagerbti velionį koplyčioje ir 
dalyvauti jo laidotuvėse. Ačiū visiems už gausiai užprašytas šv. 
Mišias, už gražias gėles prie karsto, už užuojautas, pareikštas 
žodžiu, laiškais ar spaudoje ir už aukas velionio atminimui 
Putnamo Seselėms ir Lietuvių Fondui. 

Žmona ELENA 
Sūnus J U L I U S 
Duktė EGLĖ SU ŠEIMA 

ir Floridos politiniai veikėjai. Bu- racija kreipiasi į visus B**įį*\ frafej yn i tftmš^m,ki l o f a 
vo proga susipažinti su viceprezi
dento sūnum Jebb Bush ir jo 
žmona. Abu labai gražiai prisi
minė lietuvių grupės pastangas 
rinkiminės veiklos metu ir Texas 
valstijoje tai veiklai vadovavusią 
Liliią Grumulaitiene. 

Šeštadienio pagrindinę sesiją 
malda pradėjo Amerikos indėnų 
genties atstovas. Naudodamasis 
teise šiame krašte kalbėti ir mels
tis įvairiom kalbom, jis atidary
mo maldą sukalbėjo indėniškai. 

Pirmoji suvažiavimo dalis — 
Politinis seminaras. Kalbėtojų 
tarpe buvo ir mūsiškis Jack Bur
gess. Diskusijų tema — "Rinki
minė veikla". Priešpiečių metu 
kalbėjusi Elizabeth Dole, prezi
dento Reagano asistentė, labai 
stipriai pabrėžė, kad prezidentas 
didžiai vertina tautinių grupių 
respublikonų veiklą. Popietinėj 
sesijoj vyko komitetų pranešimai, 

prašydama visas aukas Respubli- • rūpintis laidotuvėmis, pragyveni 
konų partijai nesiųsti tiesioginiai m u i r i šia i<iomis. Žinome, kad 
asmeniškai į Washingtoną, b e t , n e i a - m ė s a t v e j - u n e t m a ž i a m s i a 

per lietuvių Respublikonų Federa j ^ ^ 1 ^ y r a i abai vertinama, 
ciją. Tuomi sustiprinsime lietu- ] Mirties atveju ši programa gali 
vių reikalus ir jų atstovavimą. I ^ ^ j a p o k ė t i laidotuvių išlai-
Siųsdami asmeniškai, mes jokio j d a s i r g a i j parūpinti net pensiją 

vyrui ar žmonai, vaikams ar kredito kaip lietuviai negauna
me, nes esame skaitomi tik eili
niais amerikiečiais, o mums vi
siems turėtų būti svarbu, kad lie
tuvių balsas būtų svaresnis, pri
pažinimas didesnis-

Šių metų suvažiavimas daly
vių skaičiumi buvo mažesnis, 
bet nuotaika ir entuziazmu — 
didelis. 

Dalyvis 

tiems, kurie buvo finansiškai ne-

KELIONfiS TRAUKINIU 
— NAUJA TV S E R I J A 

Televizijos 11 kanalas liepos 
mėnesj duos seriją, viso 7 va
ka rus , kelionių traukiniais . Tai 
turė tų būti nostalgiški vaizdai, 
važiuojant per Ameriką. Perų, 

Amoco bendrovė nuo liepos 1 Australiją, Europą, Afriką, In-
dienos parduos 4 centais pigiau | diją ir kt., rašoma spaudoje. 
gazoliną tiems, kurie mokės Pirmoji kelionė parodyta liepos 
grynais pinigais, nenaudodami į 1 d., kitos bus šeštadieniais, £> 
kredito kortelių. į vai. vakaro. 

VISUS KVIEČIAME Į "DRAUGO" 

G E G U Ž I N Ę 
1982 m. liepos l l i , sekmadienį, prie 

"DRAUGO", 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, I1L, gražioje vietoje tarp medžių ir 
gelių. Veįks užkandine, atsigaivinimas, 
muzika. Bus vertingu laimėjimų. 

Pradžia: 12:30 vai. popiet. 
Šv. Mišios - 11:30 vai. Tėvų Marijo

nų koplyčioje. 

P. S. Sali pritrukti kėdžių. Kas turi 
lankstomas, prašoma atsivežti. 

su-

A. + A. STANLEY W. GUDAITIS 
Gyveno Tinley Park, Illinois. 
Mirė birželio 29 d., 1982 m., 8:15 vai. ryto, 

amžiaus. Gimė Illinois valstijoje. 
sulaukęs 70 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frieda (Kinder'aitė-Juzėnas), 
2 sūnūs Thomas ir Richard, sesuo Antoinette Alkazin, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vandenberg koplyčioje, 6730 West 174th 
St, Tinley Park, Illinois, 1 blokas j rytus nuo Oak Park Avenue. 

Lankymo valandos penktadienį nuo 1 iki 10 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 3 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į St. George par. bažnyčią, kurioj 9:30 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: 2MONA ir SCNCS. 
Laidotuvių direktorius Carl Vandenberg — Tel. 532-1635. 

Broliui mirus, 
ALDONA KLYGIENi ir jos seimą 

liūdesio valandoje užjaučia 
ALIAS Chicagos Skyriaus 

Moterų Pagalbinis Vienetas 

E U D E f K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D ' 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9652 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
2424 W. fl9th STREET TeL REpabUe 7-1213 
11028 Sontiromt Higfaw»y, PaJos Hlll*, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayetto 3-3572 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5«tfa AVL. CICERO, P J , TeL OLympfc 2-1003 

» 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 2 d. 

X Dr. Danutė ir dr. Vytautas | 
Bieliauskai, su gydytojų grupe 
išvažiavę į Kiniją ir Tibetą, at
siuntė iš Tibeto "Draugo" re
dakcijai sveikinimus ir linkėji
mus. Rašydami laiškus, rašė iš 
budistų vienuolyno, kuris stovi 
aukšto kalno pačioje viršūnėje. 
Įspūdžius žada parašyti grįžę 
atgal į savo namus — Cincinna-
ti, Ohio. 

x Birutės Ignatavičtūtės ir 
Raimundo Pečiulio santuoka 
bus palaiminta švč. M. Mari-

•, jos Gimimo parapijos bažnyčio-
! je šį šeštadienį, liepos 3 4 , 2 

vai. p. p. šv. Mišių metu, Mar-
ąuette Parke. 

x Keistutis ir Kunigunda 
į Kcdačiai ir Lidija Karpavičienė 
: liepos 3 d. išskrenda iš Miami, 
Fla., į New Yorką, kur prisi-

X "Draugo'' renginiu komisi
jos nariai birželio 30 buvo susi
rinkę marijonų svetainėje prie 
"Draugo" aptarti paskutinius 
pasiruošimus gegužinei, kuri 
bus liepos 11 d. prie "Draugo". 
Komisijai pirmininkaujanti M. 
Remienė padėkojo talkininkams 
už uolų darbą. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad komisija, pasi
skirsčiusi grupėmis, rengia 
maistą, gėrimus atgaivai ir 
kitas įvairybes. Gegužinė pra
sidės lietuviškomis šv. Mišiomis 
Marijonu koplyčioje 11:30 vai., 
o po to bus pati gegužinė tarp J u n š s P r i e "Laiškų lietuviams" 
medžių prie vienuolyno, 
kviečiami dalyvauti. 

X Vacys Slatkus iš Villavi-
cencio, Kolumbijos, lankėsi sa
vo sūnaus Kęstučio su Nijole 
Lenkauskaite vestuvinėse iškil
mėse Clevelande. Su juo kartu 
buvo atvykusios ir dukros — 
dr. Viktutė ir Danutė su vaiku
čiais iš Bogotcs, Kolumbijos. 
Šia proga per Mildą Lenkaus 

Visi ekskursijos ir 3 savaičių bėgyje 
| aplankys Portugaliją, Ispaniją, 
Maroką ir Prancūziją. 

Sol. P. Ragienė, akompanuojant M. Motekaičiui, atliko dalį menines pro
gramos LB Cicero apylinkės suruoštam tragiškųjų birželio įvykių minėjime. 

Nuotr. J. Kuprio 

dėlto jau pradėti IH-jo tomo — 
"Kauno arkivyskupijos" baž
nyčių spaudos darbai. Veikalas 
autoriaus jau parašytas, bažny
čių nuotraukos surinktos, su
rinktas ir knygos tekstas. Kny
gos korektūrą perskaitė auto
rius, dr. J. Gimbutas, baigia 
skaityti kun. Viktoras Dabušiš. 
Netrukus bus pradėti tolimesni 
spaudos darbai, kuriems vado
vaus dail. P. Aleksa, spausdins 
dr. M. Morkūno spaustuvė. 

Leidyklai nuoširdžiai talkina: 
Regina Smolinskienė, Algis Če
pėnas, Paulius šimoliūnas, Anta
nas Valavičius ir kt. asmenys. 
Lėšų telkimo komisiją (deja, 
ji neparodė didesnės veiklos) 
sudaro: dr. Vaclovas Šaulys 
(pirm.), dr. Antanas Belickas, 
Vyt. Kasniūnas, Dana Kuraus 

IŠ ARTĮ IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Birutė šlepetytė - Vensku-
vienė iš Paryžiaus atvyko pas 
savo seserį prof. dr. Aldoną Ja-
načienę j New Yorką, kur žada 
ilgiau pabūti. Vėliau atvyks ir 
jos vyras inž. Adolfas Venskus, 
kuris čia praleis savo atostogas. 
B. Venskuvienė dalyvavo savo 
sesers sūnaus ir savo krikšto 
sūnaus Mindaugo aukštesnio
sios mokyklos baigimo iškilmė
se, taip pat užmezgė ryšius su 
Liet. Kat. moterų sąjungos vei-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
TRAGIŠKI BIRŽELIO 
MINĖJIMAI CICERO 

Tragiškieji birželio įvykių mi
nėjimai įgauna daugiau pras
mės, kai paskaitininkas nelie-
ja patriotinio vandens in nepra
vardžiuoja kitaip galvojančių 

x Pasaulio lietuvių archyvo 
biblioteka kataloguojama. Dar
bą atlieka Pedagoginio lituanis
tikos instituto studentai. Dalį 
išlaidų padengia Lietuvių fon
das. Tuo pačiu metu, per ato- j "kurmiais", bet giliai ir blaiviai 
stogas — liepos ir rugpiūčio j analizuoja mūsų praeities pasi-
mėnesiais — Archyvas bus už-' sekimus ir klaidas, bandydamas 

Me4"v~Stotkus prisiuntė 100 I darytas, tačiau jei kas iš toliau surasti mūsų tautinio elgesio ir 
dol- auką "Draugui" stiprinti, j k v y k ę s norėtų pasinaudoti Ar- \ nusistatymų išvestinę šiai die-

chyvu, prašomas kreiptis tele
fonu: 778-8685. Turintieji ką 
nors perleisti Archyvui, gali 
palikti Jaunimo centro raštinėj. 

fas Šležas ir Juozas Vaineikis 
Jau paruoštos ir netrukus 

I bus pradėtos spausdinti dvi nau-
Į jos knygos: Meno kritiko Al. 
į Rannito ir dail. K. Varnelio pa

klausė nuo Cicero LB valdybos Į ruoštas, gausiai iliustruotas vei-
orgadzuotumo, ypač nuo jos | kalas apie M. K. Čiurlionį anglų 
pirmininkės Eleonoros Radvilie- ] krlba ir kun. St. Ylos veikalas 

Petras ir Julia Gintautai ir 
Juozas ir Valerija Stanaičiai. 
Prie stalo kalbėjo Casey ir Joan 

kienė, Liudas Šimaitis, dr. Adol-, C k g a i K a 2 a n a u s k i e n ė Teodora 
Kuzienė, Jonas Stonkus ir Kazi-

Minėjimo pasisekimas pri-

Jo šeimą "Draugas" jau dauge
lį metų lanko net Kolumbijoje. 
Svečiui iš Kolumbijos ir M. Len
kauskienei nuoširdžiai dėko
jame. 

X Marytė Mažeikaitė - Utz, 
uoli skaučių veikėja ir vadovė, 
buvo susirgusi ir (paguldyta 
Little Company of Mary ligoni
nėje. Dabar jau sveiksta ir ti
kisi tuoj grįžti į savo šeimą. 

X Lituanistikos katedros va
karonės metu Stanley Balzekas, 
Jr., su tūkstantinės pasižadėji
mu pradėjo telkti antrą šimta
tūkstantinę Lituanisticos kated
ros fondui. 

x Telefonų Bell kompanija 
praneša, kad liepos 4-tosios sa
vaitgaly bus papigintas tolimų
jų distancijų telefoninis susisie
kimas. Nuolaidos prasidės 
penktadienį, liepos 2 d., nuo 11 
vai. vak., sekmadienį, liepos 4 d., 
ir pirmadienį, liepos o d., nuo 
11 vai. vak. iki 8 vai. ryto. 
Sekmadienį ir pirmadienį papi
ginta 25 proc. Illinois valstijoje, 
60 proc. nuolaida visoje Ameri
koje. Sekmadienį bus 40 proc. 
nuolaida nuo 5 vai. vak. iki 11 
vai. vak.. 

x J. Salyklis, Harbort . Tas-
mania, Australia. mums rašo: 
"Ačiū Jums už "Draugą". Siun
čiu prenumeratą ir auką. Kaip 
senas pensininkas labai to 
"Draugo" laukiu. Gaila, kad 
tas paštas toks neskubus, ži
nau, kad ne jūsų kaltė. Dar kar-

X Bėgimas iš mediciniškos 
tamsybės — gydytojo praneši
mas ir kultūrinė programa So
dybos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi 
laukiami Sodybos gėlynuose. 

nai ir ateičiai 
Tokiu įžvalgiu paskaitininku 

Cicero biržebniam renginy bir
želio 20 d. buvo "Draugo" re
daktorius Mykolas Drunga. Jo 
giliai išmąstyta paskaita įnešė 
naujos šviesos į mūsų santykius 
su tauta ir okupantu. Dalis pa
skaitos išspausdinta "Draugo" 
birželio 23 d. vedamajame. Bū
tų gerai, kad ir likusioji dalis 
pasirodytų spaudoje arba papil
džius išeitų atskiru leidiniu. My
kolas Drunga turi ką ir žino 
kaip pasakyti. 

Minėjimas buvo pradėtas Šv. 
Antano bažnyčioje pamaldomis. 
Dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Benediktas J. Rut
kauskas ir prieš minėjimą su
kalbėjo invokaciją. 

nės pastangų ir darbo. Už tai 
reikia Cicero LB valdybą svei
kinti. Tenka priminti, kad so
listė Praurimė Ragienė ir stygi
nis kvintetas atliko programą 
be jokio atlyginimo. Taurumo 
pavyzdžių nereikia toli ieškoti. 

A, M. 
BIBLIOTEKOS LEIDYKLOS 

SUSIRINKIMAS 

Per savo veiklos 11 metų 

apie tą patį dailininką. Leidy-
klcs plane yra ir daugiau leis
tinų knygų, kurių išleidimą 
trukdo lėšų stoka ir techniški 
sunkumai. 

Susirinkimo dalyviai priėmė 
leidyklos metinę apyskaitą ir 
paprašė dabartinę tarybą toliau 
vadovauti leidyklos darbams. 
Tarybą sudaro: kun. A. Kezys 
— pirm., Alina Skrupskelienė — 
vicepirm., Nijolė Gražulienė — 

Amerikos Lietuvių Bibliotekos į sekr., dail. Vincas Lukas — ižd. 
leidykla yra pateisinusi savo vei
klą ir išleidusi nemaža vertin
gų knygų. Birželio 27 d. Jauni
mo centre buvo sušauktas jos 
metinis — ataskaitinis susirin
kimas, kuriame asmeniškai ar 
per įgaliojimus dalyvavo dau
giau kaip 40 narių. Pirmininka
vo leidyklos tarybos pirminin
kas kun. A. Kezys, SJ, sekreto 

ir dail. Petras Aleksa — narys. 
Netrukus taryba išrinks naują 
valdybą. 

Metinio susirinkimo metu ypa
tingu būdu prisiminta a. a. 
Joana Pautienytė, mirusi 1982. 
V. 28 d. Chicagoje. Ji buvo di
džiausia "Vilkaviškio vyskupi
jos" knygos išleidimo rėmėja, 
įamžinusi joje savo artimuosius 

riavo Nijolė Gražulienė. Pagerb- Į (ir pati įsiamžinusi), paaukojus 
ti mirusieji leidyklos nariai. Per-1 tai knygai 1400 dolerių, 
skaičius ir priėmus pereito susi- i Susirinkimas baigtas kukliais 
rinkimo protokolą, buvo išklau
syti atsakingų pareigūnų — ta
rybos pirmininko A. Kezio, val
dybos pirmininko Petre Alek-

užkandžiais, kuriuos paruošė 
Laima Aleksienė. (bk). 

"Draugo" redaktorius M. Drunga skai
tė pagrindinę paskaitą LB Cicero apy-

; linkės suruoštam tragiškųjų birželio 
j įvykių minėjime. 

Nuotr. J. Kuprio 

x Skautai jauniai Keith Ger-
; čius, David Fox ir Tom Masek 
apdovanoti "Parvuli Dei" (Die
vo vaikų) žymeniu šv. Juozapo 
par. bažnyčioje, Summit, 111., 
birželio 20 d. Žymuo jiems įteik
tas už šventraščio ištraukų skai
tymą ir senelių bei ligonių lan-

apylinkės valdybos pirmininkė 
Eleonora Radvilienė, pakviesda-
ma tolimesniam programos va
dovavimui jauną, gerai lietuvių 
kalbą vartojantį studentą Vy
tautą Laniauską. Styginiam 
kvintetui palydint, minėjimo da
lyviai sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po to buvo 
M. Drungos paskaita, palydėta 
ilgais plojimais. 

Meninėj daly sol. Praurimė 
Ragienė, akompanuojant Mani-
girdui Motekaičiui, ir styginis 
kvintetas įnešė lietuviškos nuo
taikos ir birželinės tragedijos 
rimties. Styginis kvintetas, su
sidedąs iš Povilo Matiuko, Van
dos Matiukienės, Balio Pakšto, 

kymą. Atžymėtieji berniukai j Leonido Rago ir Juozo Remio, 
tą ačiū.". Labai dėkojame už dalyvauja CYO (Catholic Youth ; atliko populiarių liaudies dainų 
laiškutį ir auką 

x Jurgis Malskis, Cleveland, 
Ohio, lietuviškų organizacijų 
darbuotojas. Stasys Geldys, 
Belleville. Mich.. kartu su pre
numeratos mokesčiu, atsiuntė 
ir po 7 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Dail. Lindos Beresnevičiū-

Organization) dvasinio lavi
nimosi veikloje. finansiškai 
remiamoje Kolumbo Vyčių 
(Knisrhts of Columbus). 

tės tapybos paroda atidaroma 
"Galerijoje" šiandien, liepos 2 
d. Svečiavimasis ir susipažini
mas su naujai pasirodžiusia 
mūsų dailininke bus nuo 5 iki 
9 vai. vakaro. (pr.) 

X Liuda Klausienė, Chicago 
111., atsiuntė 10 dol. auką ir sa
vo parašytos poezijos apie Mai 
ronį. Ačiū. 

i iėk Lietuvą", muz. šopagos. 
X lietuviškas jaunimas kvie- j "Tremtinys", P. Matiukui paly-

čiamas pašvęsti sekmadienį, lie- j dint smuiku, muz. Šopagos ir 
pos 4 d., Union Pier, Mich., šo- j "Laisvės varpas" (verstas iš 
kiams. Gros "Estrada" ir "Band įtalų kalbos). Minėjimas baigtas 
That Never Made It' r. Įėjimas -Lietuva brangi", solistei kvie-
3 dol. Pradžia 8 vai. vak. Pel-! c į a n t prisijungti ir publiką. Kaip 

X Etninių Grupių Tarnyba j nas skiriamas V PLJ kongre- j visuomet, toks užbaigimas jau-
(Ethnic Community Services) (sui. (pr.). Į dinantis ir skaudus, ypač vy-
praveda apklausinėjimą Margu-! CaMmir Memoriate. Ine ! resniajai kartai. 
čio patalpose 2422 W. Marąuette * * į *™™ ^Vf^T^ 
__J.,^_V/- — „ „ ^ „ ^ : J L ~ v !»914 W. 111 St. (1 blokas nuo 

l§v. Kazimiero kapinių), telef. 
23S-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

Minėjimą atidarė Cicero LB | g^ įr valdybos iždininko Albino 
Smolinsko pranešimai. 

Iš jų ir šiuo reikalų pravestų 
diskusijų paaiškėjo, kad lietu
viškų knygų leidimo darbas yra 
nedėkingas ir sunkus, nes yra 
sumažėjęs knygos pirkėjų skai
čius. Nemaža leidyklos knygų 
klubo narių, ypač gaunančių 
aukštus atlyginimus, atsisako 
pirkti išleistas knygas ar jas 
grąžina, šiuo metu išleisti kny
gos be rėmėjų - aukotojų para
mos nejmanoma. Pakilusios kny
gų spaudos išlaidos dar labiau 
apsunkina darbą. Vis dėlto pr. 
metais buvo išleista kun. J. 
Prunskio redaguota knyga "Lie
tuviai Sibire", o birželio mėne
sio TI pusėje pasirodė naujas 
leidyklos išleistas kapitalinis 
veikalas, Br. Kviklio "Vilkaviš
kio vyskupija", kaip II-sis "Lie
tuvos bažnyčių" serijinio veika
lo tomas, 480 psl. Ir šiam vei
kalui reikėjo daug lėšų, kurių 
gal pusę sudėjo Vilkaviškio 
vyskupijos kunigai, gyvenantie
ji išeivijoje, ir šiaip jau lietu-

PETRAS MAŽINĄS 
ATŠVENTĖ 75 GI3ITADIEN? 

Birželio 19 d. pavakariais Pet-1 

mieras Normantas. Visi sve
čiai dainuodami linkėjo "Ilgiau
sių metų". Mary Oksaitė piau-
stė didžiulį tortą su daina "Hap-
py Birthday, Peter". 

Dar kartą Petrui ir Juozytei 
"Ilgiausių metų", geriausios 
sveikatos. 

Teodora Kuzienė 

NAUDINGA NAMŲ 
SAVININKŲ VEIKLA 

Marąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų narių susirinki
mas vyko birželio 18 d. parapi
jos salėje. Susirinkimui vado
vavo Zigmas Mikužis, sekreto
riavo Diana Maskaliūnaitė. Pir
mininkas Z. Mikužis pasveikino 
gausiai susirinkusius narius ir 
svečius ir perskaitė susirinkimo 
darbotvarkę, kuri priimta susi
rinkusių be pakeitimų. Praeito 
susirinkimo protokolą, rūpestin
gai parašytą, perskaitė sekr. D. 
Maskaliūnaitė. Jis priimtas kaip 
skaitytas. Marąuette Parko apy
linkės fpolicijos vadas John 
Corless kalbėjo susirinkusiems 
mūsų apylinkės saugumo reika
lu. Pabrėžė, kad mūsų saugu
mas daug priklauso nuo mūsų 
pačių. Jeigu jūs teiksite polici
jai greitas ir tikslias žinias apie 
vykstančius kriminalinius nusi
kaltimus, mes visada esame pa-
ruoštyje jums pagelbėti. Mes 
skubiausiai vyksime į kriminali-

kėjomis. B. Venskuvienė Pary
žiuje redaguoja "Eltos" prancū
ziškąją laidą.. 

Dail. Kazimieras Žoroms-
kis, nuolat gyvenąs New Yorke. 
išvyko į Paryžių, kur tirs sąly
gas surengti savo parodą. J i s 
taip pat dar lankys Ispaniją. 
kur gyveno po karo, taip pat 
ir kitus Europos kraštus. 

— Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes, Calif., Pasaulio lietuvių 
skautų brolijos vyr. skautinin
kas, yra išrinktas Amerikos ka
ro veteranų vieno distrikto va
du. Šiam distriktui priklauso 
12 veteranų postų. Labai įdo
mu, kad vieno tų postų nariu 
yra Amerikos prezidentas Ro-
nald Reaganas. Vytautas Vidu
giris yra veiklus Lietuvių Ben
druomenės narys: buv. Vakarų 
apygardos pirmininkas. JAV 
LB IX-sios tarybos narys, o da
bar išrinktas atstovu į Pasaulio 
lietuvių seimą. {Lietuvių Fronto 
bičiulių Los Angeles sambūrio 
valdyboje eina iždininko parei
gas. Veteranų distrikto vado 
pareigų iškilmingas V. Vidugi
riui perdavimas įvyks liepos 17 
dieną. 

! KANADOJE 

— Muz. St. Gailevičiui išėjus 
į pensiją ir pasitraukus iš Kan
kinių parapijos choro vadovo, 
nauju chorvedžiu y ra pkavies-
tas muzikas Jonas Govėdas. Jis 
-au yra pasižymėjęs muzikas ir 
kompozitorius. 

Tautybių Karavanas To
ronte atidarytas birželio 18 d., 
veikė su geru pasisekimu. Iš 
viso buvo 44 tautybių paviljonai, 
tarp jų ir lietuvių paviljonas 
"Vilnius" Prisikėlimo parapijos 
patalpose. "Vilniuje" atsilankė 
daug svečių — lietuvių ir kita
taučių. Svečiams paviljoną ap
rodė "Miss Vilnius" Rasa Rim
kutė. Atsilankė ir žymi aktorė 
Ann JiUian - Jūratė Nausėdaitė, 
kuri tuo metu gastroliavo To
ronte. 

V0KIETIJO1 

pynę, harmonizuotą Balio Pakš
to. Toliau ėjo "Op, op, kas ten 
Nemunėli", J. Gruodžio "Siuntė 
mane motinėlė". A. Kacanausko. 

niomis. 
Ves prisiartinus prie Mažinu 

rezidencijos, pastebi šeimininkų 
stropumą, švarą ir darbštumą 
— jų kiemas ir darželis pilnas 
įvairiausių žydinčių gėlių. Ro-

— Kun, Augustinas Rubikas, 
Memmingeno ir visos Augsbur-

lietuvių kapelio-

ro ir Juozytės Mažinu puošnūs i mų įvykių nurodytas vietas 
namai užpildyti svečiais ir vieš- j Gelbėkite mums pranešimais, o 1 

mes gelbėsime jums savo polici-1 go vyskupijos 
ne veikla. ' n a s , šiemet švenčia kunigystės 

Atsakinėjo į klausimus apie į 40 metų sukaktį. Sukaktuvi-
policinę veiklą, buvo daug klau
simų iš įvairių apylinkės vieto
vių. Pirm. Z. Mikužis padėkojo 

dos, kiekviena gėlytė specialiai s pranešėjui už suteiktas žinias, o 
prižiūrima. Viduj kambariai 
meniškai išdekoruoti, puikiau
siai išpuošti. Ilgiausias vaišių 
stalas apkrautas pačių šeiminin
kų Petro ir Juozytės gamintais 
skanumynais. Sunku įsivaizduo
ti, kiek laiko jiems užtruko visa 
tai priruošti. 

Šiose maloniose vaišėse tu-

susirinkimas dėkojo gausiais 
plojimais. Adv. Charles P. Call 
pranešė apie susidariusius pa
vojus mūsų kolonijai, bet su j įšventintas 
visų pagalba, jeigu vieningai 
veiksim, pavojai bus nugalėti. 
Buvęs pirm. Juozas Bacevičius 
pranešė, kad vyresnio amžiaus 
žmonės gaus mokestinių lengva-
tv, mokėdami už nuosavybes. rėjo džiaugsmo dalyvauti Kaži-

mieras ir Joana Oksai su dukra | Vicepirm. Juozas Skeivys prane-

Solistė Praurimė Ragienė pa
dainavo "Reąuiem mano drau
gui", muz. G. Gudauskienės, 

Mary, sūnum Stephen ir jo drau
ge Karen, Antoinette Kazanaus-
kiene, Leonas ir žmona Kra-
jauskai, Juozas ir Stefanija čes-
nai, Bruno ir Bernice Klemkai, 
Edward Jakubauskai, Jonas 
Stonkai, Kazimieras ir Antoinet-

viai, daugiausia suvalkiečiai., te Normantai, celebranto brolis 
"Kur bakūžė samanota" ir "My- Į Sunkiau vyksta kitų tomų lei-: Paulius Mažinąs, Kazimiera 

dimui lėšų telkimo darbas. Vis' Jankauskienė, Teodora Kuzienė, 

gatvėje nuo antradienio iki penk 
tadienio, nuo 1 vai. p. p. iki 5 
vai. vak., sužinoti kiek krimina
linių nusikaltimų ir skriaudos 
yra padaryta lietuviams, ir su-
pažindyti lietuvius su Victim's 
Compensation Act. Nukentėję X Spalio mėn. planuojama 
prašomi atvykti į Margutį iš- j kelionė aplink pasaulį. Kelionę 
pildyti apklausinėjimo blankus, ruošiame per Gordon Travel 
arba paskambėti 476-2271. Service ir informacijas suteikia 

« A i t w r j r f r g . S ^ h I***"™* K i e l a ' "37-1717 ( sk ) . 

Programa buvo trumpa, sko
ninga. Žalumynais papuošta vy
tis ir prie jos uždegta simbolinė 
gedulo žvakė (ją uždegė Rūta 
Tamošiūnaitė ir Vytas Laniaus-
kas) suteikė renginiui šventiš
kumo ir susikaupimo. Prieš mi
nėjimą ir po jo buvo vaišės, ku
rias paruošė Cicero LB darbš
čiosios valdybos narės ir jų pa-
gelbininkės. 

šė, kad sceneliai, išpirkdami au
tomobiliams leidimus, gaus mo 

ninkas yra gimęs 1915 m. rug
piūčio 19 d. Skaisgirių km., Sin
tautų par., šakių apskrityje. 
Baigęs Marijampolės Marijonų 
gimnaziją, įstojo į Vilkaviškio 
kunigų seminariją ir ją baigęs 
1942 m. gegužės 10 d. buvo 

kunigu. Vikaravo 
i-Laimelio parapijoje, o paskui 
buvo paskirtas į Aleksotą prie 
Kauno, bet tuoj reikėjo trauk
tis nuo bolševikų antrosios oku
pacijos. Vokietijoje dirbo įvai
riose stovyklose, paskiau studi
javo Romos Gregorianum uni
versitete. Jis yra pasižymėjęs 
kaip geras teologas ir filosofas. 

kestinę nuolaidą. Parapijos kle- į savo raštais bendradarbiaująs 
benas kun. Antanas Zakaraus-! "Aiduose", "Drauge" ir įvai-
kas kalbėjo į susirinkusius, kad i riuose katalikų žurnaluose. Taip 
tiek susirinko net blogame ore. I pat jis yra nuolatinis ir įdomus 
Tai rodo, kad jūs rūpinatės savo I paskaitininkas Europos Lietu-
kolonijos saugumo ir stabiliza- j vių studijų dienose. 
cijos reikalais. Būkite vieningi, 
neklausykite gandų, gausiai lan
kykite savo organizacijos susi
rinkimus, baigė klebonas. 

Pirm. Z. Mikužis nuoširdžiai 
padėkojo klebonui už atvykimą 
ir naudingus patarimus. Prašė 
visus gausiai dalyvauti orga
nizacijos bankete, kuris vyks 
spalio 2 d. parapijos salėje. Pra
nešė, kad valdyba numato lei-

_ Vasario 16 gimnaziją šie
met baigė ir VVeinheimo vokie
čių gimnazijoje abitūros egza
minus išlaikė šie mokiniai: Ei
mantas Sakalauskas, Irena 
Schulte, Robertas Šlavikas, Lai
ma Valiūnaitė ir Kristina Verše-
lytė. Gegužės 12 d. gimnazijos 
valgyklos salėje buvo abiturien
tų išleistuvės, kuriose nuošir-

, džią kalbą pasakė gimnazijos 
sti mūsų organizacijos veiklos direktorius Jonas Kavaliūnas. 

Styginis kvintetas — P. Matiukas, V. Matiukienė, B. Pakštas, L. Ragas ir 
J.Remys atliko dalį menines programos LB Cicero apylinkes suruoštam tra
giškųjų birželio įvykių minėjime. Nuotr. J. Kuprio 

biuletenį, kad mūsų policijos 
distrikto vadas J. Corless pa
žadėjęs duoti policijos patrulius 
VVestern ir California gatvėse. 
Namų savininkų reikalais dar 
kalbėjo K. Povilaitis, T. Kelpša, 
J. Bagdžius ir kiti. Po susirinki-

i mo vyko vaišės, kurias finan-
i savo geradariai Ankai — Bal-
tic kepyklos savininkai. 

Stasys Patlaba 

Taip pat atsisveikino kuratori-
jos pirm. kun. Alfonsas Berna
tonis, Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Vingaudas Damijonaitis, 
abiturientų klasės auklėtojas 
Andrius Šmitas, kun. F . Skėrys, 
mokyt. Aloyzas Weigel. inž. Jo
nas K. Valiūnas, Eugenija Lu-
cienė. Lidija Kairytė. Abitu
rientų va^du visiems padėkojo 
Irena Schulte. 


