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Nauja Ispanijos
bazių sutartis

Ateistinė propaganda
skaičiais ir faktais

Madridas. — Amerika i r po 400 mil. dol. per metus įvai
Vilniaus universiteto docen je. Vertinga yra ateistinės
Ispanija
liepos 1 d. pasirašė riomis ginklų tiekimo garanti
to Vytauto Skuodžio moksli p r o p a g a n d o s i n t e n s y v u m o
naują draugiškumo, gynybos jomis. Ginklų kainos irgi bus
nis veikalas „Dvasinis geno periodizacija
1940-1976 m.
ir b e n d r a d a r b i a v i m o sutartį. labai palankios Ispanijai. Visi
cidas Lietuvoje" yra naujas Ypač įdomus ir vertingas V
Jau vien dėl šios sutarties A m e r i k o s
įsipareigojimai
mūsų
pogrindžio
spaudos skyrius, kur apžvelgta akty
Ispanijai apsimokėjo įstoti į Ispanijai, palyginus su anksty
reiškinys. Savilaidinė mūsų viausi ateistinės s p a u d o s
NATO. Anksčiau buvusios vesnėmis sutartimis, dabar
spauda, kaip sako Tomas autoriai. Įdomus taip p a t VI
abiejų
valstybių
sutartys, bus tris kartus didesni.
Venclova ir kaip mes patys s k y r i u s , k u r s t a t i s t i š k a i
paskutinė pasirašyta 1975 m.,
suprantame, y r a daug kuo apibendrinama bibliografinė
suteikdavo Amerikai teisę turė
Sužalojo sovietų
pirmykštė, jei taikyti jai profe m e d ž i a g a apie m o r a l i n e s
ti įspanų žemėje keturias kari
sionalios kultūros mastel|. Jos visuomenės ydas ir palygina
nes bazes: Torrejone, Sara
ambasadą Libane
uždavinys y r a kitas, n e s m a s dėmesys joms su ateis
gosoje, Morone ir Rotoje. Čia
pirmoji užpultojo pastanga — tinės propagandos srautu. Dar
B i e r u t a s . — Izraelio artile
laikoma apie 10,000 amerikie
gintis ir šauktis pagalbos. Daž bo bešališkumą liudija IV
rija
sunkiai sužalojo sovietų
čių
karių.
Dabar
tos
bazės
įįįmf ?%m
niau pasitaikantys publicisti skyriuje suregistruota ir aptar
tampa Ispanijos bazėmis, ge ambasadą Beirute. J a u anks
niai rašiniai neviršija straips t a
informacija,
liečianti
riau sakant, NATO bazėmis, čiau sovietai skundėsi dėl
nio a p i m t i e s , č i a d a u g Bažnyčios gyvenimą, taip pat
kuriose ypatingas teises turi padarytų nuostolių, šį kartą į
aprašinėjimo, maža analizės ir neutralios Bažnyčiai ir religi
Amerika, kuri gali jomis ambasadą
buvo
sukviesti
t.t. Didžiausia jų ne mokslinė jai publikacijos.
naudotis. Ispanija išsiderėjo užsienio korespondentai i r
ar meninė vertė, o demaskuo
jMeMMMit
naujas teises ir privilegijas. J i jiems parodyti sugriauti pasta
Gali kilti klausimas, kokia
janti moralinė jėga ir ginamo prasmė skirti tiek dėmesio Pasaulio futbolo taurės pirmenybių vienas iš
pusiau stiebo dėl Domininkonų prezidento mir
gali vetuoti Amerikos tų bazių tai, 13 sukvežimių, 18 automo
reikalo teisumo pojūtis.
ties, tačiau gyventojai buvo įsitikinę, kad vėlia
naudojimą konfliktuose, ku bilių. Sovietų štabo klubas
šiam ateistiniam purvo ir svarbiausių momentų. Italijos žaidėjas Paolo
Rossi įmuša lemiamą įvartį į Brazilijos vartus.
vos
gedulo
ženkle
dėl
Brazilijos
pralaimėjimo
riems
nepritaria
Ispanijos buvo p a d e g t a s , p a d a r y t a
Todėl šis V. Skuodžio dar m e n k y s t ė s t v a n u i , kurio Brazikjoje tą dieną visos vėliavos buvo nuleistos
futbole.
v y r i a u s y b ė . I s p a n i j a g a l i sužalojimų
keliems
pasta
bas yra seniai lauktas. J i s beveik neskaitome n e tik mes,
neleisti
bazių
naudoti
prieš
tikintieji,
bet
ir
kitų
įsitiki
tams.
Trys
sviediniai
sprogo
liudija, k a d mūsų pogrindžio
šalis, su kuriomis Ispanija p a g r i n d i n i a m e 10 a u k š t ų
kultūra bręsta. Žinome, kokia nimų žmonės? Kalbant apie
palaiko
draugiškus santykius. pastate. J a m e dirba 80 sovietų
kaina turi būti už tai sumokė ateistinės propagandos vidinį
Su šios sutarties pasirašy tarnautojų. Jie praleido antra
ta — dvylika pačių brandžiau turinį, t a i yra tiesa. Tačiau,
kas
yra
tie,
kurie
gamina
šį
mu
Amerika
p r i p a ž į s t a dienio naktį rūsyje, požeminė
sių (7 kalėjimo ir 5 tremties)
nuodą,
kuriuo
jau
40
metų
M
a
d
r
i
d
a
s
.
—
Ispanijos
tele
Apskaičiuota, kiek kartų per
demokratinius
I s p a n i j o s se slėptuvėse. Antrasis am
metų! Šis V. Skuodžio, tiesaus,
nuodijamos
mūsų
tautos
gene
vizijos
tyrinėjimai
parodė,
kad
rungtynes
futbolininkai
pasikeitimus, nors
b a z ė s basados sekretorius Perfidov
drąsaus ir giliai tikinčio žmo
—
Trečiadienio
audiencijoje
tinės
šaknys?
Juk
aišku,
kad
parodė korespondentams į
Pasaulio futbolo taurės rungty vienaip a r kitaip liečia kamuo
gaus, poelgis atperka mūsų
popiežius J o n a s Paulius II vėl Ispanijoje pradėtos naudoti vieną kambarį surinktus izraeateistinės
propagandos
tiks
nes
televizijoje
stebi
77.8
nuoš.
lį.
J
i
s
paliečiamas
kas
dvi
techninės ir kūrybinės inteli
meldėsi už taiką Libane i r dar generalisimo Franco laigentijos elito, užimančio aukš las nėra pakeisti religinę visų Ispanijos vyrų i r 59.3sekundes. Labiausiai įtempto ragino tikinčiuosius melstis už kais.Naujos sutarties sąlygos lio bombų ir sviedinių šrapnelaikomos premjero Leopoldo Uus ir kekinių bombų lieka
tus oficialius postus ir tikrajai pasaulėžiūrą kita. Pirma, ji nuoš. moterų. Normaliomis se rungtynėse suskaičiuoti Beiruto gyventojus,
kurie
Lietuvos kultūrai nieko arba nėra intelektualiai tam pajėgi. dienomis televiziją stebi apie 2,622 k a m u o l i o l i e t i m a i kenčia mirties baimę, maisto ir Calvo Sotelo laimėjimu. Nema nas.
Antra, neturi būtino moralinio 40 nuoš. Neabejojama, k a d ramiausiose — 1,911. Surasta,
žas laimėjimas yra ir daug
mažai davusio, kaltę.
Spėliojimai apie
pranašumo. Pagrindinis jos pasaulyje daugiausia tautinių kaip pamatuoti irstipriai spir vandens stoką.
didesnės sumos, kurias Ispa
„Dvasinis genocidas Lietu tikslas — supurvinti. Todėl aistrų sukelia futbolo rink to kamuolio skridimo greitį.
— Valstybės departamentas nija gaus iš Amerikos už bazių
arkiv. P. Marcinkų
voje" yra rimtas, objektyvus, turime žinoti, kas yra tie, kurie tinių laimėjimai a r pralaimėji Smūgio stiprumo rekordinin paskelbė, k a d sekretoriaus
naudojimą. Ispanai laimėjo
gerai
argumentuotas (kas drabsto purvais. Nė vienas jų, mai. Brazilijoje, kai jos vyrai ku vadinamas Brazilijos žaidė pareigas šiuo metu eina Walter
R o m a . — Italijos laikraštis
moksliniam darbui yra būti n o r s a p s i g a r s i n ę s
vienu laimėjo prieš Argentiną, d u jas Eder: jo spirtas kamuolys Stoessel. buvęs Haigo padė
„La
Stampa" paskelbė, kad
na) ir, galima sakyti, diser vieninteliu straipsneliu rajono futbolo sirgaliai mirė prie tele lekia 174.5 km p e r valandą jėjas.
Apie
JAV
marinų
arkivyskupas Paulius Marcin
tacijos lygio mokslinis darbas. laikraštpalaikyje, neturi būti vizijos. Gatvėse kilo džiaugs greičiu.
— „Parade" žurnalas skel
kus
pasiūlė popiežiui savo
Tai savotišku būdu patvirtina užmirštas.
bia apie pasimatymus su aukš
siuntimą į Libane
mo riaušės, kuriose sužeista
atsistatydinimą
iš Vatikano
Pirmenybėse
būta
ir
nema
ir tas „aukštas įvertinimas"
Iš 2141 autorių — 1781 lietu apie 1,000 žmonių. Kada brazi lonių dalykų. Kuvaito koman tais Vietnamo komunistais,
banko direktoriaus pareigų.
kalėjimo bausme...
C h i c a g o . — Mike Royko, „Chicago
viai. 1329 yra išspausdinę tik lų komanda pralaimėjo prieš da nubausta 25,000 Šveica- kurie pabėgo iš Vietnamo. Jie
Tribūne"
kores
atidengė,
k
a
d
Vietname
d
a
r
Italiją, padaugėjo savižudybių
Šio darbo tikslas — ateis po vieną straipsnį.
žinomas „Sun Times" kolum- pondentui arkivyskupas šią
r
i
j
o
s
f
r
a
n
k
ų
u
ž
gali būti 30-40 JAV lakūnų, nistas, pasisako dėl prezi žinią paneigė, sakydamas, kad
tinės propagandos Lietuvos
Susitepti lengva, grąžinti skaičius, vandalizmo, nusikal nedrausmingumą,
priekabių patekusių į nelaisvę. Su žurna
Brazilijos
rinktinės
spaudoje 1940-1976 m. analizė. savo gerą vai d 3 sunku. Turime timų.
dento Reagano sumanymo šitokiose aplinkybėse j i s
ieškojimą. Vieną teisėją teko lu kalbėjo ir pabėgęs Viet Contrenerio
žmona
ir
šeima
y
r
a
J a m e naudotasi bibliogra- žinoti viešai nedeklaruojamus
oasiųsti marinus į Libaną. neatsistatydintų. J i s nesąs
pašalinti, iš aikštės išvaryti go propagandos ministeris
finiu-statistiniu metodu. Dido ateistinės propagandos meto policijos priežiūroje, n e s ji
Autorius retoriškai klausia: „Is jokiu būdu įveltas į skandalą,
keli žaidėjai. Lenkijos koman Duc Yen.
ka apimtis — 222 psl., 37 suves dus, silpniausias ir pavojin gavo daug telefoninių grasini
that guy nuts?" Royko sako, kuris ištiko Italijos Ambroda pasiges savo žvaigždės
— Kinijos valdžia davė leidi kad jis nenorėtų rašyti žuvu siano banką.
tinės lentelės. Stebina aprėptos giausias jos puses, tiksliau tas mų.
Zbigniewo
Bonieko, kuris mą užsieniečių grupei suruošti
medžiagos kiekiai — 7057 silpnąsias savo puses, kurias
sių karių tėvams pranešimo,
Hondūro sostinėje, k a i s u s p e n d u o t a s
vienerioms demonstraciją Pekine. Užsie
„ S u n T i m e s " žiniomis,
ateistinės publikacijos perio ateistinė propaganda mums Hondūro rinktinė pralaimėjo,
kad jų sūnus žuvo. Būtų
rungtynėms. Milijonų žiūrovų niečiai, vadovaujami anglės,
Vatikano bankas turi minė
dikoje, 509 ateistinės brošiū padeda suvokti. J u k geriau nusišovė 26 m. Domingo Lainelengva sugalvoti, už ką j i s
nežavi ir dalies futbolininkų protestavo
tame
Ambrosiano banke 1.58
prieš atominių Žuvo, rašo autorius.
ros ir knygos, nagrinėta ateis sias ateizmo propaguotojas nez. Čilėje, kai ji pralaimėjo
elgesys aikštėje. Menkiausias ginklų lenktynes. Dalyviai,
nuoš. akcijų.
tinė medžiaga apie Lietuvą, yra blogas tikintysis...
Mike Royko nurodo, k a d
prieš Austriją, du Čilės pilie susidūrimas su varžovu suke
„II Giornale" rašo, k a d
nustebindami
kinus
praeivius,
išspausdinta TSRS ir užsieny
Izraelis
nori, k a d P L O
(Bus daugiau)
čiai mirė prie televizijos apara lia kai kuriem norą suvaidinti
popiežius
dabar galėtų išspręs
aplankė Sovietų Sąjungos ir pasitrauktų iš Libano. Tas ne
to, gavę širdies s m ū g i u s . jau beveik mirštantį. Toks
ti
klausimą,
paskirdamas arki
JAV ambasadas. Nebuvo už išspręstų Palestinos klausimo,
Jugoslavijoje, k a i komanda „artistas" po kelių minučių vėl
vyskupą
Marcinkų
Chicagos
s i m i n t a , k a d a t o m i n i u s bet išblaškytų ir sunaikintų
grįžo pralaimėjusi pirmajame bėgioja lyg niekur nieko.
arkivyskupu, n e s ši vieta
ginklus gamina ir Kinija.
PLO, kaip karo instrumentą.
rate, kažkas sudegino vieno
tuščia
po kardinolo Cody mir
— Salvadoro gynybos minis Izraelis pasakė, kad jei PLO
žaidėjo, padariusio lemtingą
ties.
Šie
spėliojimai sukėlė
terija skelbia, kad paskutinia neišeis iš Beiruto, jo armija
Sovietai prieš
klaidą, automobilį. Oldenburme žygyje pavyko nušauti 400 įžengs ten ir juos išvarys. PLO didelį susidomėjimą Chicagos
ge, V. Vokietijoje, vienas poli
komunistinių sukilėlių, žuvo 13 pasirinkimas aiškus: išeiti spaudoj ir televizijoj. Oficialūs
JAV intervenciją
cijos valdininkas padavė į teis
kareivių ir 26 buvo sužeisti. arba likti Beirute ir kovoti. Abi Vatikano sluoksniai nekomen
V i e n a . — Austrijoje vėl nugalėti susidariusius ekono mą valstybinę rinktinę, kuri
B e i r u t a s . — Dar nėra tikras
tuoja italų spaudos žinių.
teisių
pusės yra suaugusios ir žino,
buvo susitikę naftą ekspor minius sunkumus, paskolinti „nuplėšusi tėvynės garbę", dalykas, kad Amerika pasiųs į Užsienio žmogaus
grupės stebisi, kodėl Salva kokias rizikas jie prisiima. Vatikano spaudos ryšininkas
tuojančių šalių (OPEC) atsto vieną bilijoną dolerių.
nesistengdama laimėti aukš Libaną savo karius prižiūrėti
kun. Romeo Panciroli atsisakė
vai. Jie svarstė naftos pasauli
Naftos šalių organizacijai tesniu rezultatu prieš Austriją. taikos, pasakė gynybos sekre dore valdžia neturi belaisvių. Tegu jie rizikuoja, baigia komentuoti šias kalbas. „II
Įtariama, kad kareiviai pagau autorius, sakydamas, kad j i s
nes kainas ir gamybos kiekius. nepriklauso ir naujas naftos
Šaltesnio klimato sportinin torius Weinbergeris. Pasiunti tus sukilėlius tuoj nušauna.
Giornale
Nuovo"
spėliojo
gavo laišką, kuriame atsargos
Gegužės mėn. Ekvadore buvu milžinas — Meksika. J o s kams nemažai kenkia Ispani nys Habibas tęsia Libane dery
trečiadienį,
kad popiežius
karys pataria nesiųsti į Liba
si naftos šalių konferencija ekonominiai sunkumai tokie, jos vasaros karščiai. Kai ku bas su daugybe atskirų frakcijų.
nenorės atsisakyti arkivysku
Mirė
ną
kareivių,
bet
—
kunigus
ir
nutarė šiais metais kainas kad ji negali laukti, kol page r i u o s e
s t a d i j o n u o s e Kai kurie vadai ten neturi savo
po Marcinkaus, kuris esąs
rabinus. Jų biznis yra taika, o
palikti tas pačias — 34 dol. už rės laikai, sumažės pasaulyje temperatūra siekė 110 laips grupių, o yra grupių, kurios
kun. S. Bartkus
vienas artimiausių popiežiaus
kareivių biznis yra karas. Roy
statinę, arba 250 dol. už toną. atsiradęs naftos perteklius. J i nių. Anglijos žaidėjas Paul neturi vadų, pareiškė Weinberpatarėjų, jo
Liepos 7 d. mirė kun. Stasys ko mano, kad Amerika turi aiš- bendradarbių,
Norėdamos išlaikyti šią kainą, turi parduoti kuo daugiau naf Mariner per vienas rungtynes geris. Jis paaiškino, kad prezi
kelionių organizatorius.
Bartkus, Kewanne, 111., 50
OPEC narės susitarė griežtai tos, nes turi užsieniuose milži prarado 11 svarų svorio.
dentas principiniai
sutiko metų buvęs lietuvių Šv. An kai pasakyti Izraeliui: negau
„Sun Times" žiniomis, Notre
site daugiau ginklų n ė už
reguliuoti naftos gavybą. J a u niškas skolas, namie didelį
Kinijoje p a s vieną žmogų, pasiųsti marinus, tačiau Liba tano parapijos klebonas.
Dame
universiteto teologijos
dolerį, nes atėjo laikas užbaig
kovo m ė n . konferencijoje nedarbą ir infliaciją.
kuris turi televizijos priim no vyriausybė turi Ameriką
dekanas kun. Richard McVelionis buvo gimęs 1894 m. ti šitą Libano reikalą.
Vienoje buvo nutarta įparei
OPEC organizacijoje toli iki tuvą, žiūrėti rungtynių susi pakviesti, visos įveltos grupės
Brien nemano, kad Chicagos
spalio
6
d.
Lietuvoje,
kunigu
goti visas 13 OPEC narių visiško sutarimo. Nevienodas rinko tiek draugų, kad lūžo turi sutikti su amerikiečių
diocezijon
būtų paskirtas ark.
įšventintas 1928 m. birželio 2
žymiai sumažinti naftos gavy n a f t o s
p o t e n c i a l a s i r grindy s ir 16 žmonių teko vežti karių atvykimu. Amerikos
— Taptautinė javų prekybos Marcinkus. Panašiai galvoja ir
d. Amerikoje. Nuo to laiko dir
bą: nuo 1025 iki 875 milijonų socialinis, ekonominis išsivys į ligoninę.
jėgos turi būti tarptautinės bo kunigišką darbą Peorijos įstaiga ir JAV žemės ūkio bažnytinės istorijos specialis
tonų per metus.
tymas, skirtinga vidaus ir už
Pasaulio Taurės rengėjai kariuomenės dalis ir kareiviai
departamentas
pranašauja, tas prelatas John Tracy Ellis.
Paaiškėjo, kad ne visos sienio politika, n e l e n g v a įvairiais aparatais, elektroni turės būti Libane neilgiau kaip vyskupijoje. Buvo Šv. Petro ir
kad sovietų grūdų derlius ir
narės nutarimų laikosi. Naf nugalėti pagrindines ginčų niais kompiuteriais surado įdo 30 dienų, pareiškė gynybos Povilo par. klebonas Westšiemet
gali būti daug mažes
ville,
111,
o
nuo
1932
m.
Kewatos pirkėjai išvystė spaudimą priežastis.
mių s t a t i s t i k o s d u o m e n ų . sekretorius. Derybose dėl nne Šv. Antano par.
KALENDORIUS
nis. Sovietų Sąjungai teks
Nigerijai,
pagrasindamos
Pasaulyje šiuo metu y r a 30,- Libano klausimų įvelta Pran
Laidojamas
pirmadienį, importuoti užsienio kviečius ir
Liepos 9 d.: Audaktas, Vero
nepirkti jos naftos, jei ji
— Tarptautinė teisininkų 834,643 futbolininkai ir 502,- cūzija, Egiptas ir daug kitų. liepos 12 d. Šv. Antano bažny kitus javus dar daug metų.
nika,
Gertantas, Vida.
nesumažins savo kainų. Daug komisija Ženevoje pareika 886 teisėjai. Vien Europoje fut Sovietų Brežnevas jau atsiun
čioje,
Kewanne,
11
vai.
busšv.
—
Vienoje
vyksta
Lenkijos
Liepos
10 d.: Mauricijus, Runaftą
parduodančių
Salių lavo, k a d Izraelis laikytų bolą žaidžia 16 milijonų 760 tęs pareiškimą
prezidentui Mišios, kurias laikys Peorijos valdžios atstovų ir 13 Vakarų
fina, Giivaina8, Eirimė.
nepriklauso OPEC organizaci Libane suimtus palestiniečius tūkstančiai sportininkų, kurie Reaganui, kuriam patariama į
vyskupas
E . O ' R o u r k e , bankų derybos dėl Lenkijos
jai, jų tarpe Britanija, parduo karius, kurių yra apie 4,000, sudaro 464,724 komandas. Libaną kareivių nesiųsti.
Saulė teka 5:23, leidžiasi
paskiau bus atlydėtas į š v . skolų išskirstymo. Lenkija
danti savo naftą už 31 dol. karo belaisviais. Izraelis juos Futbolas
populiariausias
8:27.
Kazimiero lietuvių kapines s k u n d ž i a s i , k a d V a k a r ų
statinei. Saudi Arabija, norė laiko kriminaliniais nusikal Meksikoje, kur žaidžia 14 mili
ORAS
Chicagoje ir palaidotas šeimos p a s k e l b t o s
—
Europos
Rinka
pažadėjo
sankcijos, —
dama išlaikyti Nigeriją organi tėliais, teroristais, kuriems jonų žmonių. Veikia 106,000
sklype.
Liko
velionio
sesuo
200,000
dol.
Falklando
salų
„ekonominė agresija" apsun
Saulėta, temperatūra dieną
zacijos eilėse, pažadėjo padėti gresia Izraelio teismai.
futbolo klubų.
Sofija Bartkutė, gyv. Cicero.
ekonomikos sustiprinimui.
kina skolų mokėjimą.
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1982 m. birželio mėn. 13d. Melbournė, įvykusiame specialia
me Australijos Lietuvių Sporto
klubų atstovų suvažiavime pri
imta
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XII PASAULINĖS FUTBOLO
PIRMENYBĖS (IV)
P . GANVYTAS
pasirodymas šioje
Po antrojo
buvo tikrai vykęs.
baigmės rato

baigmėje

T a r p Pietiečių —
Barcelonoje
Pasaulio meisteriui Argen
tinai grupėje C teko žaisti prieš
Braziliją ir Italiją. Abi rung
tynes jie pralaimėjo, prieš eu
ropiečius 1:2, o prieš savo šiau
rinius kaimynus 1:3; ir tuo
užsibaigė jų tolimesnė pirma
vimo galimybė. Su dėmesiu tad
teko laukti pirmadienį įvyku
sio brazilų susitikimo su ita
lais. Pastarieji tai jau dabar
laikytini meisteriu, kai rei
kalas liečia ekonominį savo jė
gų panaudojimą. Pirmajame
baigmės rate jie sužaidė 3 ly
giąsias, tepasiekė tik 2 įvarčius
(po vieną prieš Kamerūną ir
Perų — o prieš lenkus lygio
sios baigėsi 0:0); prieš argentiniečius laimėjo 2:1 ir brazilus
įveikė 3:2. T a s laimėjimas tai didžioji turnyro sensacija.
Brazilų kombinacijos, pasuo
lės ir kamuolio valdymas — tai
tikras šių pirmenybių deiman
čiukas — ypač antro kėlinio
pradžioje, kol žaviu Falcao šū
viu pasiektos 2:2 lygiosios. Ta
čiau italų gynyba ir jų staigoki prasiveržimai irgi buvo
žavingi. Be trečio įvarčio, kurį
kaip ir kitus du pasiekė gar
susis Rossi, italai dar ir ketvir
Grupė A.
tą kartą paklupdė brazilų var
Jon pateko lenkai, sovietai ir tininką, tik šį kartą golas
belgai. J a u pirmame susi nebuvo užskaitytas. Italų var
tikime lenkai parodė, kad jie tuose jau 106 kartą jų trispal
pajėgi komanda, įveikdami vę ginąs Dino Zoff pasirodė,
belgus 3:0. Kai rusams tepavy kad nors jam jau ir 40 metų, jis
ko tik 1:0 laimėjimas prieš bel visgi vienas iš pačių geriausių
gus, lenkams tereikėjo lygiųjų pasaulinėje arenoje. O brazilų
p : ieš sovietus, kad iškoptų į pasitikėjimas savo sugebėji
pusiau - flnalį. Tos rungtynės, mais ir iš to išplaukęs lengva
įtarios — kaip ir visos šios gru- būdis gynybinis manevras pir
p* varžybos — buvo praves mame kėlinyje bereikalingai
tos Barcelonoje, ir baigėsi be suteikė italams progą pasiekti
vertėmis
lygiomis.
Šešėliu savo antrą įvartį ir tuo — kaip
tačiau lieka garsiojo lenkų žai vėliau išryškėjo baigmės duo
dėjo Zbigniew Boniek, kuris menys — pasiųsti favoritus na
pvz. prieš belgus įmušė visus 3 mo. Tačiau tikrai gaila, kad
įvarčius, suspendavimas 1 brazilų nebėra tolimesnėje var
rungtynėms už kietą žaidimą. žybų eigoje. J i e taip spalvin
J o buvimas aikštėje per sekan gai žaidžia. I š tikro, jie žai
čias lenkų varžybas būtų tik džia, kai kitos komandos
rai reikalingas. Tų rungtynių d i r b a . Tačiau tam žaidimui
laimėtojas sekmadienį žais fi reikia erdvės, o italų gynimas
nale. O Boniek tai veteranas, tą erdvę siaurino, brazilų žai
žaidęs arti 70 tarpvalstybinių dimą varžė ir tuo laimėjo.

Užsibaigė šį pirmadienį ant
rasis baigmės ratas, per kurį
sužaista 12 rungtynių. Jei pir
mame rate — per 36 susitiki
m u s — iš 24 dalyvių pusė buvo
pasiųsta namo, tai dabar iš li
kusio tuzino išryškinti 4 baig
mės dalyviai. Pastebėtina,
kad:
visos keturios rinktinės iš
Europos — tuo tęsis tradicija,
kad pasaulio meisteriu tampa
komanda iš to žemyno, kuria
me vyksta baigmės turnyras.
Vienintelė išimtis tai brazilai,
1958 metais Stockholme baig
mėje įveikę šeimininkus 5:2.
Tačiau jei iki šiol 5 kar
tus baigmės turnyro šeiminin
kai pasipuošė nugalėtojo titu
lu, tai šį kartą to nebus, nes
Ispanija nepateko į baigminį
ketvertuką.
Su Brazilijos pralaimėji
mu prieš Italiją (2:3) ir tuo pa
čiu jų iš kritimu iš tolimesnių
varžybų nebeliko nei vienos
komandos žaidynėse, kuri be
pralaimėjimų ar lygiųjų galė
tų puoštis meisterio laimėjimu
— visos 4 likusios rinktinės ar
b a sužaidė bent vienas rung
tynes lygiomis ar net pralai
mėjo žaidimą.

J A V A A U Junior Olympic prezidentas J. Schatz
įteikia atžymėjimą Z. Žiupsniui, Central A A U ra
jono komiteto pirmininkui.
Nuotr. Z. D e g u č i o

"NERIS" JAV AAU JUNIOR
OLYMPIC PIRMENYBĖSE

1. Sporto klubai ir toliau pa
laiko tarpusavio glaudų bend
radarbiavimą, tęsiant mūsų
tremtyje turimas tautines spor
tines tradicijas.
2. Sporto klubai pilnai pasi
tiki išvykos į Chicagą organi
zaciniam komitetui, kuris ir
toliau
tęsia
išvykos
paruošiamuosius darbus. Apie
šių darbų eigą komitetas pra
neša visiems sporto klubams r
ALFAS valdybai. Pakeisti išvykos org. komiteto nutari
mus ar suspenduoti org. komi
tetą gali tik sporto klubų ats
tovų suvažiavimas
3. ALFAS valdybos pagrin
dinis tikslas yra palaikyti
bendradarbiavimą tarp visų
sporto klubų ir patikrinti, kad
sporto klubų nutarimai y r a tei
singai vykdomi. ALFAS val
dybos paruošti nuostatai a r pa
keitimai turi būti patvirtinti
visų sporto klubų.
4. Sporto klubų atstovų su
važiavimas labai apgailestau
ja už įvykusius lietuvių spau
doje šmeižtus ir užgauliojimus
paskiriems sporto klubams ir
jų darbuotojams, mėginant
įnešti nesantaiką ir skilimą
tarp paskirų sporto klubų. Ypa
tingai pavienių asmenų už
gauliojimus, pasitaikiusius dėl
savo asmeniškų biznio sume
timų, kurie niekada nieko
bendro su sportine veikla ne
turėjo ir neturi.
5. Šis suvažiavimas patvir
tina kiekvieno klubo teisę
pasirinkti pagal atskirų spor
to klubų nutarimus klubams
priimtinas kelionių sąlygas,
kelionių biurus ir priemones .
vykstant į Pasaulio Lietuvių
sporto žaidynes.
Romas
Ragauskas
Suvažiavimo pirmininkas, f
Vincas
Ališauskas
Suvažiavimo
sekretorius

"Neris" JAV AAU Junior dė visas 4 dienas, tas reiškia,
Olympic, tinklinio vice-meis- kad visi pasiekė pusfinalius.
13-kos metų užbaigė grupinį
teris berniukų 19 metų am
žaidimą antroje vietoje. Pus
žiaus grupėje.
Šiais metais birželio 27-30 d. finalyje susitiko su Columvyko JAV Junior Olympic bus "Banzai" komanda ir po
tinklinio pirmenybės. Jos bu permainingos kovos pralai
vo pravestos prie Chicagos mėjo 2:0. Dėl to neriečiai turėjo
esančioje Illinois Benedictine žaisti dėl trečios vietos, o ne fi
College. Į pirmenybes buvo pri nale. 3-čia vieta laimėta gan
imta 113 komandų iš 38 vals nesunkiai. Iš komandos Pau
tijų. Turnyras tęsėsi 4 die lius Urba išrinktas į turnyro
nas. Sužaista 375 rungtynės. rinktinę.
Šiose Junior Olympics pir
17-kos metų komanda buvo
menybėse dalyvavo ir Chi- rimtas kandidatas į I vietą. Po
cagos"Neries" klubas 'su 5 apylygių grupinių rungtynių
komandomis: mergaičių 13 ir rezultato 6-6, baigminiame ra15 metų; berniukų 13, 17 ir 19 te reikėjo žaisti stipriausios ko
metų. Turnyras pravestas to mandos pusėje: Laimėjus prieš
pačio amžiaus dalyvius sus- Miami ir Great Lakęs, puskirstant į paskiras grupes. Dvi finalyje teko nusileisti "Madidienas žaidimas vyko paskiro- son" komandai. Žaidžiant dėl
se grupėse. Trečią dieną pra 3 vietos prieš Cincinnati, po ly
dėtas vieno minuso galutinis gios kovos "Neriai" teko 4 vie
laimėtojams išsiaiškinimas.
ta. Iš gerai žaidžiančių pažy
Nerietės 13 metų savo gru- m ė t i n i : A . D e g u t i s , K.
pėje baigė 4-2. Po to laimėjo Brakauskas ir į turnyro rinkpirmame rate, bet antrame ra- tinę išrinktas T. Lukas,
te iš 3 setų iškrito prieš St.
Geriausiai neriečiai pasiroL°msdė stiprioje 19 metų amžiaus
15-roetės per 2 dienas pasie- lygoje.Zaidžiant savo grupėje
kė 3 laimėjimus ir 3 pralai- p £ 2 dienas pasiekti 3 laimėmėjimus. Baigminiame rate jimai ir 3 pralaimėjimai. Baiglaimėjo pneš Kalamazoo 2:0, miniame rate susitikusi su
bet sekančiame rate po 3 setų, L a k e shore "Neris" laimėjo
kurie užsitęsė 2 vai. 30 min., 2 : 0 . Pusfinalyje teko pasitemppralaimėjo prieš Belleville
ti prieš Oklahoma; laimėta 2:1
Berniukams sekėsi daug ge
Tai pirmas kartas mūsų
riau. Visos trys komandos Žai- sporto istorijoje, kad "Neries"
19 metų vyrukai išsikovojo iki
finalų visų JAV AAU J r . Tink
FUTBOLAS
linio pirmenybėse. Finale susiko su Wisconsin komanda,
IŠVYKA Į
kuri savo tarpe turėjo 2 JAV
ST. J O S E P H , MICH.
Vyrų Junior rinktinės žaidėj xs. Pirmam sete "Neriai" ne
"Lituaricos" futbolo ko labai sekėsi, pralošta 16:6, ant
mandos liepos mėn. 17 d., Šeš rame sete jau kitas vaizdas.
tadienį, vyksta į St. Joseph. Turėdami 14:8 savo naudai,
Mich., dalyvauti didžiuliame kažkur užkliuvo ir Wisconsin
futbolo turnyre. Ta proga or- pelnytai nusinešė J A V AAU
ganizuojama futbolo mėgėjų Vyrų Junior meisterystę 16:14
išvyka autobusu. Norintieji Neries" į finalus pakliuvi
šioje puikioje išvykoje daly mas nėra atsitiktinumas, bet
vauti, kviečiami tuojau regis aaugelio metų darbas. Ko
truotis "Lituanicos" klube, m a n d a i vadovavo Ritas Žiupsnys. Gražiai sužaidė jau keletą
2614 West 69 str., iš karto susi metų. Lietuvių žaidynėse ma
žaidimų.
mokant už kelionę. Smulkes tyti E. Kožė ir K. Pocius. Iš šios
O ketvirtoje....
B. grupėn, kuri žaidė Madri
nių informacijų gausite čia komandos du žaidėjai irgi bu
D grupės varžybos Madride pat.
de, be pačių šeimininkų pate
vo išrinkti j turnyro rinktinę.
ko anglai ir vokiečiai. Daug relatyviai buvo lengviausios.
Šiame turnyre kelios lietu
antipatijos iššaukę Vak. Vo Be netikėtai į tą grupę pateku
vaitės žaidė kitose komando
kietijos žaidėjai savo žaidime sios šiaur. Airijos čia dar run JAV-ių ABC transliuos baig se. Aldonos Pleirytė8 ir Mary
prieš austrus, (karštiem pietie gėsi austrai su prancūzais. mės rungtynes ateinantį sek Oškeliūnaitės komanda laimė
čiam atrodė, kad bendrakal Pastarieji, įveikę austrus 1:0 ir madienį — tai pirmas kartas Šio jo 19 metų mergaičių pirmą
biai austrai ir vokiečiai lyg su airius 4:1, ir iškopė į baigmės krašto istorijoje. Kas tose rung vietą. Aldona Pleirytė buvo iš
tarę vengė tikrai rungtis ketveriukę. Prancūzams tai di tynėse susitiks, dar neaišku, rinkta į turnyro rinktinę. Jo
tarpusavio žaidime, nes 1:0 delis laimėjimas, nes tik 1958 bet baigmės ketvertuke yra 2 nės Pociūtės ir Danos Kalvai
rezultatas vokiečių naudai už metais jiems pavyko laimėti rinktinės, kurios jau po 2 kar tytės komanda irgi laimėjo
tikrino abiejų tolimesnį daly III vietą; po to tik 1978 metais tus laimėjo pirmenybes (italai pirmą vietą 15 metų amžiaus
grupėje. J. Pociūtė išrinkta ge
vavimą ir Alžyro išjungimą, jie žaidė baigmės turnyre — ir vokiečiai) bei kitų 2 rink riausia žaidėja jos amžiaus
nors pastarieji ir buvo įveikę šiaip gi nepavykdavo kvali- tinių ligšiolinis aukščiausias grupėje.
laimėjimas — tai trečia vieta
vokiečius 2:1) su anglais sužai fikuotis.
Turnyrą pavyzdingai prave
Susidomėjimas varžybomis pasaulyje (prancūzai — 1958;
dė bevartes lygiąsias, gi pa
dė
J i m Coleman, ilgametis
čius šeimininkus nugalėjo 2:1 dabar jau tikrai didis, Net lenkai — 1974).
JAV
vyrų tinklinio rinktinės
Tad paskutinės šios grupės
vadovas.
Oficialią turnyro da
varžybos tarp anglų ir ispanų
lį pradėjo AAU prezidentas,
turėjo nulemti, kas pateks į gar
pasveikindamas visus turnyre
bingą ketveriukę. Kai šios
dalyvaujančius. Sveikino ir
rungtynės, kurios buvo pačios
JAV AAU Junior Olympic
paskutinės visame antrajame
Tinklinio komiteto preziden
rate, pasibaigė, vokiečiai atsi
tas J a c k M. Schatz.Buvo paduso, nes anglai ir ispanai ne
gerbti penki, daugiausiai JAV
AAU J . O. tinklinio lygio pa
pasiekė nei vieno įvarčio. Net
kėlimui nusipelnę asmenys,
antrame kėlynyje įleistas ang
kuriems buvo įteiktos atitin
las Keegan, kurį daug kas lai
kamos plaketės. Vienas iš tų
ko geriausiu Europos žaidėju
pagerbtų asmenų yra ilgame
— jis tačiau dėl susižeidimo iki
tis tinklinio darbuotojas Zigšiol nebuvo aikštėje, — nepajė
mas 2ilipinys. Jis šiuo metu
gė anglams išpešti laimėjimo
vadovauja JAV AAU Central
ar bent įvarčio — nors jo smū
rajono
tinklinio komitetui.
gis galva tik puikaus ispanų
I P'*2 metais Si am P rajonp yra
užregistruota *<V tinklminkųvartininko dėka nepasiekė var
XXXII•'><<(• >;ai;rAu A m p n k n s lAPHI^.U
Sporto ža.-lvr.^sp
kiu.
Jis taip pat vadovauja
tų. Tad taip ir liko 0:0 rezul
Clevelande, Toronto krepšinio kommkU Aušra" priima
' N e n e š " tinklinio
koman
t a t a s . Vak. Vokietija lieka, o
Clevelando miesto burmistro skirtą pereinamąją taurę.
dom."
p
O
L t
anglai vyksta namo, nors jų
Nuotr V. Bacevičiaus.
K Sakalas
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— Fiba — Pasaulio krepši
nio federacija savo 50 m. jubi
liejų atšventė rungtynėmis
tarp Europos ir Amerikos rink
tinių. Abu kartus nesunkiai
laimėjo Europa: Ženevoje 11192 ir Budapešte 103-88. Už
Amerikos
rinktiuę
Žaidė
- Jonas, Jordan, Paxson. Russel, Turner, Payne, Sitton, Tox,
Thomas, Reveli, Carter ir
Bradbolm.
— Budapešto tarptautinį
moterų krepšinio turnyrą lai
mėjo Amerikos rinktinė finale
pirmą kartą nugalėjusi Sov.
Sąjungos rinktinę 85^83 su
Semeniova ir kitomis žvaigž
dėmis.
— Iš M e k s i k o s grįžo Sov.
Sąjungos rinktinė su 6 per
galėmis, kuriu trys buvo prieš
Meksikos rinktinę fifi-78.102-86

j
I
j
1
1

ir 101-86. Toje rinktinėje žaidė
Tinginystė yra tikras pačio
Kauno "Žalgirio" žaidėjai J.
žmogaus
budelis.
Jovaiša, A. Sabonis ir V.
T. Totk
Masalskis.

— K o l u m b i j o j e įvykstan
čioms pasaulio krepšinio pir
menybėms Sov. Sąjunga jau;
seniai ruošiasi. Galutina rink
tinė b u s sudaryta po pasku
tinio stažo, į kurį pakviesti
aukščiau minėti "Žalgirio" žai
dėjai ir d a r V. Chomičius taip
p a t iš "Žalgirio". T a rinktinė
dar vyks į Italiją i r Ispaniją
paskutinėms
pasiruošimo
rungtynėms.

DR. JONAS MAŽEIKA
DANTįJ GYDYTOJAS
4600 VV. 103 St. Qak Lawn
Tel. 423-838C
. \
Valandos pagal s u s i t a r i m a i •;
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 "

DR. FRANCIS MA2EIKA
-'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-^-4
6—8; antr. 12—6; penkt. 10^12, 1—6.

0R. K. 8 . BALUKA8
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

-*tf!
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR V^IKV LIGOS
Hl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |
SPECIALISTĖ
2434 West 71 st Street
MEDICAL BUILDING
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3200 VV. 81st Street
11:30 vai. ryto iVi 3 vai. popiet.
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p..Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

DR. PETER T.

ffRAZIS

j

Šių metų pabaltiečių lauko Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
teniso pirmenybės įvyks Cbi" * . EDMUND L CIARA
cagoje, Marąuette Parko aikš
OPTONiETRISTAS
tėse, prie 67-tos ir St. Louis gat
2709 VVesi 51st Street
Tel. — GR 6-2400
vių liepos 31 ir rugpiūčio 1 d.
ai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii
Pradžia Šeštadienį 9 vai. rytfc
3 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai
Programoje: vienetai — v y
rų A, vyrų B, senjorų (daugiau
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
44 m.), moterų, mergaičių, ir.
0R. E. DECKYS
terų daugiau 34 m. ir jaunių
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
(žemiau 19 m.); dvejetai — vy
SPECIALYBĖ — NERVU IR
rų ir mišrus. Dalyvavimas vi- ;
EMOCINĖS LIGOS
šiems lietuvių, latvių ir estų
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
žaidėjams atviras, bet tik vie
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
name vienete ir dvejetuose. Vy
rų A klasėje gali dalyvauti ne-1
DR. A. B. GLEVECKAS
daugiau 16 žaidėjų; atrinkimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
daro kiekvienos tautybės lau
Ofiso tel. — 233-8553
ko teniso vadovybės. PravediService: 885-4506 — Page #06058
mo sistema bus grupinė, žaiSPECIALYBĖ — AKIU LIGOS
džiant kiekvienam
su
3907 VVest 103rd Street
kiekvienu po 8 ar 10 žaidimų
Valandos pagal susitarimą
pro-setus. Tik finalai bus 2 iš
trijų setų.
Ofiso tel. — 582-0221
Vienetų varžyboms regis
0R. JANINA JAKSEVlClUS
truotis pas A. Kušeliauską
f OK 5 A
6636 So. Francisco Ave., Chi
VAIKŲ LIGOS
cago, 111. 60629, telef. 434-2265,
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
p r siunčiant kartu 6 dol. regis
tracijos mokestį.
Ofs P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278
Varžybas
organizuoja
DR. A. JENKINS
ŠALFAS s-gos lauko teniso
vadovas A. Bartkus su Chica
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gos Lietuvių lauko teniso klu
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
bu.
KREPŠINIS

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

r!32 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

0R. K. A. JUČAS
O D O S LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

-

*i. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

0R. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5peci!y;je vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
-• ••
uos ir Campbell Ave kampas!
A : pirm., artr ketv. f- perk f
3 iki 7 v. p.p. Tik s u ^ : ^ '
M
-•:•
ŲA&fl *įt%i3
.2-025: ;*a«ia 58*-55.
•

0R. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave. ',:•
Elgin, 111. 60120
Valandos pagal susitarimą

S

I ei. 372-5222, 236-6575

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRUv.
Ofisai:
111 NO- VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

0R. L D. PETREJKIS
DANTL/ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ai.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai;
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akimus ir
"Contact lenses"
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5U-*
' ai. pagal susitarimą. Uždaryta tr.c.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTy, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai., antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt.

DR. V. TUMAS0NIS

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus
Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai: pirm., antr., ketv ir penkt.
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak.
Treč ir šešt. uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6
Šeštadieniais pagal susitarimą

0R. IRENA KYRAS

0R. K. M. 2YMANTAS
OR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
. balandos pagal susitarimą — Pirm.,
antr.. treč , ketv ir šeštad
,

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr , treč.,
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro
Tel, — 778-3400

f:

Reikiamas pasiruošimas

KANADOS EKONOMIJA
BLOGĖJA

PILNUTINIAM
UGDYMUI
Po ilgo pereito savaitgalio
dar tebegyvename JAV Ne
priklausomybės šventės nuo
taikomis. Turėjome progos pri
siminti, kad žmonės, kurie šį
didingą kraštą sukūrė, buvo gi
lūs idealistai, skelbdami visų
Dievo sutvertųjų žmonių lygy
bę, į konstituciją įrašydami
religinį pradą. P a t y s šio kraš
to tėvai buvo gilaus religinio
įsitikinimo. J a u pats Ameri
kos atradėjas Kolumbas buvo
giliai tikintis žmogus. Savo
atradimų kelionėje vestame
dienoraštyje jis vieną dieną
atžymėjo: "Lai Kristų džiu
gina žemė". Kai pirmieji kraš
to atstovai susirinko aptarti
naujai kuriamų JAV pagrin
dų, Benjaminas Franklinas
prabilo: "Aš gyvenu ilgą laiką
ir esu įsitikinęs, kad Dievas
tvarko žmonių reikalus. Todėl
siūlau, kad kiekvieną rytą
prieš pradedant darbą prašy
tume Dangaus pagalbos". Ši
tradicija išsilaikiusi iki pat
mūsų dienų^r jau tiek daug net
ir lietuvių dvasininkų yra kal
bėję maldą kongrese.
Apie pirmąjį J A V preziden
tą žinome, kad kovų dėl lais
vės pavojingiausiu momentu
Forge slėnyje Jurgis Washingtonas klaupėsi maldai į sniegu
nuklotą žemę, melsdamas Die
vo pagalbos. Kai Abraomas
Linkolnas buvo išrinktas pre
zidentu, atsisveikindamas su
Illinois gyventojais, prieš vyk
damas į sostinę Springfielde
1861 m. vasario 11d. pareiškė:
"Be Dieviškos Būtybės pagal
bos aš negaliu susilaukti pasi
sekimo, bet su t a pagalba aš
negaliu suklupti neištesėjęs".
Ir religijos atstovų įnašas
šiame krašte didelis. Mes žino
me, kaip uoliai Europos kultū
rinę pažangą skiepijo va
karuose,
Kalifornijoje,
misininkas Junipero Sierra,
kiek vidurvakariuose pasidar
bavo Marąuette, Joliet, kad jų
pavardėmis net miestai ar
miestų dalys pavadintos. Kraš
tui daug davė tikybinės mo
kyklų sistemos, universitetai,
kolegijos.
Pasiekusi aukštą ekonominį
lygi, didelę tarptautinę poli
tinę įtaką, aukštą mokslo pa
žangą (JAV-se iš 1000 gyven
tojų yra 52 studentai, iš viso jų
yra 11,286,000), tapusi pir
maujančiu pasaulio meno cent
ru, iškilusi didžiąja laisvės
tvirtove ir pasaulio laisvės vil
timi, šiuo metu Amerika nėra
pirmaujanti savo morale. Tai
daro savotiškos neigiamos įta
kos ir į mūsų šiame krašte pri
augančiąja kartą.
Tą reikalą jaučia daugelis
įžvalgesnių protų. Muzikinės
televizijos programos vadovas
kompozitorius Lawrence Welk
savo knygoje "My America,
Your America" pasisakė: "Aš
d a b a r meldžiuosi, kad visa
Amerika pradėtų melstis už
atgimimą tų idealų, kuriuos
mūsų protėviai atnešė į šį kraš
tą. Visi malonumai yra mir
tingi, kurie nesiharmonizuoja
su dešimčia Dievo įsakymų".
Nebūdami imponuojantieji
savo skaičiumi, mes daugiau
galime reikštis asmenybių sušvytėjimu. Labai svarbu, kad
mūsų jaunoji karta uoliai ver
žiasi į mokslą. Pasiekia čia
pasigėrėtinų^ laimėjimų. Bet
taip pat svarbu, kad mes švytėturoe ir savo charakterio tau
rumu. Čia verta prisiminti
J. W. Goethes, daug mačiusio ir
daug pergyvenusio, patyrimą,
kurį jis išreiškė žodžiais: 'Tu
riu pripažinti, kad visame sa
vo gyvenime tik ten atradau
nesavimeilius
charakterius,
kur radau stipriai pagrįstą reli
ginį gyvenimą". Čia derinasi ir
Mykolo Angelo patyrimas, iš
reikštas jo tvirtinimu: "Tik vie
ną vėliavą dabar galiu iškelti
čia žemėje ir su ja nugalėti gy
venimą, tai tikėjimas".
Mes labai daug dedame pa
stangų išplėsti lituanistinį jau-

nimo ugdymą. Tai labai svar
bus ir būtinas reikalas. Tačiau
taip pat mums labai svarbu ir
savo priaugančioje kartoje ug
dyti pilnutinį lietuvišką cha
rakterį, pasižymintį moraliniu
taurumu, kitaip jaunosios kar
tos šeimos ims irti, išeivijoje
pasireikš ištižimas ir susi
darys pavojus mums tapti tik
trąša kitims tautybėms. Nelai
mei, Amerikos mokyklos, pasi
žymi geroku abejingumu mo
ralinio ugdymo, charakterio
brandinimo srityje.
Šiuo atžvilgiu daug geriau
reiškiasi konfesinės mokyklos,
ir tėvai, jau iš anksto prieš
mokslo metus, parinkdami sa
vo atžalynui mokyklą, turi į tai
atsižvelgti. Tačiau ne visi vai
kai gali lankyti parapines mo
kyklas. Tokiems prie parapijų
yra specialios religinio ugdy
mo, vadinamos CCD prog
ramos. Jos paprastai būna šeštadienio rytais. Tačiau
šeštadienio rytais mes būtinai
turime siųsti vaikus į lituanis
tines mokyklas. Ir jeigu jie ne
lanko katalikų mokyklos ir yra
ištraukiami iš religinio ugdy
mo savo parapijoje, susidarys
spraga jų pilnutiniam charak
terio ugdymui, į ką turi įeiti ir
moralinis ugdymas, kurio sėk
mingiausią pagrindą sudaro
religinis švietimas ir ugdy
mas, nes t a d a vaikas suvokia,
kad jis turi būti geras ne vien
kai policininkas mato, bet ži
noti, kad jį Dievas mato net ir
kai policininko akis jo neseka
Dėl viso to svarbu, kad kiek
vienoje lituanistinėje mokyk
loje būtų įvestas ir lietuviškas
tikybos dėstymas. Tai dau
gelyje mokyklų ir yra, bet ne
visiškai visur. Pilnutiniam lie
tuviško krikščioniško charak
terio ugdymui tas būtina. To
dėl jau iš anksto tėvų komitetas
ir lituanistinės mokyklos va
dovybė turi šiuo reikalu susi
rūpinti.
Daugelyje vietų į lituanis
tines mokyklas moraliniam,
tikybiniam ugdymui yra įsi
jungę lietuviai kunigai. Ta
čiau lietuvių kunigų skaičius ir
jėgos mažėja, o pilnutinio cha
rakterio ugdymo reikalas didė
ja. Todėl, kur nėra kunigo,
svarbu
įvesti
atitinkamai
parinktus pasauliečius. Tas jau
yra plačiai praktikuojama šio
krašto parapijose ir kai kur jau
yra įvesta ir lituanistinėse mo
kyklose. P r a m a t a n t ateities
įvykių eigą, tą reikės plėsti.
Čia teks susidurti su dviemis
dalykais. Pirma, atitinkamu
tokių pasauliečių dėstytojų pa
ruošimu. Mes turime tautinių
šokių kursus, jaunimo vadų
kursus, lituanistinių mokytojų
kursus. Būtų naudinga su
ruošti ir lietuviškųjų tikybos
dėstytojų kursus, ar bent pa
skaitas bendruose mokytojų
kursuose, rengiant pasaulie
čius religiniam mokymui ir
dėstymui.
Tebėra neišspręsta proble
ma ir tikybos vadovėlių. Kai
ką turime, kai kas ruošiama,
bet d a r vis nepakankamai. J a u
kitų lituanistinių vadovėlių
problemos beveik išspręstos,
bet čia dar tenka pasispausti.
Savo išeivijos priaugančiose
kartose ugdydami asmenybes
su pilnutiniu charakteriu, mes
galėsime ne vien gerai pasitar
nauti savo tautai, bet ir tęsti
šios didingos Amerikos kūrėjų
ideologinę dvasinę kryptį, net
įnešti naują tvirto idealizmo
pradą į šiame krašte besireiš
kiantį jaunimo pasimetimą.
Čia tinka prof. A. Damušio pa
reiškimas: "Pati didžiausioji
jėga yra ne beribė laisvė be
kontrolės ir be savitvardos, bet
iš kūrybingos
visuomenės
iškylančios tvirtos ir išmin
tingos asmenybės, kuriose yra
Dievo įkvėptas teisingesnio pa
saulio troškimas ir kuriose yra
įskiepyta herojinė vis už ver
tingesnį gėrį kovojanti aukos
dvasia'
J.Pr.

Ar atsigaus gyvenimas — tai pasaulinė problema
Kanados ekonominė padėtis
bloga: didelė infliacija, didelis
bedarbių skaičius, nusmukęs
Kanados doleris. Kanados vy
riausybė daugiau žiūri į J A V ir
seka to krašto pramintu taku.
Betgi JAV ir Kanados ekono
minė padėtis, kad ir proporcin
gai skaičiuojant, v i s i š k a i
nevienoda. JAV i n f l i a c i j a
siekia 6%, kai Kanadoje — apie
12%. Kanados doleris vertas
apie 77 amerikietiškus centus.
Jo vertė gali kristi dar dau
giau.
Didėjanti infliacija stato dar
bininkus į blogą padėtį, jiems
tenka prašyti atlyginimų pa
kėlimo, išeinant net į streiką.
Bet streikai šiuo metu yra pa
vojingi ir patiems darbinin
kams. Daug mažų darboviečių
ir kasyklų užsidarė dėl ekono
minių sunkumų.
Didesnės
bendrovės, ypač kurios gami
na metalus, savo metinių pa
jamų nebesubalansuoja. Kai
kurios jų per vieną metų ket
virtį turi po keliasdešimt mili
jonų dolerių nuostolių. Metalų
kainos krito, kai maisto pro
duktų ir kitokių prekių kainos
labai iškilo. Čia parodoma, ko
kios kai kurių metalų kainos
buvo 1980 m. ir kokios yra da
bar — 1982 metais. Vario sva
ras 1980 m. kainavo 99 centai,
o 1982 m. — 56 centai. Nikelio
svaras kainavo 2,96 dol., o da
bar — 2,36 dol. Cinko svaras 35
centai — 30 centų, švino sva
ras 41 centas — 22 centai. Aluminijaus svaras 81 centas —
41 centas. 1979 m. K a n a d o s
svarbesnės metalų bendrovės
per paskutinį metų ketvirtį tu
rėjo pajamų 530 mil. dolerių, o
1981 m. per paskutinį ketvirtį
— 418 mil. dolerių. Garsi nike
lio bendrovė INCO šiais me
tais per pirmą ketvirtį turėjo
119 mil. dolerių nuostolių. O tie
nuostoliai dar gali tęstis, nes
krito ne tik metalų kainos, bet
sumažėjo ir jų paklausa.
Tik šiais metais iš K a n a d o s
kasyklų buvo atleista per 8150
darbininkų, o apie 50,000 dar
bininkų atleista laikinai. Ar jie
visi vėl bus pašaukti atgal į
darbą — nežinia. Jei nepage
rės ekonominė padėtis, tai ir jų
grąžinimas į darbą gali pakib
ti ore. Kanados kasyklų bend
rovės 1980 m. turėjo skolų —
4,5 bil. dolerių, 1981 m. pa
baigoje — 6,6 bil., o 1982 m. pa
baigoje tos skolos gali pasiekti
per 8 bil. dolerių, nes b a n k a i
ima aukštus procentus. Ka-

J. VAlCELlCNAS
sykių bendrovių serų kainos
krito per 50 %.
Mažėjant metalų pareikala
vimui, pristabdomos metalų
paieškos bei naujų kasyklų ati
darymai, nes tos operacijos ne
duoda jokios naudos, o ateitis
neaiški. Kanados doleris y r a
žemesnis už JAV dolerį- Atro
do, k a d Kanados metalus būtų
galima lengviau parduoti, nes
metalų kainos skaitomos J A V
doleriais. Betgi kol kas m a ž a
metalų paklausa.
Kanadoje kai kurių kasyklų
darbininkai streikuoja, k a d
gautų aukštesnį atlyginimą,
kiti tų kasyklų darbininkai at
leidžiami ir jie nebegauna nei
normalaus atlyginimo. Vienos
kasyklos darbininkas — grę
žėjas, įskaitant bonus, per 1981
metus uždirbo 32,000 dolerių, iš
kurių pagrindinis atlyginimas
— 24,000 dolerių. Kanadoje že
miausias atlyginimas 3,5 dol. į
valandą a r b a 7,000 dol. į me
tus. Kaip duomenys rodo, dar
bininkų atlyginimai labai ski
riasi, o pragyventi reikia
visiems. Yra bendrovių, kurios
savo darbininkams moka pra
gyvenimo pabrangimo priedą.
Bet koks procentas Kanados
darbininkų tokius priedus gau
na?

Prieš 50 metų Kanadoje bu
vo depresija: nebuvo darbų, o
tuo pačiu nebuvo ir pinigų. Bet
tada duonos kepaliukas kai
navo 5 — 7 centai, o dabar bal
tos duonos kepaliukas (650 gr.)
kainuoja apie dolerį, o ruginės
duonos vieno kilogramo kepa
liukas kainuoja apie 2 dole
rius. Anais laikais bedarbių
šeimos gaudavo valstybės pa
ramą, o viengungiai turėjo
verstis be paramos. Tiesa, kai
kur v i e n g u n g i a m s bedar
biams buvo įrengtos valgyk
los, bet pinigai reikalingi ne
vien valgiui. Dabar iš valsty
bės paramą g a u n a visi: bedar
biai gauna bedarbio pašalpą.
Kai ta pašalpa pasibaigia, tada
g a u n a valstybės gerovės (Welf are) paramą. Betgi pašalpa yra
pašalpa.Jos
neužtenka vi
siems reikalams, o infliacija di
dėja. Čia ir gaunasi tas nenor
malumas: dirbantieji nori gauti
didesnį atlyginimą, o bedarbių
pajamos labai sumažėja. Ka
nadai reikės pasimokyti iš N.
Zelandijos: ten kainos ir atlygi
nimai užšaldyti.

Dėl Kanados silpnos ekono
mijos opozicija parlamente
puola valdančiuosius. Kana
dos ministeris pirmininkas P.
Trudeau pasiteisina, kad ir vi
sur pasaulyje yra infliacija.
Ypač jo akys nukreiptos į JAV.
Didėjanti infliacija
stato Betgi JAV infliacija 6%, o Ka
darbininkus į padėtį, kad jie tu nadoje — 12%.
ri reikalauti atlyginimo pakė
Kanados kasyklų ministerė
limo. Atlyginimus pasikėlė ir
Erola sako, kad Kanados fede
krašto vyriausybės pareigū
ralinė ir provincijų vyriausy
nai: ministeriai, parlamento
bės studijuoja tą reikalą. Nu
atstovai, senato nariai ir kiti. matoma
parama
naujoms
Kai kuriems jų atlyginimai bu metalų paieškoms bei naujų
vo pakelti 35 — 60 %, nes in kasyklų atidarymui. Ar tos
fliacija suėdė jų algas. Inflia naujos bendrovės ir kasyklos
cija suėda visų gaunamus turės naudos, jei senos bendro
atlyginimus, ypač tų, kurių at vės nepajėgia parduoti savo
lyginimai y r a maži. J a u prieš pagamintų metalų. Norandos
kelerius metus Kanados vy bendrovės vadovas Powisnet
riausybė nusprendė pensinin nepatenkintas tuo valstybės
k a m s senatvės pensijas kas įsikišimu.
met padidinti po 8 %, o
Ar greit atsigaus Kanados
praktiškai padidina tik 5 %, pa
didinant kas ketvirtis metų po kasyklų pramonė ir bendrai
2, 4, 6 ir 8 %, kai infliacija sie ekonomija, priklausys nuo vi
kia 12%. Bet pensininkai ne so pasaulio ekonominės ir po
litinės padėties.
streikuoja.
Kanados, Ontario provinci
jos, gyventojams išplėsti pirki
mo mokesčiai. D a b a r 7% taksų
tenka mokėti n e t už mažus už
kandžius valgyklose bei resto
ranuose, ko anksčiau nebuvo.
Dabar 7% taksų tenka mokėti
ir už kavos puoduką. Į Kanadą
ateina Rusijos caro Petro I lai
kai, kai tada reikėjo mokėti
taksus ir už barzdos dėvėjimą.

NEW YORKO LIETUVIŲ
KOLONIJA
PETRAS MATEKUNAS
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Komp. Kazys V. Banaitis buvo pagerbtas 1965
m. kovo 7 d. Carnegie Recital Hali, Manhattane.
Buvo atlikti keli jo kūriniai. J u o s atliko pianistė
Aldona Kepalaitė, Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai,
solistas Stasys Citvaras ir New Yorko vyrų choras
„Perkūnas", vadovaujamas VI. Baltrušaičio. Be
lietuvių menininkų, d a r dalyvavo trys svetimtau
čiai: pianistas Ivan Waldbauer, smuikininkas
Joseph Conte ir klarnetistas F r a n c Marinaccio.
Siek tiek įspūdingiau buvo paminėtas rašytojas
Vincas Krėvė. Jo pagerbimas vyko 1965 m. balan
džio 8 d. Elder Lane gimnazijos salėje. Buvo atlikta
iš „Dangaus ir Žemės Sūnų" ir „Šarūno" veikalų
ištraukos, kurias scenai pritaikė
Algimantas
Mackus. Tų veikalų ištraukose dalyvavo 16 aktorių.
„Dangaus ir Žemės S ū n ū s " ištraukose vaiz
duojami: Anksčiau negu amžius gimė; Prieaušris
metų; Žvaigždės spinduliuoja; Neramios dienos;
Ezejų šeimoje; Žadėtojo Keliai ir Paskutinės Liūto
dienos.
Iš „Šarūno" ištrauka buvo padalyta į dvi dalis:
pirmoje dalyje veikia pasakotoja, Voverė, Š a r ū n a s ir
Tautvilis, o antroje — Prie Dangaus Vartų
(Raganius). Veikia, kaip ir I-moje dalyje, pasako
toja, Kazys Gugis, J o n a s Kukis, Šv. Petras ir Šv.
Mykolojus.
Abiejų veikalų ištraukose pasakotojos rolę atliko

Kuo l a b i a u a u g s tavo
reikalavimai,
tuo
didesnę
vergiją sau užsikrausi, nes
savo laisvę tuo labiau apribo
ji, kuo daugiau reikalavimų
turi. Pilna laisve džiaugiasi
tik tas, kuris yra apmarinęs
savo reikalavimus.
Šv. Jonas
Auksaburnis

Batuno delegacija, įteikusi pareiškimą Jungtinių Tautų
nusiginklavimo sesijai. Iš Iš kairės: PLJS valdybos narė
Gintė Damušytė, latvis Ints Rupners ir estė Juta Ristsoo.
Nuotr.: Peeter Ristsoo

BATUNO DELEGACIJA
JUNGTINĖSE TAUTOSE
JAV ambasadorės Jeanne
Kirkpatrick
pakvietimu
pabaltiečių organizacija prie
Jungtinių Tautų, BATUNas,
davė
prašymą
Jungtinėm
Tautom oficialiai dalyvauti
dabar
vykstančioj
nusi
ginklavimo sesijoj New Yorke.
Sis prašymas buvo priimtas:
BATUNo delegacijai buvo
suteikta laikinė nevaidinęs
organizacijos teisė dalyvauti
sesijoj bei įteikti temą liečian
čias informacijas.
BATUNo delegaciją JT
nusiginklavimo sesijoj sudaro
trys tarybos nariai: lietuvė
Gintė Damyšytė, latvis Ints
Rupners ir estė pirmininkė
Juta Ristsoo.
Š i a p r o g a b i r ž e l i o 24
BATUNo delegacija įteikė 38
pabaltiečių kreipimąsi J T nusi
ginklavimo sesijos informaci
jos direktorei Lehmann, kuri
užtikrino, kad jis bus įtrauk
tas į sesijos protokolą. Be kita
ko, šis pareiškimas Maskvai ir
Šiaurės Europos kraštų vyriau
sybėm, kviečiantis eventualiai
paskelbti nuo branduolinio
ginklo laisvą zoną Šiaurės
Europoj, kad į ją būtų įjungtos
ir trys Pabaltijo republikos,
bus išdalintas visom sesijoj
dalyvaujančiom misijom.
Pareiškimo tekstai buvo
atiduoti asamblėjos
infor
macijai, vadovams bei nusi
ginklavimo sesijos informaci
jos būstinei laisvai dalintis.
Nuo branduolinio ginklo
laisva zona Pabaltijo rajone,
rašo laiško autoriai, apsaugo
tų mažųjų tautų išlikimą
didžiųjų valstybių susirėmimo
atveju.
Ristsoo buvo JT asamblė
joje, kai Amerikos prezidentas
Ronald Reaganas pasakė, kad
Rusija nesilaiko ginklų kontro
lės sutarčių ir kad komunistų
žiaurumai užvaldytuose kraš
tuose supurto laisvąją pasaulį.

Vincė Januškaitė-Leskaitienė, o režisūra buvo
Vytauto Valiuko.
Prezidento Antano Smetonos 100 m. gimimo ir
30 m. mirties sukakčių minėjimas vyko 1974 m. gegu
žės 12 d. Kultūros Židinyje. Jį surengė ALT sąjunga
ir New Yorko lietuvių organizacijų komitetas. Meni
nę programos dalį atliko prezidento A. Smetonos
vaikaitis A n t a n a s Smetona ir solistė Daiva Mongirdaitė-Richardson, kuriai akompanavo Albinas Prižgintas.
Visų iškilmingiausiai buvo paminėtas M. K.
Čiurlionis Minėjimas vyko 1975 m. spalio 18 ir 19 d.
Kultūros Židinyje, minint jo 100 metų gimimo sukak
tį. Tą pagerbimą surengė specialus komitetas. Spalio
18 d. buvo surengta iškilminga akademija, o spalio
19 d. — jo kūrinių koncertas. Programa buvo sudary
ta plati ir įvairi, suskirstyta net į šešias dalis. Per
iškilmingą akademijos atidarymą dail. V. K. Jony
n a s pasakė įžanginę kalbą. Kun. L. Andriekus sukal
bėjo invokaciją ir po to komp. J. Kačinskas, Vytau
t a s Strolia ir dail. V. K. J o n y n a s skaitė paskaitas,
kurose plačiai palietė M. K. Čiurlionio kūrybą, muzi
ką ir tapybą. Aleksandra Kašubienė parodė ir
paaiškino jo tapybos kūrinius skaidrėse. Po aka
demijos žemutinėje Kultūros Židinio salėje buvo
atidaryta jo kūrinių reprodukcijų paroda.
Spalio 19 d. Kultūros Židinio didžiojoj salėj vyko
M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių koncertas, kuriuos
atliko New Yorko vyrų choras „Perkūnas",
vadovaujamas Vyt. Daugirdo, Aldona Kepalaitė
paskambino pianinu dešimt jo preliudų ir ansamblis
a capella sugiedojo pagal psalmę „Nenuliūskime",
styginis kvartetas, vadovaujamas smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno (styginį kvartetą, išskyrus tik
smuik. Iz. Vasyliūną, sudarė visi svetimtaučiai) ir
jungtinis choras, kurį sudarė Angelų Karalienės,
Apreiškimo, 5v. Petro ir Povilo ir Viešpaties Jėzaus
Atsimainymo lietuvių parapijų chorai, diriguojant

BATUNo delegacija numa
to su įvairiomis misijomis
asmeninius susitikimus, kurių
metu ji iškels 38 pabaltiečių
reaginimą
uždrausti
branduolinio ginklo gamybą,
dislokavimą ir perkėlimus n e
tiktai Šiaurės Europoj, bet ir
Pabaltijo rajone.
BATUNas veikia nuo 1967
metų. Per pastaruosius metus
ši organizacija yra atkreipusi
dėmesį į Pabaltijo kraštų būklę
diplomatiniuose
forumuose.
Pvz., J A V a t s t o v a s
JT
Žmogaus teisių sesijoj Genevoj Richard Schifter, kalbė
damas apie laisvo apsispren
dimo teisę tautom, pabrėžė
Pabaltijo pavyzdį.
Gintė Damušytė

PANAŠUMAI
TARP FAŠIZMO ....
IR KOMUNIZMO
Prof. A. J. Gregor sumini
štai kokius bendrus komuniz
mo ir fašizmo bruožus: užsimo
jimas tautinio išsivystymo ir
visuomeninės rekonstrukcijos
programai,
vadovaujant
stipriai centralizuotos, autori
tetinės partijos elitui; valsty
bės autoriteto sustiprinimas:
efektyvi socialinių klasių bei
kategorijų kolaboracija valsty
binio ekonominio p l a n o
rėmuose; ekskliuzyvinis
ir
sistemingas jaunimo indoktrinavimas laicistinėje ideo
logijoje, kuriai būdinga paly
ginti specifiška
uždarų
socialinių bei politinių pažiū
rų konsteliacija; prievartos ir
komunikacijos
priemonių
monopolis vieningos partijos
rankose; karizmatinių ar pseudokarizmatinių asmenų
su
didžiule a t s a k o m y b e
ir
milžiniška galia vadovybė.
Fašizmas ir komunizmas —
broliai.

Vyt. Kerbeliui ir Vincui Mamaičiui, pritariant
pianinu Albinui Prižgintui, sudainavo šešias dainas.
Iš gyvųjų buvo pagerbti gen. konsulas Anicetas
Simutis, komp. Vladas Jakubėnas, Stepas Zobarskas ir Aleksandras Vakselis. Visų gyvųjų pagerbi
mas vyko Kultūros Židinyje. Iš gyvųjų pirmas buvo
pagerbtas gen. Konsulas A. Simutis. J o pagerbimas
įvyko 1974 m. lapkričio 23 d. jo 65-rių metų sukak
ties proga. Jį surengė New Yorko lietuvių organi
zacijų sudarytas komitetas. Per pagerbimą buvo
apdovanotas Šaulių Žvaigžde.
1975 m. gruodžio 13 d. buvo pagerbtas komp.
Vladas Jakubėnas, kuriam pagerbimą surengė Vaiž
ganto Kultūros klubas. Programa sudaryta žymiai
platesnė, kaip komp. Kazio V. Banaičio minėjime.
Programa sudaryta iš dviejų dalių: paskaitų ir
meninės dalies. Paskaitas skaitė pats komp. VI.
Jakubėnas ir Jeronimas Kačinskas, kuriose jie
plačiai palietė lietuviškos muzikos raidą ir VI. Jakubėno kūrybą. Meninę programos dalį atliko pianistė
Aldona Kepalaitė, smuikininkė Elena Kuprevičiūtė,
solistė Irena Stankūnaitė ir Judi Shiffers. Buvo atlik
ti tik VI. Jakubėno kūriniai. Jiems akompanavo pats
kompozitorius VI. Jakubėnas.
Rašytojas ir knygų leidėjas Stepas Zobarekas
buvo pagerbtas 1981 m. kovo 15 d. jo 70-tiea metų
proga. Kartu su Stepo Zobarsko pagerbimu buvo
surengtas ir literatūros vakaras. Dalyvavo rašytojai
Stasys Santvaras, kun. Leonardas Andriekus, poetė
Kotryna Grigaitytė, dramos aktorius Vitalis Žukaus
kas ir nemažas būrelis svečių, šį pagerbimą ir litera
tūros vakarą surengė Vaižganto Kultūros klubas.
Apie rašytoją Stepą Zobarską pagrindinę kalbą
pasakė poetas — dramaturgas Stasys Santvaras. J i s
plačiai ir vaizdžiai palietė Stepo Zobarsko literatūri
nę veiklą ir jo knygų leidyklą. Toliau pats sukaktu
vininkas paskaitė keletą savo eilėraščių.
(Bus daugiau)

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1982 m. liepos mėn. 8 d.

SIURBTA IS
NEDAUG GRĘŽINIŲ

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester,

Mass.

TRĖMIMU
MINĖJIMAS
Worcesterio miesto ir jo apy
linkių lietuviai birželio mėne
sio į v y k i a m s paminėti skyrė
v i s ą dieną. Birželio 13, sekma
dienio ryte, g a u s i a i dalyvau
d a m i Sv. Kazimiero bažnyčio
je už Lietuvą aukojamose šv.
Mišiose. P o jų — šalia bažny
čios e s a n č i o žuvusiems už Lie
tuvą p a m i n k l o šv. Mišių daly
viai bei v i s o s organizacijos su
v ė l i a v o m i s atitinkama prog
r a m a ir v a i n i k o padėjimu pa
gerbė žuvusius. 3 vai. p.p.
Maironio parko patalpose mi
nėjimo t ą s a - LB apyl. v-bos su
rengta akademija. Atsilankė
g a n a g r a ž u s skaičius lietuvių
ir jų svečių. Po pirm. P. Babic
ko trumpo žodžio, kleb. kun. A.
Miciūno turiningos invokacijos ir t y l o s minute mirusiųjų
pagerbimo v y k o meninė prog
rama, kurią atliko dailiojo žo
džio mylėtojai Jurkėnienė ir
J a k u b a u s k a s . Jie jausmingai
ir vaizdžiai pateikė neužmirš
t a m o s praeities įvykius ir mū
sų t a u t o s g a r b i n g ų vadų ci
tatomis priminė mūsų šių
dienų p a r e i g a s ir uždavinius.
G a u s i a i s plojimais jiems iš
reikšta
padėka.
Minėjimas
baigtas himnu.
LB WORCESTERIO
APYL. NARIŲ
METINIS SUS-MAS

susipažinti ar įsigyti. Tam su
manymui pritarė ir par. klebo
n a s kun. A. Miciūnas, MIC.
V i e n a s b-nės narys ragino
lietuvius gausiau dalyvauti mi
rusių prisiminimo
dienoje,
specialiai tautinėms grupėms
tą dieną skirtose pamaldose
kapinėse. Buvo iškeltas sklei
džiamas g a n d a s , kad šeštadie
ninė m-la buvo išvaryta iš pa
rapijos patalpų. Mokyklos tėvų
k-to sekr. J. Miliauskienė pa
tvirtino, kad tokie gandai ne
pagrįsti. Mokinių skaičiui su
mažėjus ir m-los vadovybei
nutarus, jie šiuo metu turi
pamokas mokyt. J. Dabrilienės namo bute.
Susirinkimo metu pirm. P.
Babickas įteikė LB žymenis
Stasiui Rudžiui ir Algiui Glodui už darbą lietuvybės rei
kaluose. S t a s y s Rudys, nese
niai atvykęs į šią koloniją ir
stropiai įsijungęs į vietinę bnės veiklą, (šiuo metu eina sek
retoriaus pareigas), seniai ži
n o m a s b-nės veikloje, ypač
švietimo srityje. Algis Glodas,
(v-bos iždininkas), jaunosios
kartos aktyvus b-nės veikėjas.
Susirinkusieji gausiais ploji
m a i s sveikino žymenų gavė
jus. Reikia tikėtis, kad jie ir to
liau tokiu pat pasiryžimu ir
ištverme dirbs tėvynės labui.
Numatytas po susirinkimo
rodyti filmas apie A. Smetoną
— negautas. S-mą baigus pasi
vaišinta kavute.
J. B.

Birželio 13 d., 4 vai. p.p.,
Maironio Parko patalpų apat.
salėje Worcesterio ir jo apylin
E . R. J A N U L A I Č I Ų
kių LB narių metinį susirinki
RYŽTINGO
mą s ė k m i n g a i pravedė pirm.
DARBO DEŠIMTMETIS
P o v i l a s B a b i c k a s . Sekretoria
vo S t a s y s Rudys. Susirinkimo
Birželio 18 d popietėje kvies
pradžioje peržvelgti apyl. val
dybos per metus atlikti dar ti Brocktono ir apylinkių lietu
viai bei amerikiečiai — įvairių
bai ir pateikta finansinė apys
įmonių ir miesto įstaigų parei
kaita. P a j a m ų turėta — 4,683
gūnai, rinkosi pasidžiaugti su
dol. (iš renginių, solidarumo
E. R. Janulaičiais jų 10 metų
mokesčio, Balfo rinkliavos), iš
ryžtingo darbo vaisiais — nau
laidų — 2,614 dol. (Balfo Cent
ju ortopedijos pastatu.
rui, a u k o s V a s a r i o 16 proga,
parama liet. spaudai, radijo
Ortopedijos centrinis pasta
vai. programai, lituanistinei tas gražus. Aplink daug erd
mokyklai, tautinių šokių sam vės, gražiai apsodintas deko
būriui ir r a š t i n ė s išlaidoms).
ratyviniais krūmais, gėlėmis,
Turėta 7 posėdžiai, palaikyti medeliais. Automobiliams pa
glaudūs ryšiai su Krašto ir sistatyti aikštės, už jų žydin
a p y g a r d o s v a l d y b o m i s , dėtos čios pievos, miškeliai. Viduje
p a s t a n g o s a p y l i n k ė s veiklai patogiai suplanuoti, gražiai de
koruoti: raštinė, laukiamasis,
stiprinti.
Revizijos k-jos narys J. ligonių apžiūrėjimo, pratimų ir
T a m a š a u s k a s pateikė revizi poilsio kambariai. Dirbtuvių
jos aktą. Ižd. A. Glodo v i s o s s a l ė s su įvairiais moderniais
apyskaitų k n y g o s v e d a m o s aparatais, patogūs sandėliai.
tvarkingai, išlaidos paremtos Norintiems daugiau pažinti or
patvirtinančiais
pakvitavi topedinius darbus specialistai
aiškino, rodė pavyzdžius.
mais.

Brockton,

V a l d y b o s narių rinkimuose
vienbalsiai buvo perrinkti: A.
S h u m w a y , J. B a k š y s ir A. Glo
das. L. Jakubauskui atsisa
kius kandidatuoti į v-bą, buvo
pasiūlytas J. Mikšys, kuris ir
buvo vienbalsiai išrinktas. L.
Jakubauskas, n e p a m a i n o m a s
kolonijos kultūrinėje veikloje,
pasižadėjo ir toliau talkinin
kauti valdybos darbuose. Rev.
k-jos nariai — J. Matulevičius,
J. Miliauskienė ir J. Tama
š a u s k a s taip pat vienbalsiai
perrinkti. Kitų padalinių, t.y.:
LF. TF ir VLIKo įgaliotiniai
pasilieka s a v o pareigose. Iš
Balfo skyriaus keli nariai iš
stojo. Ilgamečiui ir darbščiam
Balfo skyriaus sekretoriui J.
Jurkėnui
atsisakius iš ei
namųjų pareigų, kolonijos var
du reiškiama padėka.
Susirinkime buvo aptarti
einamieji ir bendruomeninę
veiklą liečiantys reikalai. Bn ė s narių glaudesnio ryšio pa
laikymui siūlyta Šv. Kazimiet o par. salėje, vieną ar du
kartus sav., po šv. Mišių su
rengti kavutę. Cia atvykusieji
galėtų susitikti su iš kitų vieto
vių a t v y k u s i a i s , pasikalbėti,
pabendrauti. Cia galima būtų
įsteigti k n y g y n ą , turėti mūsų
l e i d ž i a m u s laikraščius, žurna
lus. D a u g e l i s galėtų su jais

Zosė Lisauskaitė, neseniai atvykusi iš okup. Lietuvos į Los An
geles, kartu su Regina Beder - Kab, kurią Zosė, rizikuodama sa
vo pačios gyvybę, vokiečiams siautėjant Lietuvoje, išgelbėjo ją
iš mirties ir užaugino. Si žydų šeima, gavusi leidimą emigruoti į
Ameriką, su dideliais vargais išsirūpino leidimą kartu išvykti
ir savo gelbėtojai, 86 m. senutei, Z. Lisauskaitei. Iš kairės prel.
J. Kučingis, Zosė Lisauskaitė ir Regina Kab, kurios šeimai įsi
kurti Los Angeles padėjo Šv. Kazimiero parapijos kleb. prel. J.
Kučingis.
Nuotr.V. Fledžinsko
įsisteigė ortopedijos dirbtuvę
Brocktone. Pradžioje kukliose
patalpose, vėliau įsigijo savo.
Erdvilis vadovauja dirbtuvei ir
plastikos darbams, lanko ligo
nines. Rymantė veda visą at
skaitomybę ir a u g i n a dukre
les. Minėdami 10 metų darbo
sukaktį — jie jau turi Brockto
ne, 790 West Chestnut centri
nę ortopedijos įmonę (su 12 tar
nautojų) ir 3 skyrius: 680
Falmouth
Road,
Hyannis,
Mass. ir 72 Washington Str.,
Taunton, Mass., kiekviename
po du tarnautojus.
Jauni, ryžtingi E. ir R. Janu
laičiai giliai įleido š a k n i s Ame
rikos žemėje D a u g s a v o įmo
nėje dirbdami, neužmiršta ir
lietuviškų reikalų. Lietuviško

TELEVIZIJOS

je dvasioje augina 4 dukrytes,
kurios gražiai kalba lietuviš
kai. Dvi lanko lietuvišką mo
kyklą. Motina išvykdama duk
rytes palieka močiutės E.
Bielkevičienės ir tetos Dalios
Pautinienės globoje. Erdvilis ir
Rymantė aplanko gimines Lie
tuvoje. Aukomis remia lietu
viškąją veiklą išeivijoje.
Džiugu matyti viduriniosios
ir jaunosios kartos lietuvių
darbštumą, veržlumą į moks
lą bei lietuviškosios dirvos neapleidimą. Geriausios sėkmės
Erdviliui ir Rymantei Janulaičiams pradėjus antrąjį dešimt
metį naujoje Ortopedijos įmo
nėje
ir
pavyzdingoje
lietuviškoje šeimoje.
E.
Ribokienė

VALOME

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

. Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

Mass.

Visus atvykusius Rymantė
ir Erdvilis nuoširdžiai sutiko.
Jiedu ir ponai Bielkevičiai
kvietė vaišintis. Vaišių vy
riausia koordinatorė buvo Rymantės m a m y t ė — Emilija
Bielkevičienė.
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Gausios vaišės, susitikimai,
pašnekesiai, naujo pastato ir
ortopedinės įmonės apžiūrėji
m a s buvo įdomus.
Žiupsnelis biografinių žinių
susipažinimui su Erdvilium ir
Rymantė Janulaičiais, dviejų
lietuvių ateivių vaikais. Emili
jos ir Romualdo Bielkevičių
dukrelė Rymantė yra baigusi
istorijos — socialogijos moks
lą. Veikli lietuviškosios dirvos
purentoja, dvejus metus dirbu
si Brocktono liet. mokykloje.
Dirbdama socialinio aprūpini
m o įstaigoje, daug padėjo vy
resnio amžiaus neturtingiems
lietuviams patarimais. 1970 m.
sukūrė lietuvišką šeimą su
Erdvilium Janulaičiu, Antani
n o s ir Prano Janulaičių ūnumi, gyv. Kalifornijoj. Ten Erd
vilis baigė mokslą, įsigijo
ortopedijos specialybę. Po 2 m.
šeima su pirmagime dukrele
persikėlė į Brocktoną. Apsigy
veno pas E. R. Bielkevičius,
Rymantės tėvus. Abiejų verž
lumo ir tėvų paramos dėka

CLASSIFIED ADS

Nudelsimas gręžinių ir dujo
tiekių įrengimų graso sutruk
MISOILLANEO U S
dyti normalią eksploataciją
Urengojaus
dujų
telkinio.
lllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll
Urengojaus telkinys Vakarų
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
Sibir - yra Sov. Sąjungos ii mūsų sandėlio.
didžiausias. Nuo 1985 metų jis
COSMOS PARCELS E X F R E S 6
turės teikti Vakarų Europai
2901 W. SStfa St, Chicago, IL 60629
kasmet po 40 milijardų kubi
nių metrų dujų. „Pravda"
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
teigia, kad šio dujų telkinio
Tel. — 9X5-2737
ateitis yra pastatyta į pavojų,
Vytautas Valantinas
nes per trumpą laiką norima
uuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuiiuiiiiuiniii
smarkiai
padidinti
dujų
produkciją. Svarbiausias dujo imiuiiimuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tiekis įrengtas pagal planą.
Praeitais metais turėjo būti
Spalvoto* ir paprastos. Radijai,
padaryta 123 gręžiniai, bet
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
padaryta tik 93, iš kurių 61
Pardavimą* ir Taisymas.
paimtas naudojimui. Pagal
M I G L I N A S TV
planą buvo numatyta įrengti
137 kilometrų dujotiekių ir 2346 W. 69 S t , teL 776-1486
sujungti juos su 33 siurbyk- IIUlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIHIlUlUIIIIIlUUlIUIII
lomis.
Tačiau
dujotiekių M I H H M I I — — — I — • I » »
pravesta tik 52 km tarp 16
siurbyklų. Turėjo pradėti veikti
KTTJMTS EB B A L D U S
keturi dujų apdirbimo fabri
Plauname ir vaškuojame
kai, bet pradėjo darbą tik 2
vl*ų rūiJų grindis.
fabrikai. Dujų produkcija buvo
BUBNYS
įvykdyta, nes buvo siurbta
Tel — RE 7-5168
daugiau dujų iš turimų gręži
nių. Nereikia būti specialistui
suprasti, kad per didelis siur
bimas iš nedaugelio gręžinių 10% — 10% — so% pigt*u mokeatt
gali sugadinti to dujų telkinio oi apdraudė nuo ognles tr automo
bilio
tolimesnę eksploataciją. Iš
geologų raportų matyti, kad
FRANK Z A P 0 L I S
dujos dabar imamos iš 8 — 12
3208% West 95th Street
km pločio zonos 30 km pločio
Telef. GA 4-8654
telkinio centre, kas apsunkins
~ - • I BBB I — • —I I — I • • I ! • I M I •
I BM
—I I M
im
vėliau siurbti dujas iš kitų to
telkinio sričių. Nudelsimas lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll
įvyko dėl biurokratų nesusitarimų ir dėl gerų kelių nebu
vimo.
T.

TeL 376-1883 arba 376-5996
HiHiitiHiimiiiiHiHininminiiinjiniiHii

Stss

Draudimas — Valdymas
Namu pirkimas — Pardavimą*
.

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
i.

m

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-238*
iiiimniiiiniiiHnuniuHuiiiuiiiiiiiMiiss
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brighton 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. mur. gan
tas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
Kedzie Ave.
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
Springs Village.
Skambint 436-7879
ŠIMAITIS

REALO

2951 West 63rd Street
NORI

- : •

PIRKTI

Skubiai reikalingos lietuviškos mu
zikos gaidos pianinui ir vargonams.
Skambint teL (312)—392-9020,
Klauskit RAY
'

IsNTOMDJAKA — FOB BKNT
IšNX'OM. apstatytas 4 kamb. butas
Marąuette Parke.
Skambint 737-6986
IŠNUOM. 3 kamb. butas Marąuette
Parke. Skambint po 5 vai. vakaro
telef. — 925-5686.

M I S C E L L A N E O U 8

Mastcr Plumbing

; nmiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiraniiiiiiiiiiniM
Liomeed, Boaded, Insursd
NAMŲ APSITVARKYME
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
naujinti.
Garažą. Viduje ar iš lauko
les. KarSto vandens tankai. Flood connamo.
Rūpinatės?
Visuomet čia Jums
trol. Užsikimšę vamzdliai išvalomi
su
patyrimu,
už
prieinamą
kainą, pa
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
dės,
skambinant
po
6-os
vai.
vakaro.
lietuviškai.
Telef. _ 476-3950
SERAPINAS 636-2960

iiiiiiiiiiilllliiuililiiillllllllliuiiiuilllllim

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

tlllllllllHlllllllllllllllllllllllllHlllllllllllll

NEDAS, 4059 Archar Arenus
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980

LOTOFAGŲ SALY

IHilHlllflIlIlIlIlIlIlIlIlilliiiiHiiiiiiiiiiHiii

Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
travo dail. A d a Sutkuvienė, 95
pusi. s u aplanku.

M. A. i I M K U S
INCOME TAX SERVICE
NOTART PUBLIC
4259 S. MipIewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ i!kvl«tlmal. pildomi
PILrETTBftS PRAJTMAJ Ir
icltokl* blankai.
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

Viaitinių kortelių naudojimai yra
graiue paprotys. Bimiariai Jas pmiiai saudoja. Bet tinka ir TUU. luo
mų atatorams turėti graJUa visitina* kortelai.
Krslpldtsa i "Draugo" sdmlsistraeiją Tisais paaalisis reikalais
BMte paUakinti mUsų pataraavi-

B * 1 ' 0 ^ mm

•

M OVI N G

KORTELIŲ
BEIUL9

„ 9 «•>•*•

ninnrrrrrrrrrritTnniililIllilMlHlHiiillllin
BUTTJ NUOMAVIMAS

VldNITY 67th & KEDVALE
7 room brick, 4 bedrooms, 1 bath —
2 powder rooms, formai dining room,
&SRCNAS perkrauetb baldus ir finished basement, centrai air, flood „
control, plūs an oversized 2 car garkftiis daiktus. Ir ii toli miesto lei age. Close to shopping, schools and
dimai ir pilna apdrajuda.
transportą tion.
Pritmame MASTER CHARGE ir VISA
Call after 5 p-m. — 767-6757
Telef. — W A 5-8063

vramnŲ

Si

•

R E A L E S T A T B
•D

ANATOLIJUS

KAIRYS

Kaina su persiuntimu $7.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
4545 W. 63 Str.,
ChAcago, IL 60629
Illinois gyventojai dar pride
da 42 c. valstijos mokesčių.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

ALGIRDAS GUSTAITIS

Algis Trakys ir
Taksiukas šleivys
Nutikimai

Lietuvos
m

kaime

dalis

ŽUVININKAI
p»rm»

DENGIAME IR TAISOME

l(»oi>

'•

n*

r«c«^e

, nd"*

lutin*

peno*3 . . n a ^ ^

p\e»* B*<

• • • -

a-***

**2t£

^aas—*

^js-roo

VISŲ RCSIŲ STOGUS
Už savo darbą jcarantuojame
ir esame apdrausti.
Skambinkite —

Didelio formato, 32 psl. Ilius
travo dail. Jina Leškienė. I?'«ido J A V L B Švietimo t u y * . i
1981 m. Kaina su persiuntimu
$2.95.

•

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd 8t.f
Chicago, IL 606Z9

ARVYDUI KIELAI
TH.: 434-9655 arba 737-1717
Remkite tuos verslininkus ku
rie skelbiasi

dien.

..Draugę"

\

•

Į

LIETUVIAI FLORIDOJE
MiamL Fla.
KLUBO

ŽINIOS

nio karo dalyviai. Pati rankrašV AIš£S IR MUZIKA
tinė knygelė kišeninio formato,
Chicagos Grant Parke šį sa
vietę. Netekom viirėjo laikinai. mediniais viršeliais, paprastais
vaitgalį stipri koncertų progra
Todėl birželio 27 d. klubo direk įspaustų geltonų, žalių ir raudo
ma ir ypatingai gausios vaišės
torių ir valdybos posėdy nutarta nų šiaudelių vaizdais.
daugybės
restoranų pastatytose
(dar pritariant
valgytojams) Į, Dabar šios knygelės tekstus
palapinėse Columbus Drive keuždaryti klubą
dviem mene-1 nersnausdino ir didelio formato , .
\ .
,.
„ j ., • i Perspausdino ir aiae.io iormato
• Numatomas gausus minių
siams, tai yra nuo liepos 4 d. iki, leidiniu išleido Lietuvių Katali-; ^ w a v i m a s
nėtam
Norimnebus
visi mipa Į k ų religinės šalpos organizacija j
rugsėjo laikotarpy.
5 d. Pietų klube
^ BEDARBIU 11.3%
ilsėti — atostogauti.
Brooklyne, N. Y. Knygą atsi
Illinois valstijoje birželio mėRugsėjo 5 d. Lietuvių klubas, vertęs, viename puslapyje skai
nes
Miami, bus atidarytas ir pradės tai
glišku
vertimu, kitame'
matai
i bedarbių buvo 11.3%, taigi
perspausdintą
tekstą su
an
3 4
normalu gyvenimą. Reiškia pie rankraštinio originalo nuotrau- | - / ' daugiau negu pernai birMichigano valtūs bus kiekvieną sekmadienį 4 ką. Visą šį autentišką mūsų j želio mėnesį.
vai. p. p.. Bus malonu susitikti kalinių balso liudijimą spaudai: sti3<>je dar blogiau — bedarbių
po atostogų, pasidalinti įspūdžiais. paruošė kun. Kazimieras Puge- j 144%, bet visose JAV-se padėLinkim sveikiems sugrįžti iš visur vičius, talkinamas G. Damušy- i tis kiek geresnė — bedarbių
į mūsų puikų klubą Miami rug-'tėg ir'M. Skabeikienės.
į 10.4%.
sėjo 5 d. 4 vai. p. p. Valgysim
gardžius pietus visi drauge.
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL
L. L \
PRANAS
GAIDA
I

Lietuvių klubas šiemet veikia
gražiai, sumaniai, darbingai.
Turėjo gerus pietus Velykų
dieną. Prieš pietus buvo atlai
kytos Šv. Mišios su pamokslu. Ta
proga mūsų lietuvis kunigas dr.
V. Andriuška sudarė mums sąly
gas ir mes visi galėjome atlikti
(velykinę išpažintį, susikaupiant
pavasariui.
— Motinos diena gegužės 9
d. puikiai buvo pagerbtos visos
motinos (taip pat buvo pamal
dos bažnyčioj) trumpa programa
klube — paskaita, padainuota
keletas dainų.
Birželio 13 d. buvo minėjimas.
I .inksmai nusiteikę stovyklautojai Dainavoje, Manchester, Mich.
Tuoj po pamaldų iš bažnyčios
visi vyko į klubą, nes buvo pro
AUTENTIŠKAS BALSAS
grama. Kun. Andriuška atlaikė
šia festivalius. Lietuviai gražiai
IŠ LAGERIŲ
šv. Mišias ir pasakė tai dienai
reprezentuoja. Šįmet dargi įspū
pritaikytą pamokslą. Priminė lie
"Nelaisvėje gimęs kūdikis"
dingai paradavo visos festivalio
tuviams tėvynę
Lietuvą. Mes
—
tokiu pavadinimu 1981 m. į
tautybės
Pittsburgho
mieste.
Lie. ,
, _ ,. ,
i esam laimingi, turėdami lietuvį I Vakarus pakliuvo ranka rašyta
PittsbUTCrh P G
I s ^ a m ^ i ° lietuviškas žodis ir
tuvių buvo gražus būrelis. Ju tar- , .
, » m»„
,,.
i daina 1965 metais birželio 6 die"TT. ,keletas
_i___ i./!___.
knyga, kurioje 44 Kazachstano
pe . ,buvo matyti
lietuvių I kunigą dr. Andnuską Miami.
Motinos dienos, kultūrinio pa lagerių lietuviai kaliniai išreiš
BAISUSIS BIRŽELIS IR KITA
ną buvo pradėta transliuoti ši
piliečiu klubo nari usu pirminin
rengimo ir birželio 13 minėjime kia savo "svajones, lūkesčius ir
nauja "Tėviškės Garsais" pasiku Vytautu Yucium. Vyt- Yu
skaitė paskaitą Viktoras Semaška viltis" Vasario 16-tosios proga.
"Kiekvieneriais metais grau- vadinusi radijo programa. Taigi
cius džiaugiasi, kad lietuviu pi
ir aiškiai nušvietė įvykio reikš Knygos d a t a — 1955 m. Turi
džiai prisimename birželinę so- į "Tėviškės Garsai" šiandieną šven
liečių klubo nariai pastaruoju mę.
vietinės okupacicos sukaktį. Min- čia savo gimtadienį. Šios dienos
nyje trumpi eilėraštukai ar ra
metu judresni ir veiklesni.
Birželio 19 d. turėjome lietu šinėliai, iš kurių minčių ir žodžių
rys krypsta į mūsų brolius r se- 885 programą pradėsiu ta pačia
/• P. vių klube jaunesnių nariu 25 me
seris okupuotoje Lietuve,-.. Jei1 lietuvių liaudies daina, kuria
aišku, kad juos kūrė partizanitu vestuvinę puotą. Kunigas dr.
žmogui atimama laisvė, m jam' 1965 m. birželio 6 dieną pradėGardner, Mass.
Andriuška dar kartą pakartojo •iiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiHiiiiiiiiimiimi:
leidžiama apsispręsti kur ar liaip; jau pirmą "Tėviškės Garsu" pus
"Jaunavedžiams" pareigas kaip
gyventi, neleidžiama laisv i kal valandį, — Daug, daug daine
IŠĖJO PENSIJON
tėvų ir pan. Dalyvavo daug drau
bėti, kurti, garbinti Dievą, jis pa lių"...
Brone Bekerienė surengė gra gų bei pažįstamu (tėvai ir ju vai
žeminamas iki vergo...", šiais žo
i
Tai žodžiai Vytauto Yuciaus,
džiais pradėjo savo kalbą birže šios valandėlės kūrėjo ir vedėjo, žią puotą savo vyrui išeinant pen kai) atšvęsti tą sukaktį. Palinkė- Radijo valanda jau 40 matų tarnauja |
lio 13 dieną per Vytauto Yuciaus kuris, be savo tiesioginiu pareigu sijon. Tai vyko liepos 3 dieną jų jom sulaukti dar 25 metus abiem New Jersey, N e w York ir Conaecticut |
lietuviams!
"Tėviškės Garsu" radijo valan ir plačios visuomeninės ir kultūri gražiuose namuose, kur susirinko drauge gyvenant
Kas Šeštadienį ii WEVD Stotie.
York* n u o t iki i vai. vakaro,
dėlę pranciškietė seselė Josephi- nės veiklos, vis dar randa lai daug giminių ir draugų. Juozas
Birželio 20 d. Tėvu diena buvo N'«w
3" S mec- FM. Taippat kOauaykiti*
daug metų dirbo Collies Kez- taip pat atitinkamai paminėta. "Music of Lithuania" prorramoa kaa
ne, šios programos nuolatinė ko
radijo bangomis
pain
traCiadienj. n u o 8:05 Iki 7:00 vai
Staigmena: Netikėtai mūsų vi vakaro, U Seton Hali Univeraitato »tcbendradarbė. Birželio 20 dieną se- formuoti klausytojus apie svar worth Co.. Bekeriai išaugino duk
rą, ištekėjusią už advokato ir gy rėją iššaukė atgal į seną darbo •i«a. S*.S FM. CWSOU)
elė Josephine per tą pačią "Tė biausius lietuviško
gyvenimo
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
viškės Garsų" valandėlę kalbėjo įvykius, parinkti gražios lietuviš venančią New Hampshire Vai. ]
234 Sunlit Driva
angliškai. Savo iš aii_<sto labai kos muzikos ir dainų. Lietuviš j Juozas yra "Draugo" skaitytojas ir j
Watchung. N. J. 07060
kruopščiai paruoštose kalbose kos radijo valandėlės šiandie nė geras žuvautojas, buvęs Lietuvių metų Liko duktė Jane ir sūnus
Tel. — (201) 7S3-54M
prelegentė jautriai apibūdino•.ir j į į į n e m a ž i a u ( n e d a u ^ a u | ) klubo pirm. Linkime daug lai Vytautas, kuris gyveno su moti
mės
ir
sveikatos.
Bronė
Vyš
na
ir
gražiai
prižiūrėjo
ją
senat
išgyveno mušu tautos tragediją. | y r a n e p a k e i č i a m a p r i e m o n ė o r u
ciuuniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii
"Okupuoto} Lietuvoj leidžia "susisiokti" su klausytoajais, su niauskienė savo tėvui surengė me vėje. Gimusi Sūpavo kaime, Pa
Laidotuvių
mas žurnalas kelia šiuo metu jais dalytis gyvenimo aktualijo tines, kurios prasidėjo šv. Mišio- nevėžio apylinkėje.
UPHOLSTERY & SLIPCOVERS
,:
mis
ir
vaišėm.
Dalyvavo
jų
šei
pietūs buvo Masonic Hali.
"*uviu tautai labai aktualų ir mis, juos "užimti" muzika, dai
FURNTTURE REFINISHING
ma
ir
draugai.
Satisfaction
Guaranteed. 50 Years of
Vis
gražiai
palaidoti
su
baž
kritišką klausimą: ar lietuviu nomis ir kt Kai kurios liet. radiQuality
Woric
įauta išliks gyva po o taip be ga io va!" r ;dėlė; yra nepakeičiamos.
Antanas Savulis mirė pemai nytinėmis apeigomis. Amžiną
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26th S t
lo I
»us jes mon ri^ k dvasi
C imęs Kūpa vos k., Rude H ų par. atilsį duok jiems, Viešpatie
Cicero, I1L 60650, Tel. 652-4795
Koresp
nto
nocido k i r s oikąpantų 'TRADICINĖ LIETUV i Ų DIEN Lenkijoje. Bu.c kilęs ir gyveno
ši "idien vykek «ms
Lietuvoje.
"Tėviškės Garsų" radijo va- Liubavo par. Lietuvoje1
:
Rod** ier^-*~~^
iš ilMĮH i i i ' i d ;
~" a3ttKtria}rr*ą vasarą
..:.. " !ku
i^a i žm įjos uošifa
p . K%įkali 5 I **•
Mirtis negai.^Stingai retina m i - į
pavergimą ir sur:iikinimą. Vaka kia žmonių ne tik iš Pittsburgho sų miesto Lietuvių kolonijoj. Vėl
BRONIUS K YIKLYS
rai ir mūsų mūsų komunistai pre apylinkių, bet ir iš tolimesniu vie pasitraukė šie gyventojai trijų
LIETUVOS BAŽNYČIOS
kiauja* tautomis. Kada pasibaigs tovių, beveik iš visos vakaru Pen- dienų laikotarpyje.
toji prekyba? Ar tik tada, kai bus sylvanijos. Šis piknikas jau virto
H-*? tomas. Vilkaviškio Vyskupija
A a. Jonas Bagdonas mirė tuparduota Amerika?" Mūsų paver tradicine lietuviu diena. Šįmet jis
Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios, 8 di
gėjas žmonių akimis yra galin bus rugpiūčio pirmą sekmadienį 1 rėdamas 88 metus. Gimęs Vadesnes ir 20 mažesnių koplyčių. Iš Lomžos vyskupijoje esančių baž
|
balninko
par.
Paliko
nuliūdime
gas, o mes — maža beginklė tau labai gražioje lietuviu ūkio sody
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai,
ta. Kova nelygi, sunki, niekas ne boje. Kaip ir kasmet, kas nors lai tris vaikus ir seserį Mary Gasiūokupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrįžę iš Sibiro tremties;
gali atspėti, kaip ilgai teks mūsų mės tūkstantį dolerių. Lietuviški nienę.
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje.
A.
a.
Julius
Genys
mirė
sulau
tautai.kovoti lekiant laisvės. Pa- va lgiai, šokiai, įvairūs konkursai
Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
kęs 93 metų amžiaus. Gimęs Ra
reiga sunki, u H a u garbinga Ją su "prizais". Gera muzika.
goje skelbiamos pirmą kartą. Bažnyčių bei koplyčių architektūriniai
guvos par., Panevėžio apskr. Pali
jau vykdė Valmčius, Kudirka,
tekstai inž. dr. Jurgio Gimbuto.
PITTSBURGHO
TAUTŲ
ko
du
sūnus
ir
dukterį.
Pirma
Basanavičius, šimtai knygnešių,
Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas, 480 psl.,
žmona mirė prieš 50 metų, o ant
tūkstančiai savanorių... Laisvojo FESTIVALIS IR LIETUVIAI
kieti viršeliai. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chipasaulio lietuviai dabar yra di
cagoje. Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina su persiuntimu 25 dol.
Iš čia gyvenančiu daugiau kaip ra pemai.
džiausia viltis. Ne veltui priešas 70 įvairiu tautybių, 23 tautos kas
A. a. Elena Staskevičiūtė —
Užsakymus siųsti:
'engiasi ją n žlugdyti. Tegu bir metai (jau keliolika metu) ruo- Vaškevičienė, mirė sulaukusi 90
DRAUGAS, J>5Jf5 W. 6Srd St., Ctecogo, Iū. 60629
želis būna ne liūdesio, bet tvirto
pasiryžimo ~ėnuo, visos išeivi
jos posūkis
nuoširdaus lietu
viško darbo kelią. Gyvenimą ku
ria tik ateitis. Ateitis iš mūsų lau
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
— us for
kia ryžtingo, atkaklaus darbo.
2557 W.69th Street Tėi 778-4363
Tiek pavergtoje tėvynėje, tiek iš
\\QH&
financing.
t—
eivijoje mūsų laukia lietuviško
J.&J.PHARMACY
AT 0UI L0W IATB
darbo kalnai"'.

MOSU KOLONIJOSE

Lietuvos atsiminimai

PASSBOOK
SAVINGS

TO f l T

"Tėviškės Garsų" radijo vaandėle. vedėjas Vyt Yucius gra
žiai padėkojo seselei Josephinei
už taip nuoširdžiai pasakytas
albas. Be šiu specialiai paruoš
tu kalbu "Tėviškės Garsų" ir Po
vilo Dargio liet. radijo valandė
lės šiemet dar daugiau laiko sky
rė baisiajam birželiui paminėti.
Abi valandėlės parinko atitinka
mų dainų, muzikos, poezijos ir
kt. (Beje, Povilo Dargio radijo
valandėlė netrukus minės 50 metu
sukaktį).

Mutual Federal
Savinas and Loan [2

i
f

22*2 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL. 60608

I

|

j

TEOFILIUS MATULIONIS

i

:

Ganytojos,

a

E
5
š
j
:
š
r
Ę
E
E
Ę
:
\
\
:

kalinys, kankinys ir laimėtojas

"Šis darbas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje iškeliamas reljefinis arkivyskupo T. Matulionio vaiidas, nušviestas įvairiais požiūriais pagal visą turimą medžiagą. Antroje dalyje pateikiami Velionį pažinusių bei
artimų liudininkų pasakojimai ir atsiminimai. Trečioje
dalyje sudėti būdingesnieji Velionės laiškai". Ištrauka iš
"Įvadinis žodis".
Leidinys didelio formato, kieti viršeliai, 372 psl. Išleido Rietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1981 m., Roma.
Spausdino "Pliniana" spaustuvė, Perugia> Italija. Kaina su
persiuntimu $17.00.

RADVILA PERKŪNAS - LA G10OONDA • TOSCA
TURANDOT - AIDA - LA JTJTVE - ANDBEA C H E N I B
CARMEN - MANON - LESGALT - PAGLIAOCI

STASYS

Tel.: 847-7747

B O M i NM.Tua.rr 1.^-4 Thur.a-t i » t . V I

įsigykite šią populiarią plokštelę
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Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Detroito
skyriaus ilgametį ižcUninkę, žurnalistę
ANTANĄ GRINIŲ,
broliui Povilui Lietuvoje mirus, nuošir
džiai užjaučia
LŽS Detroito skyriaus

žurnalistai

\

EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D '
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas - - YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS KR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c j g o
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel. 4 7 ^ - 2 3 4 5

AIKŠTĖ AUTOMOBII IAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuviv Laidotuvių Mrektorif Asociacijos Nariai

.

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905
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Stattgarfo Simfoninia ortartfM
Dirigentą* DARIUS LAPINSKAS
|
Tai viena populiariausių plokšteliu. Kaina su persiunti- :
mu $7.95. Amerikoje. Užsakymus sisįsti:
i
DRACOAS, 4646 W. 4SN 8 1 . n i i M f f , OL 9MM
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STEPONAS C. UGK (UCKAW»CZ) Ir SONOS
2424 W. 99tk STREET
TtL B E p ^ f e
U«E8 Se««n»«rt BSghimy, P*ln» ffiH», m.
T*
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PETRAS BIELIŪNAS
4*48 SO. CALIFORNIA AVE.

TtL L A f a y ^ t e S-lffTt

VASAITIS - BUTKUS
144t 90. Mtfc A V & . CICERO, ILL.
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Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAJ savininkai
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NEMARUS MIRTINGASIS ARKIVYSKUPAS

'Atataivttar<*iat>?*«iuoflkv«pala^
vaUuoJamoa hBdSa, rem»n*al Ir kt, pirkti ar nuomott
Nemokama.* supakuojama dmanaa.

OM»
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DailT and PMd OuaitaHjr

SUKAKTIS

Šiu metu birželio 6 dieną šios
valandėlės klausytojai išgirdo įdo
mią staigmeną: "Mieli klausyto
jai] Lygiai prieš septyniolika me
tų pirmą kartą jūsų namuose nu-

IN(

IfltOTMt 9Ut#ft

Peter Kazanauskas, Pres

TĖVIŠKĖS GARSŲ

vOllR

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 9 d.

1

»

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 9 d.

X Kun. Bruce Jonas Klikūnas, gimęs ir augęs Chicagoje,
buvo išrinktas Marijos Tarnų
(Servites) vienuolijos Vakarų
provincijos vyresniuoju - provinciolu. Kun. B. J. Klikūnas
y r a 36 metų amžiaus, toje vie
nuolijoje užėmęs iki šiol įvairias
pareigas, pastaruoju metu bu
vęs universiteto studentų kape
lionas. Servitų Vakarų provin
cijos būstinė yra Buena Park,
Calif., kur dabar nuolat gyvens
vienuolijos t o s dalies provincijo
las.
X Jėzaus Nukryžiuotojo vie
nuolijos, kurios pagrindinis na
mas yra Brocktone, Mass., bu
vo provincijos naujos vyriausy
bės rinkimai. Generaline vyres
niąja išrinkta ses. M. Ruth, jos
patarėjomis — ses. M. Merce
des, ses. Celestine, ses. M. Annunciata ir ses. M. Amadeus.
Naujai
vyresnybei
linkėtina
sėkmės, vadovaujant vienuolijai
ir rūpinantis vargšais bei jau-;
nuoliais.

X Jonas ir Ona Kemežai iš
VVaterbury, Conn., visą šią sa
vaitę vieši Chicagoje. Jie atvy
ko aplankyti savo dukterį Ra
mutę, dirbančią Chicagoje, O.
Kemežienės brolio Kazio Bradūno šeimą ir kitus gimines, arti
muosius ir pažįstamus. J. Kemeža, lydimas dukters Ramutės,
aplankė "Draugą" ir susipažino
su spaudos darbais. Šeštadienį
jie išvyksta atgal į savo gyven
vietę.
x Rasa ir dr. Raimundas Vil
kaičiai, gyveną South Bend,
Ind.. susilaukė antro «uv»*w
Daniaus
Pauliaus.
Broliuku
džiaugiasi vyresnysis sūnus w
mas, seneliai Kazys ir Agota
Domarkai bei Mečys ir Irena
Šilkaičiai.
X Antanas Krutulis, gyvenąs
Chicagoje, parašė vyriausiam
pašto viršininkui laišką dėl Da
riaus ir Girėno, Atlanto nugalė
jimo didvyrių, jų žuvimo su
kakties proga pašto ženklo iš
leidimo. Jis gavo atsakymą iš
pašto vyriausiojo viršininko asi
stento Gordon C. Morison, kad
pašto ženklų leidimo komisija
pašto ženklo išleidimo nereko
mendavo, bet jis dar iš naujo tai
į ^ ė i ė būsimame posėdyje per
svarstyti.

IŠ ARTI IR TOLI
ba jam suruošė priėmimą, ku-»
riame jis taip pat padarė prane-;
— Bita Marija Gražulytė, An šimą apie tarptautinės politikos;
tano ir Emos Gražulių duktė, pasikeitimus ir įvykius. Austra
šiemet baigė Clifton Senior gim- j lijos lietuviai Vliko valdybos
naziją su aukštais pažymiais. pirmininką dr. K. Bobelį priėmė
Tolimesnes studijas pradės šį nuoširdžiai ir tikisi iš jo apsi
rudenį. Studijuos biologiją Fair- lankymo sėkmingesnės veiklos
leigh Dickinson universitete, lietuviškuose darbuose.
Rutherford, N. J. Kalba ir ra
URUGVAJUJ
šo lietuviškai, angliškai ir vokiš
kai. Baigė lituanistinę mokyk
— A. a. prof. Paulą Jarmalalą. Priklauso Lietuvos Vyčių vičiūtė - Bocage mirė 1962 m.
29 kuopai Newarke, N . J., akty birželio 10 dieną, sulaukusi 64
viai dirba Vyčių organizacijoje. metų amžiaus. A. a. Paulą BaVyties korespondentė. Daly cage buvo Montevideo vaistybijvauja Newarko lietuvių parapi nio baleto "Sodre" profesorė.
jos chore, šoka lietuvių tautinių Iš Biržų atvyko k a r t u su savo
šokių grupėje "Liepsna". Yra motina ir dėde Raugalu. Visą
ir skautė. Kartu su tėveliais laiką a. a. Paulą dalyvavo lietu
visada lanko visus lietuviškus viškame Montevideo veikime.
parengimus. Newarko vyčiai ir Nenuilstamai rūpinosi padėti -į
Tragiškojo Birželio minėjimas Švč. M. Marijos Gimimo pa rapijos salėje. Minėjimą rengė Chicagos Lietuvių Taryba.
lietuviška
bendruomenė Ritai vargą patekusiems lietuviams.
Prieky iš kairės sėdi: Chicagos ALT pirmininkas V. Semaš ka ir Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė, toliau —
Marijai Gražulytei linki geros Dar Vokietijoje esantiems lie
šaulės ir Sauliai.
Nuotr. P. Maletos
sėkmės tolimesnėse studijose.
tuviams šelpti k a r t u su ministerio Graužinio žmona Laimute
AUSTRALIJOJE
a. a. Paulą su savo mokinėmis
— Dr. Kazys Bobelis, Vliko organizuodavo sceninius pasi
puliariausių mūsų dainų melodi- Faktas, jog į sankcijų paskelbi valdybos pirmininkas, su žmo rodymus sutelkti lėšų ten esan
LIETUVIŠKA DAINA
ILLINOIS UNIVERSITETE jas. šiuos motyvus publika la mą piktai reagavo ir Japonijos na Dalia lankėsi Australijos lie tiems benamiams lietuviams pa
tuvių kolonijose. J a u aplankė dėti. Ji mokytojavo ir buvusio
bai gyvai pajuto, o keli dalyviai valdžia, verčia manyti, jog klys
Kasmet birželio mėnesį į Illi
Adelaidę, kur turėjo praneši je lietuvių mokykloje, Montevi
muzikologai net pareiškė, jog ta tie amerikiečiai (ypač sen.
nois Universiteto Urbanoje —
mus apie Vliką ir tarptautinę deo miestelyje, š i kultūringa
nuo šios dienos pradėsią gilintis Percy ir gub. Thompson), kurie
politiką. Ten pasakė kalbą taip lietuvaitė visada buvo visų lie
Champaign Rusijos ir Rytų Eu
į lietuvišką muziką, kurios tur skelbia, kad sankcijos bus nau
pat ir Pabaltiečių suruoštame tuvių didelė draugė ir gražiai
ropos centrą suvažiuoja specia
tingumą, originalumą bei grežį dingos tik japonams. Tad rei
birželio įvykių minėjime ir per su jais sugyveno. Montevideo
listai ne tik iš visos Amerikos,
Violetos pristatymas jiems taip kėtų daryti išvadą, kad žiūrint
bet ir iš Kanados, Japonijos bei
iš tvirtai antisovietinių pozici vietos radiją. Birželio 19 d lietuviai nustojo tikrai nuošir
akivaizdžiai atskleidė.
nuvyko į Melbourną ir parapijos
eilės Vakarų Europos kraštų
Visi klausytojai buvo nuste jų, sankcijos ne peiktinos, o namuose, Kensingtone, Lietu džios ir veiklios tautietės. Pali
dalyvauti ten organizuotoje va
ko liūdintį vyrą Don Alberto,
remtinos.
vių Bendruomenės krašto valdysarinės tyrimų laboratorijos binti Violetos dainavimo aukštu
sūnų Albertą, taip p a t muziką,
Tad bent lietuviams ir ki
darbuose, šiais metais į tą la artistiškumu. Nesuprasdami lie tiems iš Rytų Europos kilu
pianino profesorių,
ir daug
boratoriją atvyko 285 moksli tuvių kalbos, jie sakėsi puikiai siems JAV piliečiams, gerai tą Buvo statomi, kaip daugiabu draugų Urugvajuje, Clevelande,
ninkai ir . . . viena dainininkė — galėję0 5 sekti kiekvieną atliktos reikalą suprantantiems, derėtų! čiai, tačiau tų kondominijų gy Detroite, Philadelphijoje, Chi
mūsų žinomoji solistė Violeta' dahi turinio niuansą grynai iš savais balsais prie šio reikalo ventojai neperka ir dabar nu cagoje.
"kūno kalbos" (body language).
Rakauskaitė.
prisidėti. Rašytina pačiam JAV spręsta tuos butus nuomoti.
Pristatymui
pasibaigus,
su
Laboratorijos organizatoriai
KANADOJE
MENO INSTITUTE
prezidentui, jam padėkojant už
pakvietė Violetą pristatyti da sirinkusiųjų vardu Violetai nuo sankcijų įvedimą ir raginant
— Rūta Stančikaitė dirba
Chicagos Meno institutas, ne
lyviams populiarią, modernią širdžiai padėkojo Illinois univer nepasiduoti spaudimui sankci
kaip
pagelbinė redaktorė "Pho
besulaukdamas reikiamos para
lietuvišką dainą. Pristatymas siteto profesorius J. Goreckis. jas atšaukti. Laiškus adresuo mos iš valdžios fondų, išlaidoms to Life" žurnale ir tvarko
įvyko sekmadieni, birželio 27-tą Jis pasakė, kad pergyveno šian ti: The Prezident of the United didėjant, pakėlė įėjimo mokestį! fotografijos žinių skyrių. Ji in
dieną ir bendru bei vieningu dieną vieną didžiausių savo gy States, The VVhite House, Wa- iki 4 dol., vaikams, studentams! formuoja skaitytojus apie ren
laboratorijos dalyvių pripažini venimo estetinių valandų, per shington, D. C. 20600.
ir senimui teks mokėti 1.50 dol. ginius, kurie y r a susiję su fo
mu tapo vienu kertinių šių me kurias jam atsiskleidė naujas
tografijomis.
SMARKIAI
IŠAUGO
artistinis
talentas
ir
puiki,
nors,
"LIETUVOS
AIDŲ"
tų laboratorijos programos įvy
— Toronto "Gintaro" ansam
deja, čia mažai žinoma Europos
GEGUŽINE
Searle vaistų gamybos ben blis gavo kvietimą dalyvauti
kių.
Violetos 2,5 valandos trukusį muzikinė kultūros šaka. Pava
Birželio 20 d. Saulių salėje drovė iš mažos įstaigos prieš II pirmame Ontario provincijos
dinęs
Violetą
didžia
menininke,
pasirodymą kitaip kaip pristaty
vyko "Lietuvos Aidų" radijo pasaulinį karą dabar išaugo į festivalyje Kingstone liepos 1-9
profesorius
Goreckis
pažadėjo
mu ir nepavadinsi — tai buvo
gegužinė. iSusirinko daug sve vieną didžiausių pasauly tos rū dienomis. Į šį festivalį atvyko
surengti
jai
sekančiais
metais
organiška paskaitos ir koncerto
čių, kurie gažiai praleido laiką. šies bendrovių. Per 10 metų grupės iš Prancūzijos, Bulgari
formalų
koncertą
didžiojoje
Illi
amalgama. Pradėjo Violeta su
Programos 6 metų sukakties savo naujiems išradimams gavo jos, Izraelio, Suomijos, Puerto
glausta lietuviškos populiarios nois universiteto Urbanoje — proga ją sveikino Ed. Šumanas, daugiau kaip 500 patentų. Lie Rico, Švedijos ir JAV.
muzikos istorija bei jos įvairių Champaign Kranmerto koncer Mikužiūtė — SLA atstovė, Vy pos 6 d pradėjo statybą naujų
— Montreali© keli jauni lie
žanrų analize. Papasakojo ji ir tų salėje. Taigi, yra gera viltis, tauto Didžiojo Šaulių rinktinės laboratorijų rūmų, Skokie prie tuviai šiemet baigė McGill uni
apie socialinę bei estetinę lietu kad ir sekančiais metais pama vardu sekr. Mackonis, A Pleš- miesty.
versitetą.
Tarp jų y r a Joana
LĖLIŲ TEATRAS
viškos populiarios dainos funk tysime ir išgirsime Violetą Chi kys, Lietuvos Vyčių 112 kuopos
Adamonytė, Vida Morkūriaitė,
ciją okupuotoje Lietuvoje. Po cagoje, kur ji be abejonės apsi pirm. Binkis ir kt.
Chicagos miesto biblioteka Benita Repšytė, Linas Staškevi
stos
pakeliui
į
koncertą
Urba
šio teoretinio - istorinio įvado
Daug dirbo atgaivos talkinin liepos mėnesio 9, 13, 16, 20, 23, čius, Elena Christina Tanner.
L. V.
Violeta smulkiau apibūdino įvai noje.
kai — Aglinskas, Kostas Rep 27 ir 30 dienomis 10:30 vai. ry Tame pačiame universitete pro
rias tematines bei muzikines REMKIME JAV - SOVIETŲ šys, Janulis, virtuvėj L Beino- to turės lėlių programas Grant fesoriauja lietuviai R. Knystautas, I. Pavilanienė ir A. Vičas.
lietuviškos populiariosios dainos
rauskienė, Gr. Giedraitytė, prie Parke.
PREKYBOS SANKCIJAS
rūšis, kiekvieną savo teiginį
įėjimo St. Patlaba. šokių kon
Prezidentui Reaganui uždrau
pademonstruodama keletos dai
kurse dalyvavo Paniuškienė ir
dus amerikiečių firmoms ir jų
nų atlikimu.
Šėma, Paukis ir Pankienė, Nau
licenzijuotoms bendrovėms Eu
jokas, Peleckienė, Mureckai.
Ypatingai jautriai susirinku
ropoje dalyvauti Sibiro - Euro
Jiems buvo įteiktos piniginės
sieji reagavo į dainas apie tėvy
pos dujotiekio tiesime, iš karto
premijos. Komisiją sudarė: ši-i
nę Lietuvą. Keletas žilabarz
pasipylė protestai Europoje,
dagis, J. Vasiliauskaitė ir Jokū
džių profesorių net apsiašarojo,
Japonijoje ir sovietų spaudoje. I
baitis. Paskui šoko ir vaišinosi,
o pertraukos metu dėkojo Vio
j Prie jų prisijungė ir grupė Ame- j linksmai skambėjo dainos, prita
letai už tai, kad išmokė juos ar
rikos (ypač Illinois) pramoni riant St. Aukštuoliui su armo
timai pajusti ir karštai pa
ninkų bei politikų, įskaitant net nika. Buvo ir daug dovanų.
milti tą tolimą Baltijos kraštą,
sen. Charles Percy ir Illinois gu "Lietuvos Aidų" radijo progra
apie kurį ligi šiol jie teturėjo
bernatorių James R. Thompson. mos vedėja K. Brazdžionytė dė
gana bendrą bei abstrakčią
Faktas, kad taip smarkiai kojo Visiem talkininkam liet.
nuovoką.
šiaušiasi sovietų spauda, verčia spaudai, rėmėjams.
Aukštai publikos įvertinti bu galvoti, jog sovietai į paskelb
Balys Svatia
vo ir lietuvių liaudies muzikos tąsias sardreijas žiūri kaip į jų
VISUS KVIEČIAME Į " D R A U G O "
motyvai, organiškai įpinti į po- interesams kenksmingą dalyką.

J. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Pensininkų apsauga nuo
x Kun. K. J. Domeika. Tuc- karščio padarinių — gydytojo
son, Ariz., t u r įs talentą ir ga- pranešimas ir kultūrinė prograbumų dailės mene, atsiuntė du į ^ Sodybos pažmonyje šį sekdidelius savo pieštus paveikslus i m a dienį nuo 2 vai. p. p. Užkan'Draugo" gegužinės
laimėji dis. Visi laukiami.
mams. Labai dėkojame už gra
X Bar yra vietų norintiems
žias dovanas. Gegužinė bus šį
registruotis į DC Lituanistikos
sekmadienį prie "Draugo".
eeminarą, kuris vyks rugpiūčio
X Televizijos 11 kanalo di 8-22 d. Ohio valstijoje. Kreip
rektorius paskyrė nauju infor tis: PLJS Ryšių centras, Semi
macijos vedėju Richard Turner, narų komisija, 5620 S. Clarekuris buvo informacijos vedėjo mint, Chicago, D l 60636.
asistentas ir Lyric Operos in
X Dail. Magdeiena Stankū
formacijos vedėjas. Jis yra ki
nienė,
Chicago, TU., gėlių ir gro
lęs iš Phoenix, Ariz., ten baigęs
universitetą ir
dirbęs teatro žio reiškėją savo darbuose, pa
dovanojo vieną paveikslą "Drau
srityje New Yorke.
go" gegužinės laimėjimams. La
X Marija Apotienė, Lietuvių bai ačiū.
evangelikų
liuteronų Tėviškės
X Albina Kašiubienė, Lisle,
parapijos Moterų draugijos Chi
cagoje pirmininkė, persikėlė gy UJ., įteikė dvi savo eilėraščių
venti iš Chicagos į Homewood, knygas "Žirgeliai" "Draugo"
UI., pas savo vyrą provizorių gegužinės laimėjimams. NuoLeoną Apolį. J i užsiprenume šidus ačiū.
ravo "Draugą" vieneriems me-j x D r
vioteta Kelertienė,
tams su 25 doL auka. M. Apo- Rįchland Center, VVisc., Mečislienę skelbiame garbės prenu- j l o v a s skruodys,. Cicero, 111., užmeratore, o už paramą dienraš sisakė naujausių leidinių.
čiui tariame nuoširdų ačiū.
X Dr. Adolfas ir Algė Šležai,
X Rimantas Genčius, Atlan Flossmoor, UI., paaukojo vertin
ta, Georgia, ėjęs atsakingas pa gą dovaną "Draugo" gegužinės
reigas vienoje bendrovėje, laiki- laimėjimams. Labai ačiū. Ge
nai perkeltas toms pačioms pa-j gužinė
b u s ]iepQB
±1 ±> g e j ^ .
reigoms į Norfolk, Virginia, ku dienį, prie "Draugo"
rioje atidarytas naujas bendro
Dan Martankus, Sunrise
vės skyrius. Pakeisdamas adresą, atsiuntė ir 10 dol. auką. Beach. Mo., pratęsė "Draugo"
Labai ačiū. R Genčius yra iš prenumeratą ir dar pridėjo 27
Chicagos, savo laiku dalyvavo **• auką lietuviško dienraščio
jaunimo organizacijose, o LB paramai. D. Martinkų skelbiabuvo išrinktas tarybos nariu.
, m e garbės prenumeratore, o už
pararia tariame labai ačiū.
x B. Jablonskis, Aurora, DL,
X Juozas ir Marija Strungiai,
mūsų bendradarbis,
pratęsė
Vytenis Kirvelaitis, Frank Si
"Draugo" prenumeratą, užsisa
dzikauskas, San Jose, Cal., Izd.
kė naujausių leidinių ir dar pri
Parulis, Worcester, Mass., S.
dėjo 10 dol. auką dienraščio sti-i
Kvietys, Calgary, Kanada, S.
prinimui. Labai ačiū.
Ceplikas, Portland, Ore., visi
!
x šv. Mišios už a. a, Vlado įvairiomis progomis užsisakė
Radavičkaus sielą, penkerių me naujausių leidinių.
tų mirties sukakčiai paminėti,
X Chicagos Anglijos Britani
bus atnašaujamos liepos 11 d., jos lietuvių klubo gegužinė bus
sekmadienį, 11 vai. ryto T. Jė šį sekmadienį, liepos 11 d., Vy
zuitų koplyčioje. Prašome drau čių salėje — sodelyje, 2455 W.
IŠGELBĖJO BROLĮ
gus ir pažįstamus dalyvauti pa 47th St. Prasidės 12 vai. Šo
maldose.
Glenwood priemiesčio 13 m.
kiams gros Ąžuolo Stelmoko
berniukas,
kuris niekada nevai
S, Martankutė,
orkestras. Į gegužinę visi kvie
ravo automobilio, įstengė savo
D. Valentinaitė,
čiami atsilankyti.
(pr.).
sužeistą brolį Scott Pedersoli, 19
(pr.).
x Etninių Grupių Tarnyba
m., nuvežti į ligoninę, kur buvo
x Albinas KorkuBs, akcijų (Ethnic Community Services)
jo
gyvybė išgelbėta. Brolis
brokeris, dirbąs su Rodman &
praveda apklausinėjimą Margu
kraujavo
nelaimingame atsitiki
Bradshaw, I n e , patarnauja ak
čio patalpose 2422 W. Marąuette
me persipiovęs, krisdamas į
cijų bonų, fondų bei kitų verty gatvėje nuo antradienio iki penk
stiklo duris. Sužeistojo brolis
bių pirkime ir pardavime. Susi
tadienio, nuo 1 vai. p. p. iki 5
Joff viena ranka prilaikė ligo
domėję skambinkite 977-7916.
vai. vak., sužinoti kiek krimina
nį, kita pirmą kartą vairuoda
(ak.). linių misi kaitimų ir skriaudos
mas automobilį lėkė 80 mylių
yra
padaryta
lietuviams,
ir
super valandą greičiu Ligoninę
X S t CMbnir Memorialą, Inc.,
pasiekė laimingai.
9814 W. 111 S t (1 blokas nuo pažindyti lietuvius su Victim's
Compensation
Act.
Nukentėję
ftv. Kazimiero kapinių), teief.
NAUJI RtMAI
2S3-6SS5, seniausia lietuvių pa prašomi atvykti j Margutį iš
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di pildyti apklausinėjimo blankus, "Lietuvos Aidų" radijo valandėlės gegužinėje. Iš kairės: adv. J. Gibaitis,
Nauji 42 aukštų rūmai prie
džiausias pasirinkimas. Nelso arba paskambyti 476-2271.
Lake
Shore Drive ir Randolph
radijo vedėja K. Brazdžionytė, £dv. Šumanas ir J. Vasiliauskaitė.
nas ir Duiys savininkai (ak.).
Nuotr. M. Nagjo
gatvių, Chicagoj, turi 305 butus.
(•k.).

Chicagos žinios

G E G U Ž I N Ę
1982 m. liepos 11d., sekmadienį, prie
"DRAUGO", 4545 W . 63rd Street, Chi
cago, I1L, gražioje vietoje tarp medžių ir
gelių. Veiks užkandine, atsigaivinimas,
muzika. Bus vertingų laimėjimų.
Pradžia: 12:30 vai. popiet.
šv. Mišios - 11:30 vai. Tėvų Marijo
nų koplyčioje.
P. S. Gali pritrukti

kėdžių. K M turi su-

lankstomas, prašoma atsivežti.

