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Kuriuo keliu? 

BIPŽELI ; JUNE 11, 1982 N r . 122 
• 

(Tęsinys) 
Saugumas labai nori Komi

tetą sunaikinti. Bet prieš tai 
reikia jį sukompromituoti, 
izoliuoti, paversti kažkokių 
nenuoramų ir išsišokėlių būre
liu. Ir labai labai nori, kad čia 
jam padėtų ateistų peršamos 
tariamos „vienybės" šalinin
kai. Jiems reikia, kad prie 
Komiteto pasmaugimo prisi
dėtų ir kai kurių Lietuvos 
Bažnyčios vadovų rankos... 
Vis dėlto nesinori tikėti, kad 
tokiam aiškiai juodam darbui 
atsirastų talkininkų... 

Pastaraisiais metais Lietu
voje siautėja tamsus, paslap
tingas teroras, vykdomas 
n a k t į b a n d i t ų - c h u l i g a n ų 
rankomis (nors už jų pečių, be 
abejo, stovi kovingieji ateistai 
ir saugumas) . Plėšiamos 
bažnyčios, išlaužiami taberna
kuliai, išniekinamas Švenčiau
sias Sakramentas, kankinami 
ir žudomi kunigai. Visa tai 
d a r o m a su š ė t o n i š k a 
neapykanta ir žiaurumu. Šitas 
teroras turi aiškiai ideologinį 
pobūdį ir siekia labai konkre
taus tikslo: įbauginti tikin
čiuosius, ypač kunigus. Tačiau 
pirmasis teroro smūgis teko 

tiems kunigams, kurie anks
čiau buvo moraliai terorizuo
jami, kurie dėl šventos ramy
bės nusileido saugumui, nors 
bandė jo užduočių nevykdyti. 
Žinoma, „neklusniuosius" už 
tokį „nevykdymą" saugumas 
ir pasistengė pamokyti savo 
pagalbininkų iš nusikaltėlių 
pasaulio rankomis. Tai pamo
ka ir įspėjimas, kad „neik su 
velniu riešutauti"... 

Įvairūs saugumo metodai, 
turtinga jo patirtis. Žiaurus 
nakties teroras — tik vienas iš 
jo veiklos būdų. Suaktyvėjo ir 
kitos, priešingos, „švelnios" ir 
„kultūringos" priemonės. Vėl 
dedamos pastangos įtikinti 
Vatikaną priimti valdžios 
numatytus kandidatus į 
vyskupus. Cia veikiama atsar
giai ir delikačiai. Kviečiami 
ta lk in inkaut i nuolaidesni 
vyskupai ir kurijos. Pinklės 
rezgiamos tikrai gudriai. Bet 
ar pasiseks šitos ir kitos užrna-
čios — daug priklausys ir m-o 
mūsų dvasiškuos budrumo, 
principingumo ir ištvermės. 

Dieve, padėk, kad šito jiems 
nepritrūktų! 

Pasaulietis 
(Pabaiga) 

Aničas kritikuoja 
Joną Paulių II-jį 

Lietuvos kompartijos ideolo
ginio priešpuolio patrankos 
pradėjo bombarduoti popiežių. 
, , L i t e r a t ū r o s ir M e n o " 
a 982. V. 1) sk i l ty - pasirodė 
J o n o A n i č o s t r a i p s n i s 
„Klerikalinis antikomuniz
mas ir ,lietuvio kataliko' 
koncepcija", kurioje žymusis 
agitpropagandistas apkaltina 
Joną Paulių II-jį morališku 
, , r e l i g i n i o e k s t r e m i z m o " 
parėmimu. Aničas turi omeny
je popiežiaus sveikinimą 
vyskupui — tremtiniui Juli
jonui Steponavičiui, kurio 
pavardės jis nedrįsta minėti, 
tekalbėdamas apie „vieną 
ekstremistiškai nusiteikusį 
lietuvių katalikų dvasininką". 
Aničą papiktino ir popiežiaus 
apsilankymas Romoje veikian
č ios pop iež i škos ios Š v . 
Kazimiero kolegijos 35-mečio 

Ispanija NATO 
vadų suvažiavime 

Bona. — Ispanija oficialiai 
buvo priimta į NATO organi
zaciją. Ispanijos premjeras 
pasakė spaudai, kad Ispanija 
atstovaus šiame bloke ir Pietų 
Amerikos interesams. J is 
pabrėžė, kad Falklando 
konflikte Ispanija palaiko 
Argentinos pusę ir todėl nepri
sidės prie tokių NATO nutari

mų, panašių kaip tarp kitų 
tina. 

Stebėtojai mano, kad su 
Ispanijos įstojimu į karinį 
bloką atsiras naujų nesutari
mų, panačių kaip tarp kitų 
dviejų NATO narių: Graikijos 
ir Turkijos, kurios nesutaria 
dėl Kipro ir dėl Egėju jūros 
salų. 

Įstojimui į NATO didelė 
opozicija yra ir pačioje Ispa
nijoje. Socialistų partija, kuri 
gali laimėti rinkimus, žadėjo 
įstojimo klausimą išstatyti 
piliečių referendume. Visos 
ispanų partijos pasisakė prieš 
branduolinių ginklų laikymą 
Ispanijos teritorijoje. 

minėjime (1981 m. kovo 4 d.) ir 
lietuvių kalba pasakytas jo 
pamokslas. Aničas tvirtina, 
kad viena minėtosios kole 
g"*jos funkcijų — „destrukty
viai veikti Lietuvos katalikų 
dvasininkiją bei tikinčiuo
sius". Pasak jot, „emigracijos 
ultradešinieji Įvairiai savo 
viltis sudėjo į Karo 4 Voitylą, 
tapusį popiežium Jonu Povilu 
II. Kaip bendrai tarptautinė 
reakcija, taip ir ideologinės 
intervencijos į Tarybų Lietuvą 
organizatoriai labai norėtų, 
kad naujasis popiežius atkur
tų Katalikų Bažnyčioje ,šaltojo 
karo' ir antikomunistinės 
psichozės tradicijas ir... dary
tų atitinkamą poveikį ir Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai ". 

Likusioje straipsnio dalyje 
Aničas polemizuoja su lietu
vių išeivijos ir krašto pogrin
dine spauda, neminėdamas 
šaltinių ir, tarsi, bijodamas 
išsitarti, kad savilaida egzis
tuoja. „Reakcinius emigra
cijos sluoksnius" jis kaltina 
sąmokslu Lietuvos religinius 
disidentus paversti „poli
tiniais rezistentais". 

(ELTA) 

Mūšiai Libane 
Jau sunaikinti 44 Sirijos lėktuvai 

Argentinos karininkai Falklando saloje pože
miniame bunkeryje laukia britų puolimo. Argenti

na giriasi, kad jau kelis frontinius puolimus pavy
ko atmušti, anglai turėję sunkių nuostolių. 

Argentinos jėgos 

Gvatemaloje liko 
vienas diktatorius 
Gvatemala . — Gvatemalos 

karinės chuntos vadas gen. 
Rios Montt paskelbė, kad kiti 
du chuntos nariai: vidaus 
reikalų ministeris gen. Maldo-
nado Shaad ir komunikacijų 
ministeris pulk. Gordillo sava
noriškai pasitraukia iš vyriau
sios valdžios, atsisako savo 
pareigų ir palieka jį vieną 
valdyti. Generolas pasivadino 
prezidentu ir padėkoio Dievui, 
kad davė jam progą valdyti 
Gvatemalą. 

Išmestas pulk. Gordillo pa
sakė spaudai, kad jis linki 
prezidentui sėkmės. Tėvynės 
interesai esą svarbesni už 
privačių asmenų interesus. 

Londono tarptautinio stra
teginių tyrinėjimų instituto 
duomenimis, Argentinos gink
luotosiose pajėgose yra 185,5 
tūkstančio kariškių (šalyje — 
28 milijonai gyventojų). 130 
tūkstančių iš jų tenka sausu
mos kariuomenei, 36 tūks
tančiai — karo laivynui ir 19,5 
tūkstančio — karo aviacijai. 

Argentinos karo laivynui 
taip pat priklauso jūros avia
cijos korpusas (3 tūkstančiai 
kariškių) ir kelios jūros pėsti
ninkų brigados (10 tūkstančių 
kariškiu1). Karo laivynui dar 
priklauso 4 povandeniniai 
laivai, lėktuvnešis „Gegužės 
25-oji". 9 eskadriniai mininin
kai. 2 kcrvetės. 7 patruliniai 
laivai. Dauguma laivų senoki, 
pirkti Jungtinėse Valstijose ar 
Anglijoje, tik vėliau apginkluo
ti moderniomis raketomis 
. jūra-jūra" ir „jūra-oras". Dar 
šeši povandeniniai laivai, 4 
eskadriniai minininkai ir 6 
fregatos šiuo metu Argentinos 
užsakymu statomos užsienio 
i aivų statyklose. 

Karo aviacija turi 223 kovi
nius lėktuvus ir 20 malūns
parnių. Londono strateginių 
tyrinėjimų instituto duome
nimis. 1980 metais Argentina 
kariniams reikalams išleido 
3,38 milijardo Amerikos dole
rių. Tai atitinka 15,1 procento 
valstybės biudžeto išlaidų. 

Mūšis Afganistane 
N e w D e l h i . — Azijos 

diplomatai patvirtino, kad 
Afganistane baigėsi mūšiai dėl 
Panjshiro slėnio, kur svarbus 
kelias eina 100 mylių kalnų 
tarpekliais. Mūšyje sovietai 
turėję sunkių nuostolių, prara
dę daug tankų ir šarvuočių. 
L a i s v ė s kovoto jų jėgos 
pasitraukė į savo kalnų slėptu
ves. Kabulo žiniomis, pasiek
tas didelis laimėjimas, tačiau 
stebėtojai tvirtina, kad afga
nai kalniečiai sugrįš, kai ateis 
t inkamas momentas. Ofen
zyva, kurioje dalyvavo daug 
sovietų helikopterių, prasidėjo 
gegužės 17 d. 

S tokholmo ta rp tau t in io 
taikos problemų instituto 
(SIPRI) žiniomis, tarp 1977 ir 
1981 metų Argent ina 33 
procentus ginkluotės impor
tavo iš Vakarų Vokietijos, 17 
procentų — iš Jungt in ių 
Valstijų, 15 pročlfentų — iš 
Prancūzijos, 14 procentų — iš 
Izraelio, 10 procentų — iš 
Didžiosios Britanijos. Iš Angli
jos daugiausia buvo įsivežta 
radarų ir kitos kariniams 
tikslams naudojamos elekt
ronikos. 

Pagal konstituciją Argenti
nos ginkluotųjų pajėgų vyriau
siasis vadas yra šaiies 
prezidentas. Nuo gruodžio 22 
dienos šį postą užima gene
rolas Leopoldas Fortūnatas 
Galtjeris, karinės chuntos 
narys ir sausumos kariuo
menės vadas. Karinei chuntai 
priklauso taip pat karo laivy
no ir karo aviacijos vadai. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro pasakė, kad Kuba nepa
sitrauks iš socialistinio bloko 
ir nesugrįš į JAV įtakos zoną. 
„Mes darome klaidų, turime 
trūkumų, tačiau mūsų visuo
menė daug geresnė už JAV", 
— pasakė Castro. 

Prezidento kalba 
Bonos parlamente 
B o n a . — Prezidentas Rea-

ganas pasakė kalbą V. Vokie
tijos parlamente. Jis pasakė 
suprantąs jaunų vokiečių neri
mą dėl karo grėsmės ir ginklų 
lenktynių, tačiau kal t ino 
Sovietų Sąjungą ir jos poli
tiką. Reaganas siūlė suma
žinti Varšuvos pakto ir NATO 
karines jėgas, kad liktų abiejo
se pusėse po 700.000 kareivių. 
Prezidentas siūlė sumažinti ir 
branduolinių ginklų nešamus 
užtaisus. 

Prezidentas Reaganas už
tikrino Vokietijos parlamen
tarus, kad Amerika nepaliks 
Europos vienos. „Mes esame 
su tavim, Vokietija. Tu nesi 
viena", — pasakė prezidentas, 
į s p ė d a m a s p r i e š i n i n k u s 
nedaryti klaidos, nesitikėti 
kad JAV nesilaikys savo 
įsipareigojimų. Prezidentas 
paminėjo, kad į NATO įsijungė 
laisvai, savo noru nauja narė 
— Ispanija. Jis paklausė, o 
kada kas nors laisvai įsijungė į 
Varšuvos paktą? 

Bonoje demonstravo tūks
tančiai „taikos mylėtojų". Jie 
smerkė Reagano adminis
traciją ir jos politiką. Vienas 
36 metų vyras bandė susi
deginti, jis gerokai apdegęs 
n u v e ž t a s į l i g o n i n ę . 
Demonstrantai degino JAV ir 
kitų NATO šalių vėliavas. 

Irakas siūlo 
užbaigti karą 

Bagdadas . — Irako valdan
čioji „arabų socialistinio atgi
mimo partija" (Baath) turėjo 
savo revoliucinės tarybos posė
dį, kuriame dalyvavo ir vy
riausieji kariuomenės vadai. 
T a r y b a i p i r m i n i n k a v o 
viceprezidentas Taria Aziz. 
Paske lb tame komun ika t e 
nerašoma, ar posėdžiuose daly
vavo ir prezidentas Saddam 
Hussein. Paske lb t a , kad 
Irakas pasirengęs per dvi 
savai tes a t i t r a u k t i savo 
kariuomenę iš Irano ir nukreip
ti savo karinį potencialą prieš 
Izraelį. 

Irakas trečiadienį paskelbė, 
jog jis laikysis karo paliaubų, 
jei su jomis sutiks Iranas. 
Irako paliaubas skelbti prašiu
si islamo valstybių konferen
cija. Irakas pasirengęs tuoj pa t 
pradėti atsitraukimą iš pozi
cijų Irane, pasirengęs grįžti į 
savo senas sienas, pasirengęs 
derėtis su Iranu tiesioginiai a r 
per tarpininkus. 

Iranas jau atmetė Irako 
pasiūlymus. Prieš savaitę 
Irano valdžia paskelbė, kad 
jokių karo paliaubų nebus, kol 
nebus nuverstas prezidentas 
Husseinas ir kol Irakas nesu
mokės Iranui padarytų karo 
nuostolių, — 150 bilijonų dole
rių. 

Salvadoras puolė 
komunistų bazes 

S a n S a l v a d o r . — 
Salvadoro kariuomenės pulki
ninkas Domingo Monterrosa, 
kuris vadovavo 11 dienų žygiui 
prieš komunistinius teroristus 
šiauriniame Salvadore, paskel
bė, jog buvo sunaikinta 12 
teroristų stovyklų, nušauti 135 
komunistai (jų tarpe kovose 
žuvo kelios moterys ir vaikai), 
žuvo vienas Salvadoro kariuo
menės leitenantas ir du karei
viai bei 20 buvo sužeisti. 

Pulkininkas pareiškė spau
dai sužinojęs iš nelaisvėn 
paimtos teroristų ligoninės 
slaugės, kad su komunis
tiniais banditais gyveno ir 
kartu kovojo 15 amerikiečių. 
Kai kurie . jankiai" buvę 
grupių vadai. 

Salvadoro p a r l a m e n t a s 
paskelbė sukilėliams amnes-

Te l A v i v a s . — Izraelio 
šarvuotos divizijos išvalė 
palestiniečių bazes nuo savo 
sienos iki Beiruto. Trečiadienį 
Izraelio karinė aviacija puolė 
Sirijos pozicijas rytiniame 
Libane, Beka slėnyje, kur Siri
ja turėjo išstačiusi sovietų 
gamybos „žemė-oras" raketas. 
Izraelis skelbia sunaikinęs 15 
raketų lizdų. Sirijos lėktuvai 
pakilo ginti savo raketų. Oro 
kovose izraelitai numušė 23 
Mig lėktuvus. 

Sirija pripažino, kad ji prara
do 14 lėktuvų, tačiau Izraelis 
netekęs 10. Izraelis tai panei
gia. Sirija paskelbė, jog izrae
litų aviacija puolė Damasko 
priemiesčius ir bombardavo 
karinius ofjektus prie Damas
ko. Izraelis sako, kad tai 
melas. Sirija net pranešė, jog 
prie Damasko žuvo 8 žmonės, 
sužeisti 48. Vakar virš Libano 
vėl įvyko aviacijos mūšiai. 
Izraelis skelbia numušęs dar 8 
Sirijos lėktuvus ir vieną 
malūnsparnį. Iš viso šią savai
tę Sirija neteko 44 lėktuvų ir 
dviejų malūnsparnių. Sirija 
pripažįsta netekusi 16. 

Izraelio lėktuvai virš Beiru
to išmetė arabų kalba lapelius. 
Sirijos kareiviai raginami bėg
ti iš miesto. 

Trečiadienio aviacijos kovos 
virš Beka slėnio buvo didžiau
si aviacijos mūšiai nuo II-jo 
Pasaulinio karo laikų. Atakoje 
dalyvavo 150 Izraelio lėktuvų. 
JAV žvalgybos žiniomis, Siri
ja į Libaną pasiuntė dar 16,000 
kareivių, daug tankų ir šar
vuočių. Sirija Libane dabar 
turi apie 40,000 kareivių. 
Artilerijos ir tankų kovos vyks
ta į rytus nuo Beiruto. Izraelis 
pašaukė dalį savo atsarginių, 
kurie nusiųsti į Golano aukštu
mas. 

Diplomatiniame fronte vyks
ta gyvi pasikeitimai pareiški
mais. Prezidentas Reaganas 
Bonoje vėl telefonu kalbėjosi 
su Izraelio premjeru Beginu. 
Manoma, kad šiandien į Izrae
lį skris valstybės sekretorius 
Haigas. Libano konflikto klau
simas iškilo ir NATO vadų 
konferencijoje. Sakoma, kad 
JAV vyriausybė kontaktavo 
dėl Libano konflikto ir Mask
vą. 

Izrael is pare i škė , kad 
palestiniečių jėgų valymas 
buvo baigiamas, tačiau šį 
Izraelio žygį komplikavo Siri
jos įsikišimas. Izraelis sutiktų 
su karo paliaubomis, tačiau 
re ika lau ja garan t i jų , kad 
palestiniečių jėgos niekad 
nebus arčiau Izraelio sienos 
kaip 25 mylios nuotolyje. 

Palestinos Laisvinimo Or
ganizacijos vadas kreipėsi vėl į 
„visas taiką mylinčias, visas 
draugiškas musulmonų valsty
bes „padėti palestiniečiams 
gintis nuo Izraelio. Saudi Ara
bijos princas Fahd pareiškė, 
kad Saudi Arabija duos Sirijai 
visą įmanomą paramą. 

Stebėtojai laukia , kokių 
žygių imsis Sovietų Sąjunga, 
kuri su Sirija 1980 metais 
spalio mėn. pas i rašė draugiš
kumo ir kooperavimo 20 metų 
sutartį. 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
kreipėsi į Kongresą, prašy
damas paskirti 20 mil. dol. 
Libano palestiniečiams ir 
kitiems pabėgėliams šelpti. 
Nukentėjusiems nuo karo 
veiksmų bus siunčiamas mais
tas, vaistai, drabužiai. Juos 
išdalins Tarptautinis Rau
donasis Kryžius.. 

Izraelis, šalia reikalaujamos 
demilitarizuotos 25 mylių 

tiją, kuri bus paskutinė. Kas zonos Libane, reikalauja, kad 
per nustatytą laiką nepadės i* Libano būtų evakuota Siri-
ginklų, ateityje bus daug griež- J° 8 kariuomenė, kad Libano 
čiau persekiojamas ir baudžia- valdžia pati demokratiškai 
m a g tvarkytų savo šalies reikalus. 

Falklando karas 
Londonas . — Bri tani ja pri

paž ino , kad a n t r a d i e n į 
Argentinos karo lėktuvai suda
vė britų laivynui skaudų smū
gį. Bombomis ir raketomis 
buvo sunkiai sužaloti, padegti 
keturi britų karo laivai. Spau
da vadina tą dieną „juoduoju 
antradieniu". Buvo sudaužyta 
ne tik fregata „Plymouth", bet -
ir trys desantiniai laivai. 
Išsikėlimo laivas „Sir Gala-
had" puolimo metu vežė 250 
kareivių. Laivui pradėjus deg
ti, daug kareivių šoko į šaltą 
vandenį, plaukė į krantą. Iš 68 
laivo įgylos narių 39 dingo. 

Britų gynybos ministerija 
skelbia, kad n u m u š t i 7 
A r g e n t i n o s , , S k y h a w k " 
naikintuvai-bombonešiai ir 
dar keturi sužaloti ir, manoma, 
nebegrįžo į savo bazes. 

Argentinos žiniomis, britų 
kariuomenė buvo pradėjusi 
pulti Stanley miestą, tačiau su 
dideliais nuostoliais buvo 
atmušta. Argentiniečiai teigia, 
kad britų fregata, bombų ir 
raketų sužalota, pradėjo smar
kiai sproginėti. Manoma, kad 
didelė dauguma laivo 235 
įgulos narių turė jo žūti 
sprogimuose. Raketos, matyt, 
pataikė į amunicijos ir degalų 
sandėlius. 

Karas Falklande jau davė 
dviem laivam „Uganda i " ir 
„Heckiai" nemažai naujų 
keleivių. Tie laivai plaukioja 
apie 500 mylių į šiaurės rytus 
nuo salų. Jie įruošti priimti 
sužeistuosius. 

Argentinos p r e z i d e n t a s 
Leopoldo Gal t ie r i p a s a k ė 
ministerių kabineto posėdyje, 
kad Argentinos garbei kainos 
nėra. Mes nekapituliuosime, 
nepasiduosime ir, jei bus 
kokios derybos, tai tik tuomet 
derėsimės, jei jos bus teisin
gos, garbingos, nepažeis mūsų 
garbės, pasakė prezidentas. 

Argentinos jėgų viršininkas 
Falklando (Malvinų) salose 
gen. Menendez turėjo pasikal
bėjimą su Argentinos žinių 
agentūros Telam atstovu. J i s 
paneigė Londono žinią, kad 
britų generolas Moore siūlė 
jam pasiduoti. J i s nematęs 
jokių britų mėtomų lapelių. 
Generolas pasakė, kad salose 
pučia smarkūs vėjai ir, matyt, 
tuos iš lėktuvų mėtomus popie
rėlius vėjas nupūtė į jūrą ar 
atgal į britų pozicijas. 

Argentinos vyr iausybė pa
skelbė: „Ši Argent inos gene
racija nu ta rė n e p e r d u o t i 
būsimoms argentiniečių kar
toms tos pačios kolonialinės 
problemos, kurią buvusios kar
tos nešė 149 metus. Mums 
atleis tie, kurie kovojo prieš 
anglų užpuolikus 1806 metais 
ir tie mūsų vyrai, kurie šian
dien kovoja". 

K A L E N D O R I U S 
Birželio 11 d.: Barnabas Ap., 

Rozelina, Dainius. Aluona. 
Birželio 12 d.: Anupras, 

Kanura, Ramas, Dona. 

Saulė 
8:24. 

teka 5:16, leidžiasi 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1., naktį 55 1. 

» 
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KAS LAIMĖS PASAULIO 
MEISTERIO TITULĄ? 

Šio sekmadienio vakare Bar
če! onoje pirmosios pasaulio pir
menybių rungtynės t a rp 
Argentinos ir Belgijos. Su jo
mis prasideda bene pats di
džiausias sportinis įvykis pa
saulyje, kuriame dalyvaus 24 
valstybių rinktinės, atstovau-

nčios visus kontinentus. J is 
tęsis mėnesį laiko; prasidėjo 
prieš dvejus metus kvalifika
cinėmis rungtynėmis. Šį įvykį 
televizijoje stebės 1,5 bilijono 
žmonių. Iš viso bus 52 rung
tynės 17-je stadijonų. Jų pra-
vedimas kainuos apie 400 mil. 
dol. tačiau tikimasi, kad vis-
tiek dar pelno liks apie 30 mil. 
daugiau negu paskutinėse pir
m e n y b ė s e A r g e n t i n o j e , 
i am mėnesiui gauti butą Mad
ride šiuo metu kainuotų apie 
4,000 dol., o bilietų (jei jų iš viso 
dar bus) kaina juodoje rinkoje 
sieks 400 dol. 

Visos komandos suskirsty
tos į 6 grupes: 

1. Italija, Lenkija, Peru ir 
Cameron; 

2. Vokietija, Alžyras, Čilė ir 
Australija; 

3. Argentina, Belgija, Cekos-
.ovakija ir Kuvait; 

Pasaulio futbulo 
meisterio trofeja. 

pirmenybių 

4. Ispanija, Hondūras, Jugos
lavija ir S. Airija; 

5. Anglija, Prancūzija, Veng
rija ir EI Salvador; 

6. Brazilija, Sov. Sąjunga, 
Škotija ir N. Zelandija. 

Pirmosios dvi iš kiekvienos 
grupės kvalifikuosis kitoms 4 
grupėms, o šių laimėtojai pa
teks į pusfinalius. Pusfinalių 
laimėtojai liepos 11d. Madrido 
stadijone žais finalines rung
tynes dėl auksinės taurės, kuri 
iš Argentinos specialiu lėktuvu 
ir apsauga buvo atskraidinta 
į Madridą. 

Šioms pirmenybėms nepajė
gė kvalifikuotis tokie kraštai , 
kaip Olandija, R. Vokietija, bu
vęs pasaulio meisteris Urug
vajus a r Portugalija. Kvali-
fikavosi N. Zelandija, išmušusi 
Kiniją, Hondūras , Cameronas 
ar mažytis Kuvaitas. 

Tokioms pirmenybėms ko
mandos privalo būti visais 
atžvilgiais paruoštos; ištver
mė bus vienas iš svarbiausių 
faktorių, moralė nepalaužia
ma. Ypatingą svorį nulems lai
mė. Įvarčių santykis bus le
miamos reikšmės, lygiai, kaip 
ir geriausių žaidėjų sužai-
dimas. 

Kas laimės? Spėliojimų dau
gybė. Žinovai jau savo žodį ta
rė, lažybos prasidėjo. Nesinori 
tikėti, kad dabart inis pasaulio 
meisteris Argentina vėl laimė
tų, nežiūrint Maradonos ir 
Kempes. Finale turėtų susitikti 
Brazilija ir V. Vokietija, bet 
Belgija pajėgi visokiausiems 
šposams ir netikėtumams. O 
Sov. Sąjunga? Jos "mėgė
jams" niekas nežada didžiulių 
atlyginimų, bet jie šiuo metu 
puikiai paruošti ir geroje for
moje. Jų pirmos rungtynės 
prieš Braziliją parodys, ką jie 
tikrai gali. 

Susidomėjimas nepaprastas 
visame pasaulyje, išskyrus 
JAV. 

1-1 
Toronto "Vytis" ir Člevelando "Žaibas" Šiau rės Amerikos Lietuvių Sporto žaidynėse Clevelande. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

TRUMPAI 

— Europos meisterių taurės 
varžybose titulą laimėjo Angli
jos "Aston Villa" komanda, 
finalinėse rungtynėse nugalė
jusi Muencheno "Bayern" 1-0. 
Rungtynės vyko Rotterdame 
prie 45,000 žiūiovų. Anglai 
pasirodė pranašesni greičiu ir 
technika. 

— A r g e n t i n o s futbolo 
žvaigždė Maradona, iš kurio 
Argentina tiek daug tikisi pa
saulio futbolo pirmenybėse, vis 
dėl to buvo parduotas F.C. Bar-
celonai už 7.5 mil dolerių! 

— Britanijos meisterio titu
lą laimėjo Anglija, nugalėjusi 
Škotiją 1-0. Per tas rungtynes 
buvo sužeistas anglas K. 
Keegan, ir klausimas, ar galės 
žaisti pasaulio pirmenybėse. 

Anglijos taurės varžybas lai
mėjo Tottanham, Wembley sta
dijone prie 90,000 žiūrovų įvei
kusi antros lygos komandą 
"Queens Park Rangers" 1-0. 

— Pasaul io futbolo pir
menybės Ispanijoje turi įtakos 
ir į kitas sporto šakas. Štai 
Anglijoje Cricket rungtynių lai
kas buvo pakeistas, kad žiūro
vai televizijoje galėtų matyti 
rungtynes iš Ispanijos. 

Net vid. svorio bokso rungty
nės dėl pasaulinio titulo Ameri
koje buvo nukeltos į liepos 15d., 
nes liepos 11 d. Madride vyks 
pasaulio futbolo pirmenybių fi
nalas. 

Vyt. Krikščiūnas 

I S P A B A L T I E C I I J 
P L A U K I M O 

P I R M E N Y B I Ų 

Prieš keletą savaičių To
ronte vietos estų klubas "Ka-
lev" pravedė pabaltiečių plau
kimo pirmenybes. Jos buvo 
liūdnokos tiek pasekmių tiek 
dalyvių atžvilgiu. Daugiausia 
dalyvių turėjo estai; Toronte, 
bet gaila, kad tik Toronte, jie vi
suomet gausiai dalyvauja ir su
prantama, kad vyresniųjų kla
sėse jiems ir atiteko beveik 
visos pergalės. Latvių buvo ma
žiau, ir jų laimėjimai daugu
moje buvo jaunių klasėse. Lie
tuvių buvo tik keletas ir tie 
patys mažiukų (10 m. ir ma
žiau) klasėje. Bet čia jų pasiro
dymas buvo neblogas. Štai M. 
Taraška iš Člevelando "Žai
bo" laimi net 4 pirmas vietas 
keturiuose skirtinguose stiliuo
se. Tiek pat pergalių padaro ir 
Daina Grigaraitė iš Detroito 
"Kovo", laimėjusi 50 m nuotolį 
laisvu, krūtine, nugara ir pete
liškės stiliais. 

Tai maždaug ir viskas. 
Nenuostabu, kad mūsų sąjun
gos naujas plaukimo vadovas 
A. Grigaras , kiek nusivylęs pa
reiškė: "Galėjome turėti dau
giau dalyvių ir geriau pasi
rodyt i , jei būčiau gavęs 
daugiau informacijos iš Čle
velando. Nežinau, kodėl likau 
užmirštas.. ." 

Žmogus daug ką gali, jeigu 
savimi pasitiki. 

Humboldt 

F . T E P F E R I U I 
ATSISVEIKINANT 

Aplankęs savo draugus ir gi
mines Chicagoje, Bostone, 
Long Island ir Toronto, mūsų 
futbolo veteranas Tepferis jau 
grįžo į Vak. Vokietiją. Atsis
veikindamas palinkėjo "Drau
go" sporto skyriui ir jo skai-
t y t o j a m s v i s o , v i s o 
geriausio. Džiaugiasi galėjęs 
net kelis kartus pasikalbėti su 
Vilium Trumpjonu, Klaipėdos 
KSS ir Lietuvos rinktinės pa
vojingu golamušiu; Bostone su 
Edvardu Cižausku, su kuriuo 
teko žaisti už MSK ir Kauno bei 
Lietuvos rinktinę (Cižauskas 
žaidė puolime ir buvo labai 
greitas). Cia Tepferis pastebi, 
kad Edvardas ir Oskaras Ci-
žauskai kilo ir Kybartų "Svei
katos", kuri anais laikais Lie
tuvos futbolui davė puikių 
žaidėjų. Jų tarpe brolius Gele
žiūnus ir Šopį, sėkmingai žai-
džiusius už Lietuvos rinktinę. 
Tokius žaidėjus "paviliodavo" 
Kauno futbolo klubai. Tele
fonu kalbėjo su Floridoje gy
venančiu Gediminu Lapėnu, 
MSK (Maisto Sporto klubo) 
kapitonu. Prisimena, kad MSK 
1935 m tapo Lietuvos fut
bolo meisteriu ir kad jo vienuo-
likėj žaidė tada tokie geri ir 
g?isūs žaidėjai kaip Lingis, 
v r+ininkas Tašus, Kersnaus-
kas, Šopis, Geležiūnas, visi žai
dę už Lietuvos rinktinę. Už 
MSK žaidė ir prieš 8 metus Chi
cagoje miręs A. Vagneris, o taip 
pat ir Vabalas. 

Paklaustas apie pasaulio fut
bolo pirmenybes Ispanijoje, 
kiek pagalvojęs, Tepferis visgi 
skaito Braziliją favoritu. Tech
niškai brazilų niekas neviršys. 
Juos gali įveikti ti pranašesnis 
taktiškas žaidimas ir labai 
greitas tempas. Jie turi labai 
daug gerų žaidėjų; jų tarpe 
"Baltąjį Pelė", futbolo magiką 
Žigo. — Argentina yra be abejo 
stipri, bet ji užsienyje papras
tai silpniau žaidžia. Jų puolė
jas Maradona yra puikus, bet 
d a ž n a i perver t in tas . Vėl 
pagerėjo puolėjas Kempes, 
lemiančiai prisidėjęs prie 1978 
metų pergalės. Jie pasiges sa
vo žiūrovų fanatiškos para
mos. Vak. Vokietija taip pat 
rimtas favoritas ir turėtų bent 3 
ar 2 vietą užimti. Paskutinius 
kelis metus Vokietijos rinktinė 
labai mažai atsiekė įvarčių to-

Neseniai Chicagoje lankėsi da
bar V. Vokietijoje gyvenąs F. 
Tepferis, 29 kartus žaidęs fut
bolą už Nepriklausomos Lietu
vos rinktinę 

limais šūviais, o to Ispanijoje 
reikės, nes pavojingi jų puolė
jai Rummenigge, greitasis Litt-
barski ir Rischer yra žinomi ir 
bus labai saugojami. B. Schus-
ter ir A. Mueller galėtų būti 
naudingi savo tolimais šū
viais, bet sužeisti ir nežinia, ar 
galės dalyvauti. Daug kas gal
voja, kad Vak. Vokietija galėtų 
tapti pasaulio meisteriu. Tep-
ferio nuomone, Austrija nėra 
pakankamai vertinama ir ga
lėtų, tinkamai inspiruota, su
vaidinti pirmenybėse rimtą 
vaidmenį. Pačią Ispaniją Tep
feris neskaito labai rimtu favo
ritu, bet savo krašte ir savo žiū
rovų paremta, gali aukštai 
iškilti. Skotai taip pat galėtų 
tarti rimtą žodį, jei tinkamai 
susikaups ir pirmenybėms ge
rai pasiruoš. Dalyvaujant 24 
komandoms, reikės daug rung
tynių ir didelės ištvermės, taip 
kad ir Belgija gali tarti rimtą 
žodį. 

Baigdamas pastebi, kad čia 
tik jo asmeniška nuomonė, nes 
matė daugelį aukščiau išvar
dintų žaidėjų ir komandų net po 
kelis kartus. Ispanija rimtai 
ruošiasi gerai pravesti pir
menybes. Šypsodamas paste
bi, kad Ispanijos policija pir
menybių laikotarpyje ketina 
"už grotų" pasodinti 2,000 ge
rai žinomų kišenvagių. Na, vis 
šis tas. 

O. Gešventas 

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Rankinio pirmenybėse 
moterų klasėje beliko keletas 
rungtynių, ir Sov. Sąjungos 
meisteris jau aiškus. Tai Kije
vo "Spartakas", kuris šiuo titu
lu pasipuošė jau 14-tą kartą. 

Lietuvos reprezentantėms 
šie metai nebuvo sėkmingi, 
bent šalies pirmenybėse. Vil
niaus "Eglė'', pralaimėjusi 
paskutines dvejas rungtynes 
prieš Nevinomyską 25-30 ir 
prieš Baku 23-26, baigė 6-je vie
toje. Kauno "Žalgiris" dar blo
giau: laimėjęs prieš Rostovą 
17-16, pralaimėjo Kijevui 20-21 
ir liko vienuoliktoje vietoje. 

— Lauko t en i sas Lietuvoje 
toli atsilikęs nuo kitų sporto ša
kų: nepopuliarus ir neturi 
pakankamai aikščių. 

Pabaigoje įvykusiose Lietu
vos jaunių komandinėse pir
menybėse dalyvių buvo n e 
d a u g , n e t n e p a s i r o d ė 
pernykščiai meisteriai iš Pane
vėžio. Laimėjo Vilnius, nuga
lėjęs Kauną 6-5, Klaipėdą 8-3 ir 
Elektrėnus 11-0. Antroje vietoje 
liko Kaunas. 

— Futbolo pirmenybėse pir
moje lygoje Vilniaus "Žalgi
ris" Smolenske sužaidžia ly
giomis 0-0, pralaimi prieš 
Kostromą 1-0, bet atsigriebia 
prieš Voronežą 2-0. Lentelėje iš 
antros vietos nukrenta į 4-tą. 

Klaipėdos „Atlantas" antroje 
lygoje atsistoja po 6 ratų į len
telės priekį su 10 taškų. "At
lantas" pasiekė puikią pergalę 
Breste 1-0 ir su Gomeliu baigė 
1-1. 

— Krepšinio sezonas eina į 
pabaigą. Lietuvos pirmenybė
se, kuriose, kaip žinome, 
nedalyvauja dauguma "Žalgi
rio" ir "Statybos" žaidėjų, pir 

mauja Kauno "Atletas". Jo ei-1 
lėse žaidžia R. Civilis ir V. 
Chomičius iš "Žalgirio" ir jų 
užtenka trims puikioms perga- l. 
lems ir pirmai vietai. Vilniaus 
"Statyba" nugalėta 101-79, 
Šiaulių "Tauras" 101-81 ir Vil
niaus "Šviesa" 96-87. 

Moterų grupėje pirmauja Vil
niaus "Dovana" ir Kauno 
"Banga" po lengvų pergalių 
prieš "Baltiją" 75-49 ir Vil
niaus "Šviesa" 72-50. 

— I rk lav imo varžybos vy
ko Trakuose dvi dienas. Jos bu
vo ypatingai svarbios, nes bu
vo kovojama ne tik dėl titulų, 
bet ir dėl patekimo į Lietuvos 
rinktinę. Šį liepos mėn. turi 
dalyvauti Sov. Sąjungos pir-, 
menybėse Maskvoje. Daugiau
siai vilčių teikia moterų aštun-
vietės ir vyrų dvivietės valtys. 

ĮVAIRENYBES 

— Seniaus ia pasaulio spor
to šaka bene bus lauko ridu-
lys. Nilo slėnyje Egipte rastas 
piešinys dviejų vyrų su lazdo
mis lenktais galais, primenan
čias dabartinio lauko ridulio 
lazdas. Spėjama, kad tas pieši
nys yra 4000 metų senumo. 

— Aukščiausias marato
nas buvo pravestas New Yorke 
— tai lenktynės laiptais į 86-tą 
aukštą Empire State pastato. 
Šios lenktynės šiemet buvo jau 
penktos ir jas laimėjo Jim 
Ochar, paskutiniame aukšte 
pralenkęs P. Squise, kuris su
krito. Jo laikas buvo 11:41,1. 
Moterų grupėje laimėtoja tapo 
20 m. studentė Mary Evans, 
užbėgusi į 86-tą aukštą per 13 
min. 34 sek. 

OLIMPINIS KAMPELIS 

85-ji Olimpinio 
k- to sesija 

Gegužės pabaigoje Romoje 
įvyks 85-ji Tarptautinio Olim
pinio k-to sesija. Nežiūrint iš
kilmingo atidarymo su paties 
Italijos prezidento A. Pertini 
sveikinimo kalba, ši sesija pra- j 
ėjo gana kukliai ir jokių svar
besnių nutarimų nebuvo pa
daryta. O dar mažesnį dėmesį 
parodė spauda; tikriausiai dėl 
to, kad smarkiai išpūstas per
nykštis kongresas buvo gana 
bergždžias, su didžiule rytinio 
bloko įtaka. 

Pagrinde šioje sesijoje buvo 
Sarajevo iš Los Angeles olim
pinių k-tų pranešimai. Saraje
vas kitais metais 1984 m žie
mos olimpiadai žada būti jau 
pilnai pasiruošęs ir išbandys 
visus naujus įrengimus įvai
riose žiemos sportų varžybose. 
Los Angeles komitetas, ypač 
po olimpinio k-to prezidento 
J.A. Samaranch vizito, taip 
pat bus pilnai pasiruošęs. Ta
čiau, nežiūrint užtikrinančio 
pranešimo, Los Angeles k-tas 
ir jo darbai nuolat kritikuo
jami sovietų. Šį kartą jie kri
tikavo naujus įrengimus dvi
račių varžyboms, sportininkų 
apgyvendinimą trijų universi
tetų bendrabučiuose, o ne vie
name olimpiniame kaimelyje 
ir, pagaliau, dar neturėjimą 
garantijos iš JAV valdžios dėl 
sportininkų ir jų vadovų bei 
trenerių apsaugos. 
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Pereitame kongrese sudary
ta sportininkų komisija čia bu
vo prisaikdinta ir turėjo progos 
pasisakyti. Kai daugumas šios 
komisijos narių kalbėjo spor
tiniais klausimais, taip pat pa
liesdami ir medicinos kontrolę 
įvairiausių tablečių ar vaistų 
naudojime, tai sąjungos atsto
vas ledo ritulio žaidėjas V. 
Tretjak pradėjo politikuoti ir 
dėstyti apie taikos filosofiją. 
J is pareiškė, kad pasaulio jau
nimas nori gyventi taikoje ir 

kovoti ne karo laukuose, o 
sporto aikštėse... Ir net nesu
mirksėjo... 
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DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Of- HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
CR. J. MEŠKAUSKAS 

G i DYTOJAS IR CHIRURGAS 
cpecialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71 -mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

I c . . . , .^ 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
| 3e; vice: 385-4506 — Page #06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of». 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
l i s 5 Dundee Ave. 

L'.gin, III. 60120 
Vjlafdos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURO'A 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

M3"> S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

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 

Tel. REliance 5-1811 
DR. VfALTER J. KIRSTUK 

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 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, 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 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
penkt., iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

.Valandos pagal susitarimą — Pirm.,' 
antr., treč., ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr., treč. 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 



Likiminė jungtis 

EUROPA IR JAV 
Europa darosi nerami. Va

dinami pacifistiniai, ypač jau
nimo, sąjūdžiai , remiami 
Maskvos, varo kylį tarp Euro
pos ir JAV bendradarbiavimo. 
Belgijos, Prancūzijos, Italijos, 
Vakarų Vokietijos ūkininkai 
demonstruoja prieš Bendro
sios rinkos rūmus, reikalau
dami geresnių kainų už ūkio 
gaminius. Bedarbių procentas 
prašoko 9.5, o Belgijoje pasie
kė net 13%. Šimtai tūkstančių 
žmonių demonstruoja prieš lai
kymą atominių, kad ir gyny
bos, ginklų Europoje. Jaučia
ma i š augus i ekonominė, 
politinė, psichologinė krizė, 
kokios nebuvo anksčiau po II 
pasaulinio karo. 

Dėl to prezidento Reagano 
kelionė, siekiant išsiaiškinti ir 
aptarti iškilusias problemas, 
buvo labai reikalinga ir svar
bi. Prezidento žygyje, prasidė
jusiame birželio 4 d., visų pir
ma buvo ekonominis viršūnių 
pasitarimas Versalyje su di
džiųjų demokratinių valstybių 
vadovais: Britų, V. Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Kana
dos, Japonijos ir Bendrosios 
E u r o p o s r i n k o s p r e 
zidentu Gaston Thorn. Birže
lio 10 d. Bonnoje pasitarimas 
su 14 Šiaurės Atlanto sutar
ties organizacijos NATO na
rių. 

Pasitarimų rezultatus išryš
kins ateitis, bet kad jie buvo la
bai reikalingi, kad buvo išau
gusių daug problemų, gerai 
išryškina tik ką šiemet išleis
tas James Oliver Goldsbo-
rough veikalas: "Rebel Euro-
pe. How America Can Live 
with a Changing Continent". 
Veikalas gausus duomenimis 
ir išleistas dviejuose kontinen
tuose, New Yorke ir Londono 
miestuose. JAV-se išleido Mac-
millan leidykla. Goldsborough 
yra tarptautiniais klausimais 
spaudos korespondentas, dau
gelio žurnalų bendradarbis. 

J i s atkreipia dėmesį, kad pa
skutiniu metu labiau išryškėjo 
skirtumai tarp Europos vals
tybių ir JAV. Net ir tokiame aš-
riame klausime, kaip Afga

nistano užgrobimas. Europos 
valstybės neparodė tokio ryžto 
protestuoti, kokį parodė JAV. 
Gal jos manė, kad ta invazija 
yra stambi Makvos klaida, ku
ri pakirs pasitikėjimą jais 
musulmonų pasaulyje. Euro
pos valstybės, net ir toks 
Amerikai lojalus partneris, 
kaip D. Britanija, vieton griež
tesnių ekonominių sankcijų, 
plėtė prekybą su rytų Europos 
kraštais. Vokietija nepabūgo 
1981 m. pasirašyti didžiausią 
ekonominę sutartį su Sov. 
Sąjunga — 4 bilijonų dolerių 
susitarimą pirmo tarpsnio dar
bų, pravedant dujotiekį iš Sibi
ro į Vakarų Europą, o visas tas 
užmojis sieks 11.8 bil. dolerių. 
Kai JAV eksportas į Sov. 
Sąjungą nuo 1977 m. iki 1980 
palaipsniui mažėjo, tai Euro
pos kraštų Bendrosios rinkos 
eksportas per tą laiką iš 6,686 
bilijonų išaugo iki 10,873 bili
jonų. Jau 1980 m. Vakarų Vo
kietija pasidarė didžiausias 
prekybos su Sov. Sąjunga part
neris. Susidarė tokios aplinky
bės, kad Vakarų Europos vals
tybės siekė pasipelnyti iš 
plečiamos prekybos su Mask
va, palikdamos Europos gyny
bos naštą JAV-bėms. Ameri
kos ekonominiai sunkumai, 
mažėjanti karinė jėga nebuvo 
didelis akst inas europiečiams 
paklusti Washingtono direkty
voms. 

* 
Tiesa, kaip Goldsborough 

pabrėžia, Amerika tebėra 
galinga valstybė net ir ekono
miškai. JAV ir dabar savo iž
de turi dvigubai daugiau auk
so, kaip bet kuris kitas 
pasaulio industrinis kraštas. 
1981 metais JAV aukso atsar
gos siekė 264.5 bil. dolerių, o 
tuo tarpu Vokietijos — 95.2, 
Šveicarijos 83.3, Prancūzijos 

81.9, Italijos 66.7, Japonijos 
24.2 bil. dol. Bet JAV ūkinis 
stiprumas jau nebe tas, kas bu
vo 1966 m., kada vienos Gene
ral Motors bendrovės pelnas 
prilygo pelnui 30-ties didžiau
sių to meto Vokietijos, Prancū
zijos ir D. Britanijos firmų 
drauge. 

Savo minėtoje knygoje Gold-
borough pateikia įdomių duo-
menų.Europos valstybės, ne
b ū d a m o s a p s u n k i n t o s 
gynybos išlaidų, galėjo stip
riai išplėsti savo socialinę 
programą, įvesdamos nemo
kamą gydymą, nemokamą 
mokslą gimnazijose ir .uni
versitetuose, bent pirmaujan
tiems studentams, subsidijas 
šeimoms, stambesnę paramą 
bedarbiams. 

Amerikos prekybos balansą 
labai apsunkina žibalo įga-
benimas. Teturėdama tik 5% 
pasaulio gyventojų, Amerika 
sunaudoja 50% pasaulio ži
balo. 

Žibalo importas pareikalau
ja iš JAV kasmet po 100 bil. 
dol. išlaidų ir, kaip skelbia 
Goldsborough, "mūsų ateitis 
šiandieną yra Persijos įlankos 
beduinų šeimų rankose". Bijo
dami tokio didžios priklau
somybės nuo vieno šaltinio, vo
kiečiai pa l inko į ant rą 
energijos šaltinį — Sibiro du
jas. Linkstama plėsti atomi
nes jėgaines. 

Kriminalinių TV programų 
poveikyje, nepaisymu morali
nio ugdymo valdžios mokyk
lose JAV yra pasukusios į mo
ralinį nuosmukį. Dabar 
JAV-se iš 100,000 gyventojų 
net 124 už kriminalinius nusi
kaltimus laikomi kalėjimuose. 
Tokių nusikaltėlių skaičius per 
paskutini dešimtmetį paaugu 
50%. Tas nekelia JAV auto
riteto europiečiuose. 

Atlanto sąjungos (NATO) 
ryšio stiprumas daug priklau
sė nuo Europos valstybių po
kario silpnumo, bet kai jos da
bar yra žymiai sustiprėjusios, 
jos darosi labiau savarankiš-

JS, slysdamos iš JAV lemia
mos įtakos. Europos kraštai ži
no, kad JAV-sė nėra visuotinės 

aro tarnybos, žino, kad 
ginklavimesi JAV nepirmau
ja, Europos žmonės nujaučia, 
kad, jei iš rytų pradėtų į Vaka
rų Europą riedėti Sovietų tan
kai, beveik vienintelė gali
mybė Amerikai juos sulaikyti 
būtų prieš juos pavartoti ato
mines bombas. Bet tas būtų ir 
pačios Europos naikinimas, 
dėlto tarp europiečių dabar jau
čiamas toks nerimas, susirūpi
nimas, net ir baiminimasis, ku
ris sudaro gerą dirvą Maskvos 
vadinami ta ikos akcijai. 
Reikšminga, kad Prancūzija, 
nors savo laiku pasitraukusi iš 
NATO, nors valdoma social
demokratų, ryžtingai plečia sa
vo gynybą net ir atominiais 
ginklais. Vakarų Vokietijai ne
leidžiama atominių ginklų 
gamintis. 

* 

Šitokius reikšmingus duo
menis iškelia knyga "Rebel 
Europe". Galima būtų dar pri
dėti, kad dešimts valstybių, įei
nančių į Bendrąją Europos rin
ką, drauge turi 270 mil. 
gyventojų, apie tiek, kiek visa 
Sov. Sąjunga, ir todėl drąsiau 
ima galvoti pačios apie savo 
gynybą, ypač žinodamos, kad 
konflikto atveju Sovietų Sąjun
ga negalėtų pasitikėti dau
gelio pavergtų kraštų parama. 

Europos ūkiniame, politi
niame gyvenime, gynybos 
problemose iškyla naujų faktų 
ir nauju idėjų. Prezidento 
Reagano lankymasis Euro
poje ir bendras aptarimas di
džiųjų ekonominių, politinių ir 
gynybos klausimų su Europos 
valstybių vadais yra labai 
svarbus ir vertingas žygis, 
galėsiąs atnešti rezultatų mi
nėtose srityse ir duoti naujų 
padrąsinimų. JuQZ Pr 

PENKI PALAIMINTIEJI 

Liet. Rašytojų draugijos suvažiavime Clevelan-
de įteikiama premija, už Aloyzo Barono vardo no
velės konkursą laimėjusiai Rūtai Klevai Vi-
džiūnienei. Iš kairės: Rašytojų drjos sekr. Alė 

Rūta - Arbienė, Nijolė Baronienė, konkurso komi
sijos pirm. Kazys Bradūnas ir susirinkimo pirm. 
Bronys Raila. 

Nuotr. J . Garlos 

RAŠYTOJŲ DIENOS 

Popiežius į maldininkų mi
nią kreipėsi keturiomis kal
bom' — italų, olandų, ispanų 
ir prancūzų, — pagerbdamas 
tau tas , iš kurių yra kilę tie pen
ki nauji palaimintieji. 

Šie palaimintieji, pažymėjo 
Šv. Tėvas, šiandien kreipiasi į 
m u s apaštalo šv. Jono žo
džiais: "Mes pažinome ir įtikė
jom meilę, kuria Dievas mus 
myli. Dievas yra meilė, ir kas 
pasilieka meilėje, t a s pasilieka 
Dievuje, ir Dievas pasilieka ja
m e " (Jn 4,16). 

Šiandien Bažnyčia iškilmin
ga i pripažįsta Šių palaimintų
jų subrandintus šventumo vai
sius. Bažnyčia, ištyrinėjusi jų 
dorybes, jų dvasinę įtaką Die
vo tautoje, iškelia juos į altorių 
garbę, kad tikintieji, prieš akis 
turėdami jų pavyzdį, juose at
ras tų įkvėpimo šaltinį, atlie
k a n t krikščioniškojo liudijimo 

CLEVELANDE 
(Tęsinys) 

T o l i a u p a s i s a k y m e 
konstantuojama, kad nors su 
tauta nėra normalaus bendra
darbiavimo, „lietuvių literatū
ra buvo ir liks viena — lietuvių 
tautos literatūra, įvairiaspal
vė mūsų tautinės dvasios 
išraiška ir lobis". 

„Kai mūsų šaliai patekės 
laisvės aušra, vėl susijungs 
visa, kas buvo vertingo sukur
t a užsienyje ar sovietų 
pavergtoje tėvynėje. Laisvės 
oras ir laiko tėkmė atseikės 
grūdus nuo pelų". 

Gilus ir prasmingas lietuvių 
rašytojų pasisakymas baigia
mas: „O didysis lietuvių tautos 
atgimimo dainius Maironis jau 
1887 metais drąsino savuo
sius: 
Didžios nelaimės spaudžia 

tėvynę, 
O priešas laukai jos 

prapuolimo... 

Tačiau tėvynė dar nepražuvus, 
Nušvis jos vėliai garbe 

spindėjus. 

Pasisakymas — deklaracija 
priimta plojiirus J i ištisai 
buvo paskelbta ir „Draugo" 
kultūriniame priede. 

Ryšia i su k i t a i s 
Dabartinę LRD valdybą 

sudaro : pirm. Be rna rdas 
Brazdžionis, vicepirm. vidaus 
r e ika l ams Bronys Rai la , 
iždininkė ir sekretorė Alė 
Rūta—Arbienė ir, Tomui 
Venclovai išsikėlus į New 
Haven, pakviestas Pranas 
Visvydas . Šios va ldybos 
kadenci ja baigiasi š ia is 
metais. Kontrolės komisiją 
sudarė dr. E. Tumienė ir A. 
Mironas. 

V. ROCIŪNAS 

Savo uždarame draugijos 
posėdy valdyba pateikė savo 
apyskai t in ius pranešimus. 
Valdyba leidžia savo nariam 
biuletenį „Pranešimai" (red. 
Br. Raila), Tomas Venclova ir 
Algirdas Landsbergis atsto
vauja LRD-ai PEN klube (per
nai buvo konferencija Lione, 
Prancūzijoje), T. Venclova 
lankėsi Danijoje su paskaita, 
palaiko santykius su lenkų 
pogrindininkais (T. Venclova 
padėjo redaguoti jų žurnalą), 
bendrauja su rusų emigrantų 
žurnalistais, bendradarbiauja 
„New York Revue of Books" 
(T. Venclovos strp. literatūros 
ir politikos temomis). Svarsty
t a r a š y t o j ų d r a u g i j o s 
alamanacho ar metraščio 
klausimai. Siūloma leisti žur
nalą (būtų proga jame užmegz
ti ir dvasinį ryšį su ok. 
Lietuvos pogrindžio literatūra 
— K. Bradūnas). Kalbintas 
redaktorium būti K. Bradū
nas. Jis ištirs visas galimybes. 
St. S a n t v a r a s pažadėjo 
parašyti apie rašytojų veiklą iš 
Vokietijos laikotarpio. 

Nutarta sekančią valdybą 
rinkti Chicagoje. 

Garbės nar ia i i r 
nauji na r ia i 

Šis suvažiavimas, pagerb
damas didelių nuopelnų asme
nis, nutarė pakelti į draugijos 
garbės narius: dr. Joną Zmuid-
ziną, Lietuvos konsulą Kana
doje, už Lietuvos kultūros 
puoselėjimą, Povilą Gaučį už 
gausius vertimus ir literatūri
nės veiklos puoselėjimą, Stasį 
Santvarą už jo gausius įnašus 
literatūrai, muzikai, dainai ir 
kt., Vytautą Alantą už nuopel
nus kultūrai ir ištikimybę lietu

vio rašytojo pašaukimui ir 
kun. dr. Juozą Prunskį už 
vertingus įnašus, ugdant lietu
višką kultūrą. 

Rašytojų draugi j on priimti 8 
nauji nariai: Janina Narūne 
Pakštienė, Vladė Butkuvienė, 
Violeta Kelertienė, Adolfas 
Markelis, Kazimiera Miški
nienė, Apolinaras Bagdonas, 
Viktoras Mariūnas ir Vladas 
Vailionis. 

K i t u o s e s u v a ž i a v i m o 
svarstymuose paliesti LRD 
šaipos fondo klausimas (nutar
ta nesteigti), LRD premijos 
skyrimo būdas (nutar ta 
pasilikti prie jury komisijos), 
pakeisti statutą — naujų 
draugijos narių priėmimo 
reikalu. 

Nutarta paskelbti suvažia
vimo žodį ok. Lietuvos rašy
tojams ir skaitytojams. 

Literatūros v a k a r a s 
i r premijos 

Ilga buvo pirmoji suvažia
vimo diena lietuviams rašy
tojams Clevelande. Pradėję 
rinktis jau 8 vai. ryto Dievo 
Motinos N.P. parapijos svetai
nėn, išposėdžiavę visą dieną, 
su trumpa pietų pertrauka, 7 
vai. vak. vėl buvo pakviesti į 
literatūros vakarą ir kitas 
premijų įteikimo iškilmes. 
Rytiniuose ir popietiniuose 
posėdžiuose dalyvavo 50-60 
rašytojų ir svečių, o literatūros 
vakaran prigužėjo gerokai per 
350 svečių. 

Bronys Raila elegantiškai ir 
sklandžiai vadovavo šiai lietu
vio rašytojo šventei. Padėko
jęs šio suvažiavimo rengimo 
komitetui ir katalikų parapijai 
už svetingumą, Br. Raila 
užtikrino, kad šio sąskrydžio 
gražūs atsiminimai ilgai liks 
mūsų širdyse. 

Dr. K. Keblys, LRD jury 
komisijos pirmininkas perskai
tė aktą, kuriuo 1981 metų 
li teratūros premija paskirta 
poe te i L i ū n e i S u t e m a i -
Katiliškienei už eilėraščių 
rinkinį „Vendeta". Lietuvių 
Fondo atstovė Milda Lenkaus
kienė įteikė 2,000 dol. čekį. 
Laureatė savo žody norėjo, kad 
„mano žodžiai prakalbintų 
skaitytoją"... „poezija nori būti 
mylima, bet neaiškinama".. . 

Kazys Bradūnas, Barono 
vardo novelės konkurso jury 
komisijos pirm., perskaitė aktą 
i r paskelbė, kad pirmąją šio 
konkurso premiją laimėjo Rūta 
Klevą Vidžiūnienė už jos nove
lę „Be jokios abejonės". Nijolė 
Baronienė, įteikdama 500 dol. 
premiją, išreiškė pageida
vimą, kad ši premija nebūtų tik 
vienkartinė, bet nuolatinė, tuo 
pagerbiant jos vyro Aloyzo 
labiausiai mėgstamą žanrą. 
Laureatei neatvykus, čekį 
priėmė Alė Rūta. J o s premijuo
tą novelę perskaitė Balys 
A u g i n ą s . L iūne S u t e m a 
paskaitė eilėraštį iš premijuo
to rinkinio — „Mirtis neateina 
— ji čia". 

Šio literatūros vakaro daly
viai , skaitę savo kūrybos, 
buvo: P ranas Visvydas, Alė 
Rūta ir Antanas Gustait is . 

Pranas Visvydas, pirmą 
kartą dalyvaująs literatūros 
vakare Clevelande, paskaitė 
t r i s eilėraščius: „Atspindys", 
„Į sukaktį sugrįžusiam poe
tu i " ir „Vandenyno uolos". 

Alė Rūta paskaitė „Įspūdžių 
kelionės į tėvynę". Eduardas 
Cinzas, pakviestas žodžiui, 
padėkojo rengimo komisijai už 
tokią šventę. Europoje tokių 
neturime. Belgijoje gyvena 
apie 200 lietuvių. Perdavė 
Lietuvių Bendruomenės linkė
jimus. 

(Bus daugiau) 

uždavinius šiuolaikiniame pa
saulyje. 

Štai pagrindiniai jų asme
nybės ir šventumo bruožai. 

P e t r a s D o n d e r s gimė pra
ėjusio šimtmečio pradžioje 
Olandijoje. Buvo kunigas, vie
nuolis, misijonierius. Didesnę 
savo gyvenimo dalį dirbo kaip 
misijonierius Suriname, Pietų 
Afrikoje, skelbdamas Kristaus 
Evangeliją vergams, neg
rams, indėnams. Palaiminta
sis Petras Donders ypač rūpi
nosi raupsuotaisiais. Dėl to jis 
buvo vadinamas raupsuotųjų 
tėvu. Jis yra gyvas pavyzdys 
mūsų laikų jaunimui, kurio pa
galbos ir krikščioniškojo liudi
jimo laukia trečiojo pasaulio 
kraštai. 

Palaimintoji Mar i j a A n g e 
lė A s r o c h yra ispanė, gyve
nusi 17-jame šimtmetyje. J i 
priklauso šv. Klaros seserų ka-
pucinių vienuolijai. Ilgą laiką 
ėjo novicijų mokytojos parei
gas. Buvo gerai susipažinusi 
su Šventuoju Raštu ir su Baž
nyčios rašytojų veikalais. Bu
vo pasiekusi nuostabias misti
nio gyvenimo aukštumas. 

Palaimintoji Mar i ja R i -
v i e r gyveno 18-tojo amžiaus 
antroje pusėje ir 19-jame am
žiuje Prancūzijoje. Yra įsteigu
si seserų vienuoliją. Visą savo 
gyvenimą pašventė jaunimo 
auklėjimui. Steigė mokyklas 
tolimiausiuose kaimų užkam
piuose. Organizavo rekolekci
jas , kursus. Rūpinosi ypač na
š l a i č i a i s , ne tu r t i nga i s i a i s , 
visuomenės atmestaisiais jau
nais žmonėmis. Pasižymėjo ne
paprasta drąsa, ištverme, en
t u z i a s t i š k a i s u ž m o j a i s , 
nepalaužiama tikėjimo jėga. 

Palaimintoji Mar i ja R o ž ė 
D u r o c h e r yra kanadietė, gyve
nusi 19-tjame šimtmetyje. Mi
rė 1849 metais, sulaukusi tik 
38-nerių metų amžiaus. Yra įs
teigusi Jėzaus ir Marijos Šir
džių seserų vienuoliją, kurios 
tikslas y ra jaunimo mokymas 
ir auklėjimas. Vienuolija šian
dien yra suklestėjusi šešiuose 
kraštuose. Vienuolijos sese
rys, sekdamos įkūrėjos palai
mintosios Marijos Rožės Due-
rocher pavyzdį, rūpinasi ypač 
va rg ing i aus ių v i suomenės 
sluoksnių švietimu. 

Palaimintasis brolis And
r i u s B e s s e t t e yra taip pat ka
nadietis, miręs 1937 metais. 
Savo ilgame gyvenime — mirė 
sulaukęs 91-rių metų amžiaus 
— brolis Andrius neatliko jo
kių didelių darbų. Pasižymėjo 
nepaprastu kuklumu, švelnu
mu, darbštumu, maldingumu, 
at l ikdamas paprasčiausius 
darbus. J i s buvo Švento Kry
žiaus vienuolijos narys. Dau
giau negu 30 metų ėjo durinin
ko pareigas Šv. Juozapo 
kolegijos oratorijoje, Montrea-
lyje. 

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ 
KUN. A. SABALIAUSKAS 

Atskirame dideliame pastate yra moderni vyno 
darykla, kurios rūsiuose stūkso milžiniškos statinės, 
pilnos to skystimėlio. Sako, jose laikoma 150.000 
galionų vyno. Ten nuolatos dirba penki samdyti 
darbininkai arabai ir trys saleziečiai broliuką1 Tai 
milijoninės vertės objektas. 

Pakeliui į namus sustojome arabų šeimoje, 
kurios tėvas kaip tik dirba toje vyno darykloje. Jis 
yra arabų pabėgėlis. Jo šeima susideda iš 12 vaikų 
(8 berniukai ir 4 mergaitės) ir, be jų, dar 4 vaikai 
mirė tik gimę. Po Izraelio šešių dienų karo jie buvo, 
sako, išvaryti iš savo nuosavybės ir gyveno uolų pa
kriautėje. Ten pastebėjau, jog arabai paprastai valgo 
sėdėdami ant žemės ir taip pat ant Žemės miega. 
Betliejaus saleziečių mokyklos direktorius man 
pasakojo, kad iš 400 toje mokykloje besimokančių 
mokinių (daugiausia musulmonai), pravedus apklau
sinėjimą, pasirodė, kad vidurkis yra iš 8 vaikų 
šeimos. 

Balandžio 8 d iena 

Šiandien iš ryto aplankėme Emausą, kur Kris
tus prisikėlęs prisijungė prie dviejų savo mokinių, 
keliaujančių iš Jeruzalės. Jie jį vėliau atpažino iš 
duonos laužymo. Nedidokas Judėjos miestelis apie 8 
mylias nuo Jeruzalės į šiaurės vakarus, stovįs labai 
kalvotoje, tačiau žalioje apylinkėje. Cia sutikau lietu

vį pranciškoną brolj Jeronimą Petrauską iš Šiau

lėnų parapijos. Jis jau 75 metų amžiaus ir 35 metus vadinama adoracija. Tai buvo man giliausias ir 
gyvena Šv. Žemėje. Iš čia jau tris kartus aplankė Lie- graudingiausias pergyvenimas. Bažnyčioje buvo 
tuvą ir šiais metais gyrėsi ten dar norįs vykti. J is dar didelė žmonių spūstis. Buvo skaitoma įvairiomis 
kalba gerai lietuviškai ir rašo itališkai eilėraščius, kalbomis Kristaus Kančios istorija. Tiek tūkstančių 
kurių pluoštą ir man padovanojo. žmonių tarpe buvo kapų tyla. Visi buvo tarsi užburti 

Prie Emauso ant kalvų yra pristatyta, kaip įr p e r visų veidus riedėjo tyli, gaili ašara. Be to viso, 
paprastai, gražių ir ištaigingų daugiaaukščių žydų a š g a n a tyliai, dusliai ir pašnibždomis niūniavau 
sodybų. Kur tarp arabų Izraelio okupuotoje teri- taip širdį veriančią lietuvišką giesmę: Alyvų daržely 
torijoje yra kiek atskirų žydų apgyventų namų, ten krauju prakaitavo... Tos tylios valandos metu pro-
aplink yra aptverta neperlipama spygliuotų vielų tarpiais didelis mišrus choras giedojo graudulingas 
tvora, kad apsisaugojus nuo arabų kerštingų ant- giesmes ir taip pat kai kada visa bažnyčia kalbėjo ar 
puolių. giedojo lotyniškai „Pater noster", Viešpaties išmo-

Po pietų iš Betliejaus nuvažiavau vėl į Jeruzalę, kytąją maldą, 
kur Švč. Marijos į Dangų Ėmimo bažnyčioje Vati
kano delegatas su 30 saleziečių kunigų (kurių tarpe 
buvau ir aš) koncelebravo Kristaus Paskutinės 
Vakarienės Mišias ir pašventino vieną salezietį 
seminaristą diakonu. 

Balandžio 9 dieną 

B a l a n d ž i o 10 d iena 
Aplankiau Betliejaus apylinkėje esančią 

piemenėlių pakriautę. Cia buvo girdima angelų 
giesmė, „Gloria in excelsis".. Toje vietoje yra pasta
tyta bažnyčia. Vėliau nuvykau užkopti į Herodi-

m . _ janumą, 5 mylios atstu nuo Betliejaus. Cia karalius 
Didysis Penktadienis. Trečią valandą po pietų H e r o d a s b u v o p a s i s t a t ę S s a u rūmus ir jis buvo palai-

teko man laiminga proga dalyvauti Kryžiaus Kelių d o t a g a u k g o k a r g t e b r a n g a k m e n i a i s papuoštame 
ėjime Jeruzalės vadinamuoju v . a ^ o i o r o ^ a Ke.:u. p^e Herodijanum sutikau didelę maldininkų ekskur

siją iš Čilės. Pietų Amerikos (250 asmenų). Jų tarpe 
Koks gilus įspūdis eiti tais pačiais Kristaus kančios 
keliais siauromis Jeruzalės senamiesčio — šiandien 
arabų turgavietės — gatvelėmis, 
paskutinės 5 stotys yra Kristaus kapo bažnyčioje. 
Nors žmonių spūstis buvo didelė ir arabų krau
tuvėlės buvo atviros čia pat ant stalų sukrautomis 

, . .. buvo 12 kunigų, su kuriais pasikalbėjau ispaniškai. 
Kr% ziaos s\. i J i e m a n g a k e k a d d v i e j ų sava i^ų kelionė lėktuvu su 

viešbučiais jiems atsėjo po 2,500 dol. 
Didžiojo Šeštadienio vakaro pamaldose dalyva-

1 . vau ir Mišias koncelebravau Betliejaus saleziečiu 
prekėmis, tačiau retai pasitaiko ta proga ir tą dieną g v č J ė z a u g g i r ( J i e g b a ž n y c i o j e Koncelebravome 28 
vagišių ir kišenvagių. saleziečiai kunigai. Skaitiniai buvo italų, arabų ir 

Betliejuje pavakarieniavę*, tos pat Didžiojo p r a n c ū z ų k a l b o m i s . J o s e d a l y v a V o saleziečiai iš sale-
Penktadienio dienos vakare nuo 8 iki 9 vai. daly- z i e f i ų C r e m i s a n t s eminari jos . Giesmės buvo 

vavau Getsemani — Alyvų darželio erdvioje bažny- itališkos, 
čioje, kur buvo vienos valandos Kristaus Kančios (Bus daugiau) 

i 



I DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. birželio mėn. 11 d. 

CLEVELANDO ŽINIOS 
S V . J U R G I O P A R A P I J O S 
M E T I N I S SUSIRINKIMAS 

Gegužės 23 d. po 10:30 vai. 
Mišių gausus būrys Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos narių savoje 
salėje aptarė parapijos reika
lus metiniame susirinkime. 

Apie praeitų metų parapijos 
tarybos veiklą pranešė pirm. 
A lg i rda s Kasula i t i s , tar
damas , kad taryba stengėsi 
padėti parapijos administra
toriui dvasinėje, ūkinėje ir kul
tūrinėje srityje. 

Kiek galima puoselėjamos 
lietuviškos liturginės tra
dicijos. Mišiose ir kitose 
pamaldose vartojama lietuvių 
kalba. Iškilusis parapijos 
choras, vadovaujamas Ryto 
Babicko, labai daug prisideda 
ir prie liturginio grožio bei 
prasmės apskritai, ir ypač, prie 
lietuviškumo. 

Parapija pagyvėjo kultūriš
kai ir socialine veikla. Sustip
rėjo finansiškai. Tačiau daug 
problemų tebėra neišspręstų, 
gal net neišsprendžiamų. 

J o n a s Nasvytis pranešė apie 
įvykdytus Bažnyčios ir klebo
nijos remontus bei šiais metais 
p lanuojamus pa t a i symus . 
Dėkojo daugeliui talkininkų, 
kurie nuoširdžiai be atly
ginimo (ar tik už pusę atly
ginimo) dirbo Šv. Jurgio nau
dai. Cia ypač reikia išskirti 
Praną Neimaną, kuris jau 
daug metų su giliu pasiauko
jimu ir atsidavimu tarnauja 
parapijai, neimdamas už tai 
jokio at lyginimo. Sunku 
pasakyti, kiek savo įmaniu 
darbu jis yra sutaupęs Šv. Jur
giui išlaidų. 

Tarybos iždininkas Algis 
Matulionis pranešė parapijos 
finansų klausimą. Smulkiai ir 
visapusiškai praneš raštu apie 
finansus parapi jos admi
nistratorius kun. Juozas Ba
cevičius, pasibaigus parapijos 
biudžetiniams metams — po 
birželio 30 d. 

Tarybos vicepirm. Paulius 
Alšėnas padarė parapijos 
anketos suvestinę, kuri paruoš
ta sužinoti parapiečių nuo
monę įvairiais parapijos gyve
nimo ir veiklos klausimais. 
Daugiau 60 parapiečių grą
žino užpildytas anketas, kurių 
suvestinė ir analizė pateikia 
įdomių duomenų. 

Po trumpų diskusijų ir 
parapi jos ta rybos narių 
rinkimų padėkos žodį parapie-
čiams tarė administratorius 
kun. Juozas Bacevičius, jau
nas ir energingas Šv. Jurgio 
parapi jos dvasios vadas , 
trečios kartos lietuvis. 

Parapijos tarybą dabar su
daro: Paulius Alšėnas, Aušra 
Babickienė, Kęstutis Civins-
kas, Algirdas Kasulaitis, Algis 
Matulionis, Rimas Minkūnas, 
Lionginą Nagevičienė, Jonas 
Nasvy t i s , Valer i ja Spiri-
kaitienė, Danguolė Tamulio-
nytė ir Marija Trainauskaitė. 

Sv. Jurgio parapija pasta
rųjų kelių metų būvyje rodo 
atsinaujinimo žymių. Padėka 
priklauso buvusiam ilgame-
čiui parapijos klebonui kun. 
Baliui Ivanauskui ir dabarti
niam administratoriui kun. 
Juozui Bacevičiui už misio
nierišką tarnybą. Išskirtinai 
daug darbo ir širdies parapi-
jon įdėjo ilgametis jos tarybos 
pirmininkas Pranas Razgai-
tis, kuris parapijos atgimime 
turėjo raktinį vaidmenį. Ze
nonas Obelenis, Kęstut is 
Civinskas ir kiti parapijos 
vadovai nemažesniu darbš
tumu ir pasiaukojimu tarnavo 
(ir tarnauja) parapijai jos kely
je į ateitį. 

Tiesa, problemų dar daug, 
lygiai kaip ir nebaigto darbo. 
Tai nenuostabu, nes parapija 
yra gyvas organizmas. Bet net 
ir maži žingsniai priekin dva
sinėje ir kultūrinėje srityje yra 
sveikintini. 
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SH1PPINC ORDER FILLER 
FOR SAUSAGE MANUFACTURER 

Must have experience in 
related industry. 

5 day week. E.O.E. 
Call after 10:30 AM. 

7 3 8 - 2 1 0 0 

"Pirmoji Saliomėja Painiavose", B. Pūkelevičiū-
tės parašytą komediją, vaidinę Hamiltono dramos 
teatro "Aukuru" aktoriai Clevelande. Iš kairės: 
Kęstutis Kalvaitis , Vitalis Žukauskas, Ina Kuda-

baitė, Antanas Mii iDauguvietytė-
Kudabienė, Kazys Burgunda, M. Kalvaitienė ir Al
fonsas Stanevičius. 

Nuotr. J . G a r l o s 

M 1 S C E L L A N E O L S 

HELP WANTED — MOTERYS 

LIVE-IN HOUSEKEEPER/COOK 
SOME BABY SnTING 

6 days a week. Must speak English. 
Serious calls only. 

CALL — 460-6490 

R E A L E S T A T E 
-

SOV SPRENDIMAS 
INVAZIJAI I LENKIJĄ 

J . VAICELIŪNAS 

1981 m. gruodžio 13 d. Lenki
jos komunistinė vyriausybė 
įvedė karo stovį, nes prieš vy
riausybę vėl prasidėjo masi
niai darbininkų streikai. Karo 
stovio įvedimas buvo priemo
nė sustabdyti tuos streikus. To
kį sprendimą Maskvos polit-
biuras padarė po 16 mėnesių 
svarstymų. J i s nenumatė ki
tos išeities, kaip atstatyti 
Lenkijoje komunistinę tvarką, 
įvedant karo stovį. 

Kai 1980 m. liepos mėnesį 
Lenkijoje 
darbininkų streikai, Maskvos 
politbiurui atrodė, kad Len
kijos valdovas E. Gierekas 
tuos streikus sutvarkys. Bet 
kai tie streikai išsiplėtė po vi
są Lenkiją, Maskvos politbiu-
ras pradėjo galvoti, kaip ge
riau tą Lenkijos problemą 
išspręsti. Kai kurie Maskvos 
politbiuro nariai pasiūlė iš 

Lenkijos komunistų partijos 
vado posto pašalinti E. Gie-
reką, o į tą postą paskirti S. Ka-
nią. Betgi ir Kania prisitaikė 
prie esamų sąlygų, ir Lenkijos 
partija pripažino Lenkijos lais
vą darbininkų Solidarumo uni
ją pagal Dancigo susitarimą. 

Tai nepatiko Maskvos val
dovams. 1980 m. rugpiūčio 31 
d. Maskvos politbiuras nu
sprendė okupuoti Lenkiją ir 
pradėjo ruošti tam žygiui. Bu
vo numatyta Lenkiją užimti 
1980 m. gruodžio mėnesį arba 
1981 m. kovo mėnesį. Tam tiks
lui teko pašaukti numatytą ka
tegoriją atsarginių karių, nes 
su turimomis pajėgomis sovie
tai nedrįso Lenkijos pulti. Puo
limui būtų tekę panaudoti sau
sumos, jūrų ir oro pajėgas. 

riuomenės vadu. Gen. M. D. 
Popkov, politrukas Centrinės 
Azijos apygardoje — politruku 
sausumos kariuomenėje. Gen. 
J.A. Gubin, Pabaltijo apygar
dos politrukas — į vyriausią 
kariuomenės politruku įstai
gą. Gen. J .S . Mednikov, R. Vo
kietijoje stovinčios armijos po
litrukas — politruku į Pabaltijo 
apygardą. 

Vadų ir politruku pakei
timas nenulėmė sprendimo 
pulti Lenkiją. Tuo metu "Kras-
naja zvezda" laikraštyje pasi
rodė ats. gen. D.D. Lelyshenko 
straipsnis, kuriame buvo pa
žymėta, kad kariauti su ar
tima valstybe — satelitu ne
verta. Taip pa t jis priminė 
sunkumus kariaujant su Len
kija 1920 m. J i s pacitavo ir iš 
Lenino knygos "Karas su Len
kija spaudė mus". Žinoma, 
nega l ima lyg in t i Sovietų 
Sąjungos su Lenkija 1929 m., 
kai Lenkiją rėmė Vakarai, 
ypač Prancūzija. Dabar Lenki
ja apsupta svetimų komunis
tinių armijų, o dvi sovietų divi
zijos stovi pačioje Lenkijoje. 
Lenkijos kariuomenės vado
vybę sudaro lenkai komunis
tai. Ar čia tie lenkų vadai pa
statytų pirmiau savo tautybę 
prieš komunizmą — nežinia. 

Nors sovietų invazijos į sate
litų kraštus buvo laikomos 
"Brežnevo doktrina", bet šį 
kartą ir Brežnevas tai inva
zijai ruošėsi labai nenoriai, 
1981 m. lapkričio 26 d. Mask
voje lankėsi J A V sen. Ch. Per-
cy. J i s Brežnevui pasakė, kad 
Lenkijos užpuolimas apsun
kintų pasitarimus dėl ginklų 
kontrolės, o prezidentas J. Car-
teris nedavė tvirtinti Salt II 
susitarimo dėl sovietų pradėto 
karo Afganistane. Dėl Afga
nistano užpuolimo sovietai tu
rėjo daug diplomatinių nema
lonumų i r e k o n o m i n i ų 
nuostolių. Kurį laiką iš JAV 
nebegavo pirkti javų ir kitokių 

prekių. 1981 m. pabaigoje Brež
nevas buvo numatęs vykti į In
diją pasitarti, nes Afganis
t a n o karas padarė daug 
nuostolių ir Indijai. Pats Brež
nevas norėjo tuos nemalonu
mus išlyginti. Jis į Indiją buvo 
nuvykęs, bet tų nesklandumų 
neišlygino. 

Sovietai neturėjo pilno su
tarimo tarp savo diplomatų ir 
karinių pajėgų atstovų. Dar 
prieš 10 metų marš. A. Grieč-
ko, karo ministeris, reikalavo 
pulti Vakarus, nes sovietai bu
vo pilnoje karinėje galybėje, 
kai Vakarai apsiginklavime 
buvo labai atsilikę. Brežnevas 
matė sovietams didelę naudą 
iš detentės: nebuvo pavojaus 
karui, o sovietai lengvai visko 
gaudavo iš Vakarų. Dėl to 
Brežnevo ir Grečko nuomonės 
labai skyrėsi. Dabartinis so
vietų karo ministeris D.F. Usti-
nov labiau taikosi prie Brežne
vo nuomonės . B e t g i ir 
Brežnevas detentės neišlaikė 
— pradėjo karą Afganistane. 
Jei bus užpulta Lenkija, gali 
visi santykiai su Vakarais nu
trūkti. Sovietų propaganda 

skelbė, kad Afganistanas ir 
Lenkija yra Vakarų replės so
vietams.Bet vakariečiai tų rep
lių nepanaudojo, o sovietai už
puolė vieną replių dalį ir 
taikstėsi užpulti ir kitą jų dalį. 

Senas Brežnevas nenorėjo 
invazijos į Lenkiją ir jis ieš
kojo sau pritarėjų. 1981 m. 
gruodžio 5 d. Maskvoje buvo 
sušauktas Varšuvos pakto na
rių posėdis. Cia buvo vienokių 
ir kitokių pasisakymų dėl in
vazijos į Lenkiją Bet neigia
mai dėl invazijos į Lenkiją 
pasisakė Rumunijos valdovas 
N. Ceausescu. Jis pasakė, kad 
lenkai patys spręstų savo kraš
to reikalus. Kadangi vėliau ir 
Maskvos politbiuro kai kurie 
nariai pasisakė prieš tą inva
ziją, Brežnevas tą reikalą iš
sprendė sau palankia prasme, 
nes jo senatvė ir silpna sveika
ta neleido jam įpulti į da r dides
nius rūpesčius. Tiesa, Maskva 
Lenkiją gąsdino manevrais, 
nes tokie manevrai 1948 ir 
1968 m. baigėsi invazijomis į 
Vengriją ir Čekoslovakiją. Bet 
šitie manevrai nesibaigė inva
zija į Lenkiją. 

iiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiifiiii 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 VY. 69 St., tel. 776-1486 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiium 

nmniiHiiHmiiiiiiHHiniiiiiniiMuiHUH* 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
iuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuiiuiii 

VA LOM E 
K I L I M U S I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

Jr ^ 

GYVENIMAS -
NA J O K A A 

A. P. BAGDONAS 

Tai pirma autoriaus apsaky-

Sausumos pajėgos būtų pa
grindinės Lenkijai užimti. 
Tam turėjo būti sudaryta spe
ciali karinė apygarda ir divizi
jų, esančių Sovietų Sąjungoje, 
R. Vokietijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. 
Rumunija tose operacijose 
nedalyvauja, o Bulgarija tose 
operacijose negali dalyvauti, 
nes yra per toli nuo operacijų 
zonos. 

Tam tikslui sovietai kiek per-
. f.„ tvarkė savo kariuomenės va-

prasidėjo didesni dovybę. Buvo pakeisti kai ku- m* k n ^ a «mait iskai , kurioje 
rie aukštieji karo vadai ir teIPa 1 4 " k o s gyvenimiškų, įdo-
politrukai. Gen. J. G. Povlovs- mi1* pasakojimų. Išleido Kražiš-
ky, sausumos kariuomenės va- *** sambūris, Chicago, BĮ. Spau
das, perkeltas į pagrindinę ka- d ė Draugo spaustuvė. 
riuomenės inspekciją. Gen. S. 
P. Vasiagin, sausumos kariuo
menės vyr. poli trukas, į 
pagrindinę kariuomenės in
spekciją. Gen. J.F. Ivanovsky, 
R. Vokietijoje stovinčios armi
jos vadas (22 divizijos), paskir
tas Gudijos apygardos vadu. * valstijos mokesčio 
Gen. D.T. Yazov, Cekoslova-
kijoje stovinčios armijos va
das, Centrinės Azijos apygar- Pioi. Dr. Br . Povi la i t is 
dos vadu. Gen. M.M. Zaytsev, * - f l l • I I J •» 
Gudijos apygardos vadas, R. Ztf l IgS U K I 0 A k a d e m i j a 
Vokietijoje stovinčios armijos 
vadu. Gen. V.J. Petrov, Kini
jos pasienio armijos vadas, 
sausumos kariuomenės vadu. 
Gen. V.L. Govrov, Maskvos ka
ro apygardos vadas, Kinijos 
pasienio armijos vadu. Gen. 
P.G. Lushev, Centrinės Azijos 
apygardos vadas — Maskvos 
karinės apygardos vadu. Gen. 
V.F. Arapov, politruko pava-
duotojas S. Kaukazo apygar- « « * y » H » * ^ ' 
doje — politruku į Centrinės DRAUGAS, 4545 V.. 63rd St., 
Azijos karo apygardą. Gen. S. Chicago, IL. 60629 
Bori8ov paskirtas Centro ka- s 

DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 
RAŠYBA 

Redagavo JUOZAS VAIŠNYS, SJ. 

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

Spaudė N. Pr. Švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, 
Ct. Kaina su persiuntimu $3.85. 

* 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 63rd St. 

1 

V Chicago, IL 60629 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
nniimrminmniiniiiiiiinmiiiiminm»;: 
iiimiiiiiiiiiimiiiimimiimniiiiiiuiiiiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69lh S t , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
iiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiuiiiiumiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
f už apdrnuda nu„ ugnies ir automo

bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8854 

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

Skambint 436-7879 
ŠIMAITIS R E A L U 

2951 West 63rd Street 

. 

SAVININKAS parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. mūr. namą Marųuette Parko 
apyl. Nauji kilimai. 2 atskiri centri- » 
niai šildymai — nauji pečiai. 2 maš. . 
garažas. Duokite pasiūlymą. Skamb. 
tel. — 735-9724. 

" ~ — — — • — 

SUNNY HELLS, FLORIDA 
Prie lietuviško ežero parduodamas pa
ruoštas statybai sklypas, skersai mau
dymosi pliažo. Aukšta vieta — viena 
iš gražiausių. Skambint vakarais — 
414—248-1838. 

Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jt5If5 W. 63rd St. 

Chicago, Itt. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 42 

PASSBOOK 
SAVIIMGS... 
tfctbMtw«irti 

im«r«t M M 
P»id on S»mn«« 

lntat«st CompoufKJed 
D»rty »mJ r-6 Ou»rt«rty 

»•# us for 
u Q | f & f inancing, 

AT 0U1 10* IATB 
TO f l l V O U K f . t i>*.1l 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

Tai trumpa istorija apie Žemės 
Ckio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių AgTonomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $11.50. 
Illinois gyventojai dar prideda 60 ct 
valstijos mokesčio. 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, I L L 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.; 847-7747 
SDURSi Hon.Tu«.rrl.»-'4 Thur.9-t S«t. »-X 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

SERAPINAS 636-2960 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avemie 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

tiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko IIIIIlIlIlIlHlIflIHIlIlIHflIHlIlIlIlIlIIIIIllut 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 

liiimiimiimiiiiimiimiiiimimimiiiiui 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 

nuo 1 iki 4 valandos popiet 
3527 W. 64 PLACE 

13% už paskolą. 7 kamb. mūr. 4 mie
gami. \y2 vonios. Pilnas rūsys. Žemi 
išsimokė] imai. Skubėkite. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

5515 S. KOSTNER 
2-jų butų po 3 miegamus mūrinis. 
Pilnas rūsys. 26 m. senumo. Skam
binkite dabar. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 
6121 S. PARKSIDE 

Naujas 2-jų butų mūr. Po 3 miega
mus ir po \% vonios. Pilnas rūsys. 
Skubėkite. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 
10517 S. SAWYER 

12% už paskolą. 4 miegamų mūr. 
{rengtas rūsys. 2y2 maš. garažas. Tik 
$55,000, ir žemi išsimokėjimai. Skam
binkite dabar. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni ir 

sekmadieni nuo 1 iki 5 vai. vak 
3906 W. 63 STREET 

Naujas 2-jų miegamų "condo". Ąžuo
lo spintelės virtuvėj. Centr. oro vėsi
nimas. Kilimai. 1214% už "fixed" 
morgjčių. Pusę bloko iki banko, au
tobuso, mėsinės, kepyklos. Skubėkite. 

• 

• 

C^BRIEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 I 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vffamlna!. Importuoti kvepalą!, gydome* *ole» Irtt 

važfljojamcs kė*s, remontai ir kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRK1AI savininkai 

su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po 6-os vai. vakaro. 

Tel . 476-3950 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiumiJifiiiiiiii 

VIZITINIU K0R7ELIŲ 
REIKALn 

Vizitinių kortelių naudojimai* yra 
gražus paprotys Biznieriai jas pin
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

MICHIANA SHORES, INDIANA 
RUSTIC LOG CABIN — quietly blend-
ed into trees and shmbbery. Price 
$49,500. 

MICHIANA SHORES, MICHIGAN 
When work is done, live 

elose to fun. 
Cheerful ranch. Large family room. 
new kitehen, fireplace, finished base-
ment, air-conditioning. Short wa!k \u 
a good beach. $62,500. 

OPEN NOON SUNDAY 

LONG BEACH REALTY 
TEL. 219—674-5209 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

"Drauge". 

s 

-

• 

' 



DAR NEPASIBAIGUSI DRAMA 
Iš anksto susitarę keli sovie

tų piliečiai gegužės 10 d. Mas
kvoje pradėjo bado streiką, pra
šydami leidimo išvykti iš Sovie
tų Sąjungos pas savo vyrus ar 
žmonas, gyvenančius užsienyje, i 
Grupę sudarė keturi maskvie- j 
čiai. Prie jų tuoj pat prisijun
gė iš Vilniaus atvykusi mano 
žmona Marija Jurgutienė ir iš 
Vladimiro miesto atvykusi k i ta ' 
moteris ,— Tatjana Azuro. Iš i 
Novosibirsko turėjo atvykti I 
septintas asmuo, Vitalijus Volo-
bujevas, tačiau KGB suspėjo jį I 
sulaikyti ir izoliuoti. Neturėda- ; 

mas jokių kontaktų su Maskvo-1 
je badaujančiais, jokių ryšių su i 
užsienio žurnalistais, matyda-
mas, kad nėra prasmės tęsti ba
davimą ir nesulaukti jokių tei
giamų rezultatų, jis pirmasis b ū d a m a yo^J^ f**« mergaitė 
atsisakė badavimo. 

Kaip pranešė JAV ambasada 
Maskvoje, birželio 1 d. badau
jantieji norėjo suruošti demon
straciją Maskvoje priešais ko
munistų partijos centro komite
to būstinę. Atvykę čia užsienio 

Marija Jurgutienė 

organizuoja naujus susitikimus 
su kompetentingais JAV vy
riausybės atstovais. 

Nuoširdžiai dėkoju A Palu-
kaitienei, kuri suorganizavo pa
rašų rinkimą prezidentui, įtrauk
dama į šią akciją nemažai nuo
širdžių čikagiečių ir taip pat su
sipratusių lietuvių iš kitų mies
tų. Noriu prašyti, kad visi as
menys, kurie savarankiškai rin
ko parašus ir siuntė juos prezi
dentui, praneštų man arba A. 
Palukaitienei, kiek buvo surink
ta ir pasiųsta, kas juos rinko. 
Noriu šiems geros valios lietu
viams asmeniškai padėkoti. 
Nuoširdi padėka tiems, kurie su
prasdami, kad išvystyti akcijai 
reikalinga daug pinigų, materia
liai man padėjo. 

Labai džiaugiuosi, kad lietu
viška spauda, radijo, taip, kaip 
ir Amerikos spauda, radijo, TV 
nuolat informuoja visuomenę 
apie įvykių eigą. Juk tai visų jau buvo KGB tardoma! 

Mano buvimo Washingtone 
metu mes buvome priimti vice-I n - s - r e i k a l s i 5 ' r o d>~- k a c r : c S 

prezidento Busho ir Valstybės 
sekretoriaus asistento G. Ab-
rams. Pažadų buvo daug, tačiau 
konkrečių rezultatų kol kas ma-

. .. » ,. . , i zai tematyti. Numatoma vel salių žurnalistai rado daueybe -.., .. , „ , . _. _ ,. 
vr2> - f . . ^ .:? susitikti Washingtone su Baltų-
KGB agentų, apsirengusių mili
cininkų uniformomis, ir civiliai 
apsirengusių KGB darbuotojų. 

jų rūmų ir Valstybės departa
mento atstovais. 

Noriu pareikšti gilią padėką Badaujantieji nepasirodė. Kada j J A y ^ k r a ž t < ) y a l d ^ v i g u 0 . 
žurnalistai nuvyko prie to namo, 
kur gyveno badaujantieji, juos 
pasitiko aštuoni darbuotojai. Į 

meninių reikalų tarybos pirmi
ninkei Aušrai Zerr, kuri buvo 
su manimi visą laiką VVashing-butą, kur buvo badaujantieji,į to ^ ^ ^ ^ o ^ po k a i . 

niekas negalėjo nei įeiti, nei iš 
jo išeiti. Tačiau kitą dieną Tat
janai Azuro KGB pasakė, kad ji 
privalo grįžti į namus — Vladi
miro miestą, nes ten jai yra pa
ruošta viza išvykimui į Pran
cūziją pas vyrą. Taip pat An
drejui Frolovui, kurio žmona 
gyvena Chicagoje, irgi buvo pa-
akyta, kad baigtų badauti, nes 

dokumentai išvykimui jau jam 
ruošiami. 

Ma.no. žmonai Marijai buvo 
pasakyta, kad tuoj pat vyktų į 
Vilnių, kur su ja kalbėsis lietu
vių komunistų partijos centro 
komitetas, kuris numato per
svarstyti jos išvykimo prašymą. 
Manydama, kad tai teigiamas 
ženklas, ji apleido butą, kur ba-

biuose su svarbiais JAV vyriau
sybės pareigūnais, organizavo 
susitikimus su jais ir atstovavo 
mane. Ji palaiko nuolatinį tele
foninį ryšį su Washingtonu ir 

esame tvirtos valios ir tvirtos 
pasaulėžiūros žmonės. 

Nei mano žmona Marija, nei 
aš nenuleisime rankų, bet tęsi
me aktyvią kovą dėl mūsų šei
mos susijungimo. Prašau lietu
vių visuomenę tame reikale pa
dėti mums. Tai nėra vien tik 
siauras mano šeimos reikalas. 
Tai yra visų mūsų pareiga gel
bėti mano 17 m, dukrą Dainą 
ir mano žmoną Mariją. Mes ne
galime atiduoti jas į amžinos 
kančios rankas. Dėl savo pa
siryžimo išvykti iš Sovietų Są
jungos aš ir jos jau prarado
me didelę dalį savo gyvenimo. 
Mes laimėsim! 

Aloyzas Jurgutis 

AUKSINĖ SUKAKTIS 
Seselė Marija Joseph Kizevi-

čiūtė St. Mary's Villa Jėzaus Nu
kryžiuotojo ir Kenčiančios Moti
nos vienuolyne gegužės 22 d. at
šventė savo vienuoliško gyveni
mo 50 metų sukaktį. Iškilmėms 
vadovavo ir Padėkos šv. Mišias 
atlaikė prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Putnam, Conn., kun Beo 
Cummings, St. Mary's Vilios ka
pelionas, ir kun. Stasys Norbutas, 
Vilios svečių namo gyventojas. 

Vyriausioji vienuolijos vado
vė ses. M. Annunciata, ses. Ruth, J 
ses. Claudia ir ses. Celistina iš į 
motiniško vienuolyno, kuris yra 
Brocktone, Mass., dalyvavo kar-, 
tu su vienuolijos narėmis, gyve-į 
nančiomis St. Mary's Vilioję ar
ba artimose Pennsylvanijos apy
linkėse- Vadovaujant ses. Ce-
lestinai, seselių choras giedojo li
turginius intarpus. 

Gražius pietus surengė ta pro
ga Daniel Benson šeima prie
glaudos salėje. Po prel. V. Bal
čiūno ir ses. Annunciatos sveiki
nimo žodžių buvo sugiedota II 
giausių metų. 

Ses. Mary Joseph — Comelija 
Kizevičiūtė yra gimusi Šiauliuose, 
Lietuvoje. Palikusi savo tėvynę 
ji įstojo į Švč. Širdies Šv. Pranciš
kaus seserų vienuolyną Lione, 

I Prancūzijoje, kur išgyveno 23 
metus. Patariant prel. V. Bal
čiūnui, ses. M. Joseph atvyko į 
Ameriką ir perėjo pas Jėzaus Nu
kryžiuotojo seseris. Ji į vienuolyną 
buvo ses. M. Annunciatos priim

ta 1955 m- liepos 26 d. Brock
tone, kur padarė įžadus šiame 
vienuolyne. Gyvendama moti
niškame vienuolyne, seselė dirbo 
kaip slaugė St. Joseph's Manor, o 
paskiau buvo paskirta į St. Ma
ry's Vilią globoti seneliu ir palie
gusių. 

Ses. M. Joseph turi giminių 
Maine ir Massachusetts valsti
jose, o taip pat seserį Ksaverą 
Sasnauskienę, gyvenančią Kaune, 
ok. Lietuvoje 

V. 

Padėka už "Draugo" romano premijos 
iškilmių pasisekime 

"Draugo" romano premijos • tė, Gražina Kudukienė, Viktori-
šventės, įvykusios Clevelande • ja Lenkauskai tė, Jurgis Malskis, 
1982 m. kovo 20 d., proga dien-1 Juozas Mikonis, Vacys Rociū-
raščiui aukojo: Į nas, Juozas Stempužis, Vida Švar-

cienė ir Juozas Žilionis dėkoja už 
nuoširdžią talką R. Tatarūnienei, 
Vincui Akelaičiui, Zitai Kripa-
vičiūtei, Nijolei ir Sigutei Len-

FONTANAS IR KONCERTAI 
Didysis fontanas Grant Parke 

jau veikia. Koncertai Chicagos 
Grant Parke prasidės birželio 
26 d. ir tęsis iki liepos 29 d. 
R. Kaminskas diriguos liepos 
29 d. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii! 

Lietuvių vestuvės 
Egle žalčių karaliene 

JUZĖ AUGUSTAITYTE -
VAIČIŪNIENE 

Tai du atskiri scenos veikalai 
vaidinimui su lietuviškais pa- į 
pročiais, dainomis ir šokiais, į 
kurie autorės buvo parašyti j 
anksčiau, bet neturėjo progos į 
išleisti atskiru leidiniu. Spaudė j 
Chicagoje 1982 m. Kaina su per- j 
siuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd St, 

Chicago, IL 60629 

kauskatėms, Rimai Apanavičiū-

Dievo Motinos N. P. parapija, 
leisdama naudotis visomis patal
pomis ir kai kuriais patarnavimais 

-:avo kartu su kitais. Vos išėjus I nemokamai, 464 dol., mecena-
iš buto, ji buvo paimta KGB ir į tai, davę ne mažiau 100 dl.: JAV j į ^ s igM** Juo^ūtTvff l ja i« 
- . e v a r t a atvežta j Vilnių, KGB j LB kultūros taryba, Jonas Bal- ^ ^ š e i m - n i n k ė m s B r o n e i 
darbuotojai smagiai juokėsi iš į batas, Kytass ir Aušra Babickai — M a i n e l e n e k M a r i j a i ^ ^ ^ 
jos. O žmonės, pažinoję mano j Stasio Barzduko atminimui L. B. ^ fc ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
*moną Manją, pamatę tiek su- j Clevelando apyliiuce ar Stepas ^ risidėj k a d g d i e n . 
Vogusią ir išvargintą — verkė.! * dr. Giedra Matai, XY, dr. Juo-
11 Jurgutienė po 23 dienų ba-[ ^ i r B i r u t ė Skrinskai, dr. Edmun 
davimą nutraukė. Tęsti badavi-1 d a s i r M l d a Lenkauskai ir Juo-
mą Vilniuje nėra prasmės. Čia'• ^s * Marija Mikoniai; garbės rė-
ji galėtų mirti ir apie tai niekas m ė i a i — n e mažiau 50 dol.: Atei-
nežinotų, nes Lietuvoje nėra nei 
laisvojo pasaulio šalių korespon
dentų, nei diplomatų. M. Jur-
gutienę keletą kartų kvietė at
vykti į Vilniaus KGB pokal
biams. Ji atsisakė, suprasda
ma, kad tai bus tik "smegenų 
plovimas". 

Ją pastoviai dieną ir naktį se
ka. Neleidžia kalbėti telefonu. 
Ji yra namų arešte — negali iš
vykti iš Vilniaus. 

Birželio 8 d. JAV Valstybės 
departamento atstovas pranešė, 
kad birželio 9 d. įvyks JAV am
basados Maskvoje ir Sovietų 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovų susitikimas, kur bus dis
kutuojamas minėtų žmonių liki
mas. Dar nė vienas iš tų "lai
mingųjų", kuriem buvo pažadė
tos vizos — jų negavo. 

Bado streiką Maskvoje dar tę
sia Tatjana Lozanskaja, Iosif 
Kibitski ir Yuri Balovlenkov, ku
ris jaučiasi Magiausiai iš liku
siųjų. 

Kas liečia M. Jurgutienę, 
JAV ambasadorius Maskvoje, 
lankydamasis Chicagoje praeitą 
savaitę, skambino man ir pasa
kė, kad nedelsiant prašys sovie
tų, kad leistų Amerikos amba
sados darbuotojams aplankyti 
ją Vilniuje ir sužinoti, kokia yra 
jos ir mūsų 17 metų dukros 
Dainos sveikatos būklė. Kaip 
buvo nurodyta anksčiau, dukra 
labai jautriai išgyvena ir yra 
dvasiniai stipriai palaužta. At

ties klubas, dr. Henrikas ir Ta
mara Brazaičiai, dr. Alfonsas ir 
Maja Čeičiai, Vladas ir Birutė Čy 
vai, Zenonas ir Kazimiera Go
biai, dr. Edmundas ir Birutė Juo-
dėnai, Vytas ir Rita Klioriai, dr. 
Jonas ir Dalia Maurukai, Juozas 
ir Ona Žilioniai ir XY ir rėmė
jai, davę 25 dol. ar mažiau: Al
dona ir Henrikas Bankaičiai, dr. 
Vladas ir Lilė Bložės, Gediminas 
ir Vida Bučmiai, Balys ir Nastu-
tė Gaidžiūnai, Jonas Garla, kun. 
Aleksandras Goldikovskis, prof. 
dr. Juozas Jakštas, Vytautas ir 
Ona Jokūbaičiai, Violeta Leger — 
Žilionytė, Elena ir Jurgis Malskiai, 
Zenonas ir Stasė Obeleniai, Vacys 
ir Ona Rociūnai, Edvardas ir Jo
ana Stepai, dr. Petras ir Kons
tancija Stungiai, Jonas ir Malvi
na Švarcai, Ramūnas ir Vida Švar
cai, Kazė Vaičeliūnienė, Aldona 
ir Romas Zorskiai. 

"Draugas" ir komitetas taip 
pat dėkingas skelbimų davėjams: 
Lietuvių Fondui, Superior Sa-
vings, Spaudos kioskui, advoka
tui Algiui Širvaičiui, Kollan-
der World Travel, Inc., Polka Va-
riety, Raymond Kudukis, Silver-
man, Kudukid and Go., Patria, 
Ohio Auto Body, Gintaro valgyk
lai ir Della E. Jakubs and Son. 

Šventės rengimo komitetas: 
Milda Lenkauskienė — pirminin
kė ir nariai — kun. Gediminas 
Kijauskas, S. J. Balys Gaidžiūnas, 
Vladas Bacevičius, Aurelija Ba-
lašaitienė, Jonas Garia, Eduardas 

A. + A. 
MYKOLAS BLAŽĖNAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje, o anks
čiau gyveno West Pullman. 

Mirė birželio 8 d., 1982 m., 11:30 vai. vak., sulaukęs 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje, Vydiškių parapijoje, 

Dūdų kaime. , 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Teklė Vilimavičius, dukte

rėčia Antoinette Shanfield su šeima, 2 sūnėnai Leonard NVilimon 
su žmona Barbara ir Bernard Wilimon su žmona Sharon ir jų šei
mos. Lietuvoje liko sesuo Paulina su šeima ir kiti giminės Lenkijoj. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Lack-
Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, birželio 12 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, dukterėčia, sūnėnai ir giminės. 

Dėl informacijų skambint telef. — RE 7-1213. 

minkime, jog ji, kai aš pabėgau, Kersnauskas, Nijolė Kersnauakai 

rašcio šventė būtų sėkminga. 
I 

Nuoširdi padėka Hamiltono Į 
dramos teatro "Aukuro" vado-
vei — režisierei Elenai Daugu-! 
vietytei - Kudabienei ir visiems i 
aktoriams. 

VISŲ išvardintųjų dėka "Drau
gui" galime persiųsti apyskaitos 
likutį — 507.57 dol. Anksčiau bu
vo persiųsta 1,526 dol. Tai gry
nas šio renginio pelnas 2,033-59 
dol. 

Su geriausiais linkėjimais 

Milda Lenkauskienė, 

pirmininkė 

Vida Švarcienė, 

iždininkė 

Vacys Rociūnas, 

komiteto narys ir 
"Draugo" atstovas. 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys 

Nutikimai Lietuvos kaime 

m dalis 
ŽUVININKAI 

Didelio formato, 32 psl. Ilius
travo dail. Jina Leškienė. Išlei
do JAV LB Švietimo taryba 
1981 m. Kaina su persiuntimu 
$2.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

A. f A. ELENAI LAPIENEI mirus, 
jos sūnui Edvardui ir jo seimai, visiems 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

DIRVA INVESTAVIMO KLUBAS 

I 

Mylimam tėveliui ir broliui 

A. f A. MYKOLUI SVEDERSKUI 
m i r u s , 

dukrelę NIJOLĘ ŠNAPŠTTENĘ su šeima ir sesutę dan
tų gydytoją REGINĄ PE7TRAUSKIENE su šeima gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

FELICIJA IR NORBERTAS 

The Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 

A report for 1979/80 
This repcnrt edited by 

DR. THOMAS REMETKIS 
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. Šiame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka 
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui. 

Išleido The Lithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. 

Illinois gyv. dar prideda 56 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5If5 West 6Srd Street, 
Chicago, IU. 60629 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m birželio mėn. 11 d. 

A. f A. 
SOPHIE PANKAUSKAS 

Gyveno Šventos Šeimos Viloje, Lemont, Illinois. 
Mirė birželio mėn. 9 d., 1982 m., 11:50 vai. ryto, sulaukusi 

85 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus VValter, marti Alma, 2 anū

kai Robert ir Sandra, kiti giminės, draugeli ir pažįstami. 
Velionė buvo našlė a. a. Walter. 
Kūnas bus pašarvotas penktad., 4 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 West 69th Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, biržeiio 12 dieną. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai, 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213. 

Mirus Lietuvoj brangiai mamytei ir 
močiutei, 

GASPARĄ KAZLAUSKĄ, 
jo dukra Angelę ir ]ų artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JUZĖ IR STASYS JAZBUČIAI 
VIDA IR BILL SIROIS 

Mielam jaunystės draugui 

A. f A. LEONUI RADVILAI 
amžinybėn iškeliavus, 

jo žmonai, mano mokslo draugei JANINAI, krikšto 
dukrai DANUTEI GIERŠTIKIENEI, dukrai JANINAI 
UDRIENEI, sūnui JONUI su šeimomis ir kitiems gi
minėms bei draugams reiškiu nuoširdžią užuojautą ir 
liūdesiu dalinuosi. 

VINCAS URBONAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLY.ČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVcst 71 St. , C h k . i g o 
14 10 So. 901h A v., C k e r o 

I e!. #7t»-2345 
Alks n' Al rOMOBII IAMS ST-\T>TI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southwest Highway, Pajos HUls, IU. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetto 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
5354 SO. HALSTED STRTET TW. YArds 7-1011 

VASAITIS . BUTKUS 
1446 SO. 5Mb A V K. CICERO, HJL Tel. OLymplc 2-1003 

http://Ma.no


DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. birželio mėn. 11 d 

X Dr. Linas Bieliauskas, Rush 
universiteto klinikinio lavinimo 
skyriaus direktorius ir asistuo
jantis profesorius pshichologijos 
ir socialinių mokslų skyriuje, 
aprašy tas "Chicago Tribūne" 
priede "Promise", skirtame 
Rush-St. Luke Presbyterian li
goninės ir mokyklos aprašymui. 
Čia t a rp kitų žymiųjų tos ligo
ninės ir Medicinos mokyklos 
žmonių yra aprašytas dr. Linas 
A. Bieliauskas. Įdėta ir jo nuo
t rauka . 

X Komp. Darius Lapinskas, 
aktorė Laima Rastenytė - La
pinskienė ir jų dešimtmetis sū
nus smuikininkas Aras išvyko į 
Hot Springs, Ark. Ten atliks 
koncertinę dalį tragiškųjų Bir
želio įvykių minėjime. 

X A. a, dr. Ibsenas Skeivys 
po sunkios ir ilgos ligos mirė bir
želio 9 d. Woodhavene, N. Y. 
Laidojamas šj penktadienį, bir
želio 11 d- New Yorke. Chica-
goje j is tu r i daug draugų ir pa
žįstamų. 

X PreL Ladas TuVaba, šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, keletą dienų pabuvęs 
Chicagoje, palaiminęs birželio 
5 d. Shirley Plepytės ir Kęstu
čio Ambuto santuoką, aplankęs 
savo pažįstamus ir atlikęs kitus 
reikalus, birželio 10 d. išskrido 
į Los Angeles, Calif. I š ten dar 
lankysis Oregono valstijoje ir 
kun. Prano Baltrumo kunigys
tės jubiliejuje birželio 19 d. 
Drain, Ore., pasakys pamokslą. 
Po to aplankys jubiliatą kun. dr. 
Viktorą Pavalkį prie San Fran-
cisco ir iš ten vyks į Kanadą. 

X KUBU Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincio-
las, atlikęs oficialią vizitaciją 
Marianapolio mokykloje, daly
vavęs mokyklos užbaigimo iš
kilmėse, aplankęs vienuolijos 
naujokus ir pravedęs mokyklos 
patikėtinių posėdžius, birželio 
9 d. grįžo į Cbicagą. Dabar čia 
bus iki rugpiūčio pradžios. 

X Apolinaras Bagdonas, bir
želio 13 d. minint tragiškojo 
Birželio skaudžiuosius lietuvių 
tautos įvykius, skaitys savo 
poeziją Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pr ieš tai 12 vai. bus 
šv. Mišios De Andreas semina
rijos koplyčioje, o vėliau minė
jimas su pabuvojimu Ateitinin
kų namuose. Visi kviečiami da
lyvauti. 

X Kun. Alfonsas Savickas 
Dainavos moksleivių ateitininki; 
stovykloje bus kapelionas. Rita 
Kazlauskaitė toje pat stovyklo
je redaguos laikraštėlį ir praves 
dainavimo pamokas. Moksleivių 
ateitininkų stovykla bus birže
lio 20 — liepos 4 dienomis. 

x Birželio 13 d., sekmadieni, 
Šv. Onos bažnyčioje 12 vai. bus 
atnašaujamos lietuviškos šv. Mi
šios Beverly Shores, Ind.. lietu
viams, minint Birželio tragiš
kuosius įvykius. Stankūnų res
torane 4 vai. p . p. vyks Lietuvių 
klubo susirinkimas. 

X Pakel tas kraujospūdis — 
mūsų tylus priešas. 604 Aivudo 
radijo paskai ta šį sekmadienį, 
9:15 vai. ryto Sofijos Barkuvie-
nės radijo šeimos valandos 
metu. 

x Juozas Peckaitis, Valerija 
Valiūnienė, Zina Mackevičius, 
Paul Domenas, V. Mašiotienė, 
M. Juška. (Mrs.) , visi iš Chica-
gos, pratęsdami prenumeratas , 
atsiuntė po 5 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

X Lietuvos istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas vyks birželio 14 d., 5 vai. 
vak., A. Rūgytės bute. Paskai
tą apie birželio 14 d. trėmimus 

Daina (Barait§) ir Gintaras Aukštuoliai 

GINTARAS SU DAINA GYVEN1MAN EINA 
Pačiame pavasario g r a ž u m e : jaunųjų laimę pakilo šampano 

gegužės 15 d. švč . M. Mari jos Į t o s t a s i r aidėjo Ilgiausių metų 
Nekalto Prasidėj imo lietuvių pa- į l inkėjimai. 

iliustruotą skaidrėmis iš tremti-1 « * • bažnyčioje, Chicagoje. į J a u t r ų padėkcs žodį t a r ė jau-
^ . , , . . ^ I kun. Antanas Saulaitis šv. Masių , nasis G i n t a r a s Aukštuolis . J i s nių gyvenimo Sibire, skaitys 

kun. dr. Juozas Prunskis. Daines Bara i -metu palaimino 
tės ir Gintaro Aukštuol io san-

x Birželinės pamaldos ir kul- į tuoką. Bažnyčioje daug jaunų-
prograpia Sodybos pa-1 jų ir jų tėvelių giminių, a r t imųjų 

x Baisaus Birželio minėjimas. 
Chieagos ALTa rengia minėji
mą su akademija birželio 13 d., 
sekmadienį, švč . M. Marijos Gi
mimo bažnyčioj, Marąuette Par 
ke. Visos organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis 10 
vai. r. parapijos salėje. Vėliavų 
pakėlimas bus 10:15 vai. Šv. Mi
šios 10:30 vai . Trumpa akade
mija 11:30 vai. parapijos salėje. 

Vincas Samoška, pirm. 
(pr . ) . 

x Spalio mėn. planuojama ke
lionė aplink pasaulį. Kelionė 
ruošiama per Gordon Travel 
Service ir informacijas suteikia 
Marius Kiela, teL 737-1717. 

(ak.). 
x Albinas Korkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, I n e , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.) . 

x St. Oafltmir MemoriaK I n e , 
S914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
6v Kazimiero kapinių), teJef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk . ) . 

tūrinė 
žmonyje šį sekmadienį nuo 2 
vai. popiet. Užkandis. Visi lau
kiami. 

X Kazys Rožanskas, Chicago, 
UI., mūsų nuolatinis bendradar
bis, šiomis dienomis už parduo
tas knygas atidavė didesnę su
mą administracijai. Dėkojame. 

x Birutė Vasnienė, Los An
geles, Cal., buvo atvykusi į Chi-
cagą, aplankė "Draugą" ir įsigi
jo naujausių leidinių ir medžio 
drožinių už didesnę sumą. 

X šeštosios Dainų šventės 
rengimo komitetas praneša, kad 
iki šiol užsiregistravo 31 suau
gusiųjų choras su 920 daininin
kų, šventės dainų sąsiuvi
niai jau paruošti išsiuntinėji
mui. Dar neatsiliepę chorai ra
ginami skubiai registruotis pas 
Joaną Krutulienę 7355 So. Rich-
mend Ave., Chicago, DU. 60629, 
telef. 312 — 476-2929. Dainų 
šventė bus 1983 m. liepos 3 d. 
Chicagoje. Su j a bus užbaigtos 
n-sios Pasaulio Lietuvių die
nos. 

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, Boston, Mass., Edward Po
rus, Scranton, P a , užsisakė nau
jausių leidinių. 

X Pet ras Jurėnas, Toronto, 
Ont., Canada, buvo atvykęs į 
Chicagą ir t a Joroga aplankė 
"Draugą"' ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnę sumą. 

X Omahos Moterų klubas, 
Omaha, Nebraska, per Joaną 
Drukteinienę atsiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

bei prietelių. 
Jaunąją Dainą pr ie a l to r iaus 

balto kilimo taku a t lydėjo jos 
tėvelis, solistas S a t s y s B a r a s . 

j Žiedus nešė jaunosios sesutės 
Ritos Kisielienės d u s ū n ū s — 

i Tadas ir Gilius. Jaunųjų palydą 
sudarė pirmoji p a m e r g ė Ri ta 
Baraitė - Kisielienė ir p i r m a s 
pabrolys Vitas Underys , Indrė 
Lukaitė i r Rimantas Žukas , Da
lia Aukštuolytė ir V i t a s L a u r a i 
tis, Aušra Aukštuolytė i r dr. 
Vytenis čyvas . 

Kun. Antanas Saulai t is , palai
minęs jaunųjų santuoką, šv. Mi
šių metu tarė jaunies iems šei
mos atsakomybę iškeliantį ir 
raginantį niekada nenuto l t i nuo 
Dievo ir savo t au tos žodi. Jung
tuvių apeigas t u r t i n o solistų 
Prudencijos Bičkienės, G in ta ro 
ir Dainos krikšto motinos, ir Jo
no Vaznelio giesmės. Vargona is 
palydėjo muzikas Alvydas Vą
šai tis. 

Po iškilmių bažnyčioje apie 
350 svečių susirinko vestuvinei Į 
puotai į Constant ine a n d Helen I 
kultūros centrą. Svečius priėmė i 
Elena ir Stasys Ba ra i bei Na ta - į 
lija ir Vytau tas Aukštuoliai , j 
Vaišėms ir pokyliui vadovavo j 
Ina Stravinskytė ir R o m a s Sa- ; 
kadolskis. Pokylio vadovai pa-

dėkojo žmonos tėveliams Sta
siui ir E lena i B a r a m s už gražią 
i r išmokslintą Damą. Dėkojo 
savo tėvel iams už rūpest į , už 
duotą g ražų ir prasmingą gyve
nimą ir u ž mokslą. 

Po oficialios dalies kun . Juo
zas Vaškas sukalbėjo prasmin
gą maldą. 

Jaunieji susilaukė d a u g svei
kinimų i š negalėjusių vestuvėse 
dalyvaut i giminių bei organiza
cijų, kuriose Daina ir G in t a ra s 
dirbo. Grojo "Vyt ies" orkest
ras . Smagiai sukosi jaunieji, 
palyda, tėveliai ir gaus ios po
ros svečių. 

Gilų įspūdį visiems paliko ves
tuvinis jaunųjų va lsas i r jauni
mo atsviseikinimas su jaunai
siais šokis "Sadutė", kur iuos pa
šoko Jaunimo centro tau t in ių šo
kių ansamblio buvę nar ia i , ku
r iame y r a šokusi jaunoji Daina. 
Vestuvinei puotai a r t ė j a n t į pa
baigą, atsisveikinome jaunuo
sius, a idint Motule širdele . . . 

Tenka pasigėrėti jaunųjų gra- i 
žia lietuviška, visuomeniška vei
kla, kur ią bus greičiausia pavel
dėję iš savo tėvelių Elenos ir 
Stasio Barų, Nata l i jos i r Vytau
to Aukštuolių. 

Daina baigusi Chieagos aukšt . 
l i tuanistinę mokyklą, šoko tau
tinius šokius j aun imo centro 
taut inių šokių ansamblyje, ku
r iam vadovavo Brazdienė. Vei
kli skautė "Kernavės" tunte , 

•v 

DISERTACIJA 
A P I E LIETUVIUS 

Antanas Adomėnas, gyv. 7151 
So. California Ave., Chicago, 
111., sėkmingai baigė Chieagos 
un-te intelektualinės Europos 
istorijos t re jų metų kursą dak
t a ro laipsniui įsigyti, šio kurso 
pagrindinės šakos y ra Europos 
intelektualinė istorija, rusų in
telektualinė istorija ir Amerikos 
imigracinė istorija. Un-te inte
lektualinės istorijos studijų ko
mite tas patvir t ino A- Adomėno 
disertacijos temą, kurios tur i 
nys apima lietuvių tautos atgi
mimą 19-tame amžiuje, jo įtaką 
į lietuvių gyvenimo tautinę eigą 
20-tame amžiuje, tautinę bei 
kul tūr inę veiklą po antrojo pa
saulinio karo j a u išvietintų lie
tuvių stovyklose Vokietijoje vei
klos tęs t inumą seniau ir naujai 
atvykusių k a r t ų j au čia Ameri
koje. Ypa t ingas dėmesys bus 
kreipiamas į Chieagos lietuvių 
veiklą. 

Disertacijos komisijos nariai v 
y i a žymūs istorikai, kaip Chi
eagos un- to istorijos katedros 
vedėjas ir intelektualinės istori
jos d i rektor ius prof. L. Krieger 
ir du žymiausi Amerikos imi
gracinės istorijos žinovai — 
prof. A. Mann (holder of Ster-
ling and Pres ton Chair of Ame
rican His tory) ir prof. K. Con-
zen, žinomas Chicagoje ir Ber
lyne, kor . 

PUTNAMO SESELIŲ RĖMĖJU 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienio rytą, birželio 6 
d., po 8 vai. šv. Mišių Nekalto 
Marijos Prasidėjimo seselių rė
mėjai rinkosi į išv. M. Marijos 
Gimimo parapijos salę, ku r vy
ko jų susirinkimas. 

Atidarė pirm. Danutė Augie
nė, pirmininkauti pakvietė Gra-
siliją Meiluvienę. Pačioje pra
džioje buvo pagerbti tylos mi
nute mirusieji dr-jos nariai, ku
rių buvo 10. 

Paska i t a apie arkiv. Jurgį 
Matulaitį buvo paruošta kun. 
Stasio Ylos ir atsiųsta šiam su
sirinkimui. Ją perskaitė Danu
tė Augienė. Joje buvo pate ikta 
ne t ik Dievo t a rno Jurgio Matu
laičio biografija, bet ir daugybė 
jo kilnių minčių iš jo raš tų i r Į 
dienoraščio. J is 1918 m. spalio į 
15 d. įsteigė Marijampolėje Ne- į 
kalto Marijos Prasidėjimo sese-

| lių vargdienių vienuolyną varg
šams globoti ir kitiems kilniems 
darbams atlikti. Jo šviesi as
menybė visus t raukė prie savęs, 
o jo atlikti darbai, kuriant a ts
kirą Lietuvos bažnytinę provin
ciją, liks neužmirštami. 

Tenka pažymėti, kad arkivys
kupas Jurgis Matulaitis lankėsi 
du kar tus ir JAV-se, lankė ko
lonijas su paskaitomis ir atkūrė 
Marijonų vienuolyną. Paskai
t o s kilnios mintys giliai įstrigo 
į klausytojų širdis. 

Po t o buvo meninė dalis, ku
rią atliko Bronės Variakojienės 
moterų oktetas. Tai buvo žodžių 
ir dainų montažas 'Motinai Tė
vynei". Solo partiją atliko Br. 
Stravinskienė. Oktetas puikiai 
susidainavęs ir paliko mielą įs
pūdį visiems susirinkusiems. 

Po programos visi susirinki
mo dalyviai buvo pavaišinti M. 
Kupcikevičienės ir D. Kuraus-
kienės krautuvių padovanotais 
užkandžiais ir kavute, o Ankie-
nė irgi padovanojo savo "Baltic 
Bakery" kepinių bei pyragų. 

Ta proga į draugiją įstojo ne t 
12 naujų narių, kuriems visi 
gausiai paplojo. 

Seselių rėmėjai buvo gana 
gausiai susirinkę ir skirstėsi 
atsigaivinę kūnu ir dvasia iš ge
ra i suorganizuoto susirinkimo. 

A. P. B . 

PUODŽIŪNO STUDIJOS 
BALETO VAKARAS 

Jaunutis Puodžiūnas pasirūpi
no sudaryti turiningas pavasa
rio programas, kurių viena bu
vo birželio 5 d. Jaunimo cen
tre. Publika džiaugėsi, kad be 
baleto mokinių, buvo ir Chiea
gos baleto pirmūnas J. Puodžiū-

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Juozas Kojelis su žmona 
išvyko į Pietų Afriką i r t e n sve
čiuojasi pas lietuvius i r apžiūrė
damas P . Afrikos įdomybes. J. 
Kojelis dirba lėktuvų susisieki
mo bendrovėje ir tur i progą ap
lankyti svetimus ir k a r t a i s toli
mus kraštus , š į kar tą pasirinko 
P. Afriką. Apsistojo p a s Aldoną 
Mačienę, kuri t en tarnybiškai 
pasiųsta dvejiems metams. 
Aleksandra Mačytė, j o s duktė, 
ten lanko aukštesniąją mokyklą. 
A. Mačienė Kalėdoms g r į š į Chi
cagą aplankyti savo artimųjų. 

— Mia-mi, Fla,, sekmadienį 
birželio 13 dieną bus lietuviš
kos pamaldos Šv. Pe t ro i r Povilo 
bažnyčioje. Šv. Mišias a tnašaus 
kapelionas kun. dr. Vincas An-
driuška 2 vai. p . p. P o pamaldų 
lietuviai rinksis Lietuvių Ameri
kos Piliečių klube, k u r 3:30 vai. 
minėjimas ir š i l ta vakarienė. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Stasys Paliulis, kraštotyr i 

ninkas, atšventė savo amžiaus 
80 metų sukaktį. Nepriklauso
mybės metais mokytojavo Bir
žuose, Raseiniuose ir k i tur . Bu
vo vienas iš skudučių i r ragų 
muzikos (pradininkų, paskelbė 
eilę straipsnių apie lietuvių liau
dies instrumentinę muziką, rin
ko tautosaką, lietuviškas senie
nas. 1959 m. išspausdinta jo 
knyga "Lietuvių liaudies instru
mentinė muzika". D i rba docen
tu Vilniaus pedagoginiam insti
tute . 

— Vadinamosios 16-osios "lie
tuviškos divizijos" įkūrimo 40 

nas, V. Karosaitė, B. įBarodi- j metų sukaktis buvo prisiminta 

rodė d a u g sveiko h u m o r o ir pa- Į Akademiniame skautų sąjūdyje, 
rodė išradingumą supažindinda- j Baigė Illinois universi tetą Cir-
mi svečius su jaunųjų tėveliais, į cle, antropologijos mokslus 

X A. Nenienė, Gary, Ind., už
sisakė naujausių leidinių su 2 
dol. auka lietuviškos knygos pa
laikymui. Ačiū. 

X Petras Duoba, Brockton, 
Mass., užsisakė naujausių leidi
nių ir dar pridėjo 4 dol. auką. 
Ačiū. 

X J v. Mišios už a, a. Onos 
Krikščiūnienės sielą bus atna
šaujamos birželio 13 d., šešta
dienį, 9 vai. ryto T. Marijonų 
koplyčioje. (pr.) . 

x Išvyka į Ateitininkų na
mus, Lemonte, ir tragiškųjų 
birželio įvykių panunėjimas bus 
birželio 13 d., sekmadienį. Ren
gia ir visus kviečia Lietuvių 
fronto bičiuliai. Išvyka prasi
dės 12 vai. šv. Mišiomis De An
dreas bažnyčioje, 127 g. į vaka
rus nuo Archer. 1 v a i Ateiti
ninkų namuose — trumpa pro
grama, po to pabendravimas su 
užkandžiais ir atgaiva iki va 
karo. (pr.) . 

jaunaisiais ir palyda. 

Svečius ir jaunuosius pirmiau
sia pasveikino tėva i — sol. Sta
sys B a r a s ir V y t a u t a s A u k š t u o 
lis, palinkėdami jaunies iems lai
mingo šeimyninio gyvenimo ir 
niekada nepamiršt i l ietuviškojo 
pasaulio. Pirmasis pabrolys Vi
tas Underys jaunies iems linkėjo 
amžino šeimos pavasar io . U ž 

ir 
gavo bakalauro diplomą. Dabar
tiniu metu dirba S t anda rd Fe-
deral taupymo bendrovėje Oak 
Lawn. 

Gin ta ras baigęs aukš t . litua-
' nist ikos mokyklą, Pedagoginį 
institutą, mokytojavo aukšt . lit. 
mokykloje, o dabar dės to lietu
vių kalbą Circle, Chicagoje. Ak
tyviai reiškėsi skautiškoje vei

kloje, skau tas Vytis ir akademi
kas. Yra P L B valdybos narys 
ir vadovauja P U sąjungai. Bai
gė bakalauru struktūrinę inži
neriją Purdue universitete, La-
fayette, Ind. Keletą metų dir
bo kaip s t ruktūros inžinierius, 
o šiuo metu Illinois universitete 
studijuoja architektūrą. 

Abu jaunieji yra pasiruošę 
gyvenimui, išaugę pavyzdingose 
lietuviškose šeimose, pamilę lie
tuvišką veiklą, džiugins ne t ik 
tėvelius, bet ir lietuvių visuo
menę savo lietuviška veikla. Dai
nos ir Gintaro šeimos židinyje 
teneužgęsta niekada meilės i r 
gražaus su tar imo ugnelė. 

caitė ir V. Barauskas. 
Programa susidėjo iš vadina

mų džiunglių įvairumų, Don 
Quixoto, Chopino muzikos, Co-
pelijos motyvais. "Miegančios 
gražuolės" baletą pašoko Biru
tė Barodicaitė. Choreografija 
— J. Puodžiūno. Kostiumus su
projektavo V. Karosaitė. Buvo 
įvesti ir lietuviški stilizuoti tul
pių ir kiti ornamentai. Į sceną 
buvo išvedamos ne vien pažen
gusios, bet ir ^pradedančios. 
Nors mažesnis skaičius, bet y ra 
ir berniukų, kurie sudarė "vy
rų šokį". Buvo jaučiamas pa
siruošimas, drąsa scenoje nepa
simetant ir nedarant riktu. 

Publiką sudarė daugiausia 
baletininkų tėvai ir artimieji, 

i Įvairumų įnešė i r komiškos ba
leto įtarpos. Scenoje kreipė dė
mesį lietuviškomis vėliavos 
spalvomis nupiešta trobelė ir 
milžiniškos gėlės. Tai parūpi
no dail. S. Ramonas. Apšvieti
mą tvarkė V. Aleknienė, muzi
ką parūpino F . Daukus. 

Programą atliko apie 40 šo
kėjų, palikdami žiūrovams labai 
mielą įspūdį. Po vasaros ato
stogų J. Puodžiūno studija pra
dės veikti rugsėjo 7 d. Nors 
dauguma ją lankančių neišeis 
profesionaliais baleto šokėjais, 
bet laimės pramokę gracingų 

okup. Lietuvos spaudoje. 1942 
metais įkurtą diviziją sudarė žy
dų, rusų ir lietuvių tautybių ka
riai. 1942-1943 m. ši kar inė bol
ševikų formacija buvo vokiečių 
kariuomenės skaudžiai sumušta, 
vėliau papildyta rusa is kariais. 
Pokar io metais likviduota. Šiuo 
metu Sovietų Sąjungoje nebėra 
jokio "lietuviško" karinio dali
nio. 

Jurgis Janušaitis 

judesių, mankštos i r r i tmo. Savo 
vaidmenį gerai atliko ir scenos 
inžinierius P. Usval tas . 

Juoz. Pr. 

iKinmnuiiiitimimummuiiiimiimur 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: 
4545 W. 63rd S t . 
60629. 

DRAUGAS, 
Chicago, m 

•Si gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
imiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimimitiiiii 

J. Puodžiūno baleto studijos pasirodymas birželio 5 d Jaun ryCf-na •S.P'O Randez \*>us" 
Nuotr. M. 

BRILIJANTŲ IR AUKSO PARODA 
1982 m. birželio 13 d., sekmadieni 

nuo 1 Ud 9 vai . vak. 

Aukso papuošalai — Įvairių perlų karoliai. 
Aukso žiedai su safirais, rabinais, 

brilijantais i r k t . 
Apyrankės, grandinėlės ir k t . 

Galima, pagal savo skonį, pasirinkti a tskirai 
brangakmenius i r žiedus. 

LABAI PAPIGINTOS (WHOLESALE) KAINOS. 
Taip pat taisome papuošalus. 

Kviečiame atsilankyti. 

Paroda vyks ta — 

OAK LAWN HILTON TOWEB INN 
(Board Room) 

9333 South Cicero Avenae 
Oak Lawn, m . 60453 
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