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Lietuviai ir rusai 
(Tęsinys) 

Tuo metu vyko karas. Rusai 
iš užimtų kraštų ėmė visą 
jaunimą į frontą. Lietuviai 
nenorė jo lieti kraujo už 
o k u p a n t u s , nenorėjo būti 
patrankų mėsa nei vokie
čiams, nei rusams. Daugybė 
jaunų vyrų, tikėdami, kad 
„greit ateis amerikonai", bėgo 
į miškus ir būrėsi į partizanų 
būrius. Rusai netruko parti
zanus pavadinti buržuaziniais 
nacionalistais, arba tiesiog — 
banditais . 

Kaip ir kiekvienoje tautoje, 
taip ir mūsų atsirasdavo viso
kio plauko padugnių, išsigimė
lių, alkoholikų, recidyvistų. Šie 
žmonės, neturį didesnės svajo
nės, kaip laisvai, nebaudžia
mai nešioti ir naudoti ginklą, 
pasiryžę tarnaut i ir pačiam 
šėtonui, kad tik jis duotų jiems 
šautuvą ar automatą. 

Naujoji valdžia tuojau jais 
pasinaudojo prieš partizanus. 
Taip atsirado „liaudies gynė
jai", o liaudies kalba pasipildė 
naujais keiksmažodžiais, — 
skrebas, stribas, stribiteliai. 
Taip buvo įvykdyta sena rusų 
svajonė: lietuviai kovoja prieš 
lietuvius , vieni kitus medžio
jo, vieni kitus žudė. Po eilinio 
mūšio valsčių miesteliuose tur
gaus aikštėse būdavo nume
tami sudarkyti nužudytų parti
zanų lavonai. Šitaip būdavo 
siekiama įbauginti gyventojus 
ir atpažint i nežinomus parti
zanus. O skrebams nebuvo 
d idesn io ma lonumo, kaip 
matyti aplstančias žuvusiųjų 
motinas a r tėvus prie musėmis 
aplipusio sūnaus lavono... 

Lietuva balsavo. Balsavo 
ginklu už savo Tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę- Vyrai 
balsavo už laisvę savo gyvy 
bės kaina. Nors kova buvo 
pralaimėta, bet tūkstanterio
pai gausesnės priešo jėgos tik 
beveik po dešimties metų 
sugebėjo likviduoti partizani
nį judėjimą, o tos kovos atgar
siai girdimi dar iš šiandien. 
Šiandieninis Lietuvos pogrin

dis — tų didvyriškų dienų 
tęsinys. 

Mes kaltiname rusus už 
daugybę represuotų lietuvių, 
vergavusių Vorkutos, Kara
gandos, Krasnojarsko ar Koly-
mos lageriuose. Tuomet reta 
lietuvių šeima nebuvo paliesta 
okupantų teroro. 

Nebuvo nieko lengviau, kaip 
įkišti žmogų už grotų. Daug 
žmonių tapo skundikų auko
mis ir labai dažnai be jokio 
pagrindo. Valdžia skatino 
skundikus . Vieną žmogų 
įskundęs skundikas būdavo 
verčiamas skųsti toliau, nes už 
tylėjimą jam irgi būdavo 
grasinama. Taip gimė „Stuka-
čiai" — saugumo informato
riai, šnipeliai. Kokią žalą jie 
atnešė mūsų tautai — sunku 
įsivaizduoti. Ne veltui parti
zanai juos negailestingai 
naikino. Dar ir dabar tarybinė 
spauda lieja ašaras dėl „buržu
azinių nacionalistų" išžudytų 
naujakurių šeimų. Netiesa, 
juos žudė ne dėl to, kad jie 
naujakuriai, o dėl to, kad, nors 
ne kartą perspėti, jie ir toliau 
įdavinėjo saugumui žmones. 
Bet, reikia pripažinti, kad ir 
partizanų sprendimai ne visa
da buvo pagrįsti. 

Mes kaltiname rusus, kad 
1947 m. jie vėl pradėjo Lietu
voje masinius trėmimus į Sibi
rą. Vežami buvo ne nusikaltę 
Tarybų valdžiai, o „poten
c i a l ū s p r i e š i n i n k a i " : 
n e p r i k l a u s o m y b ė s la ikų 
tarnautojai, inteligentai, pre
kybininkai, nespėti išvežti 
1941 m., darbštesni, sumanes
ni ir turtingesni ūkininkai. 
Tremiama buvo šeimomis — 
su vaikais ir seneliais. Ištuštė
jo daug Lietuvos kaimų, o 
Tomsko, Krasnojarsko ar Ir
kutsko sričių kaimeliai ir mies
teliai pas-ipJdė naujais gyven
tojais... 

Mes kaltiname rusus, kad jie 
represavo dešimtadalį Lietu
vos gyventojų — apie 300,000 
žmonių. 

(Bus daugiau) 

Paminėjo R. Kalantą 
M e i b o u r n a s . — Australijos 

Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Melbourne surengė jauno lietu-
.vio moksleivio Romo Kalantos 
minėjimą jo gyvybės aukos už 
lietuvos laisvę metinių proga. 
Tragiškoji liepsnose žuvusio 
Romo Kalantos mirtis buvo 
atžymėta šventomis Mišiomis 
ir akademija. Pamaldose su 
savo vėliavomis dalyvavo įvai
rių lietuvių organizacijų atsto
vai, patriotines giesmes gie
dojo par. choras, tikinčių
jų maldas skaitė jaunimo 
organizacijų nariai. Mišių 
metu buvo skaitomos ištrau
kos iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos. Romo 
Kalantos prasmingą gyvybės 
auką pamoksle iškėlė kun. 
P r anas Dauknys. Po pamaldų 
įvykęs minėjimas buvo pradė
t a s sus ikaup imo minute , 
pagerbiant Romą Kalantą. 
Buvo pa te ik t i būdingesn i 
Kalantos biografiniai bruožai. 
Tasmanijos universiteto lekto
rius Algis Taškūnas ilgesnėje 
paskaitoje kalbėjo apie pasku
t iniojo deš imtmečio svar
besniuosius įvykius Lietuvoje, 
primindamas užsienio lietu
vių, ypač gi jaunimo pareigą 
supažindinti pasaulį su lietu
vių tautos kančiomis, laisvės 
siekiais, kuriuos simbolizuoja 
j auno jo moksleivio Romo 
Kalantos gyvybės auka. 

Buvo paskaityta patriotinių 
eilėraščių, padainuota liaudies 
d a i n ų . Akademi ja buvo 
užbaigta, padedant vainiką 
prie Žuvusiem už Lietuvos lais
vę paminklo. 

Nebus derybų 
dėl suverenumo 

NVashingtonas. — Britani
jos premjerė Thatcher po susi
tikimo su prezidentu Reaganu 
pareiškė spaudai, kad dėl Falk-
lando suverenumo klausimo 
jos pažiūros nesiskyrė nuo 
prezidento Reagano pažiūrų. 
Paklausta, ar bus derybos su 
Argentina dėl salų suvere
numo, premjerė pasakė, kad 
jokio suverenumo klausimo 
nėra ir nėra ko diskutuoti. Kiek 
anksčiau britų vyriausybė, 
kada vyko derybos Jungtinėse 
Tautose, įspėjo, kad britų siūly
mai vėliau bus atšaukti, jei 
Argentina neišveš iš salų savo 
kareivių. Dabar britai tvir
tina, kad po tiek aukų ir 
pastangų nė negalvojama 
derėtis dėl suverenumo. 

Sausio mėn. Libano sostinėje vyko karinis para
das. Palestiniečių svarbiausia organizacija Al 
Fatah šventė savo 17 metų įsisteigimo sukaktį. 
Nuotraukoje matomas sovietų gamybos raketų 

svaidytojas. Šiandien padėtis pasikeitė. Džiaugs
mingo parado gatvė virto griuvėsių krūva, ir 
palestiniečių vadai planuoja, kaip išvengti visiš
ko organizacijos karo jėgų sunaikinimo. 

„PEN" klubo 
v • suvažiavime 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Buvęs prezidentas Ni-
xonas šeštadieni išvyksta į 
Rytų Europą. Jis aplankys 
Rumuniją, Čekoslovakiją, 
Bulgariją ir Vengriją. 

Londonas . — Užsienio 
l a i k r a š č i a i , a p r a š y d a m i 
Londone įvykusį paskutinį 
tarptautinės rašytojų organi
zacijos — PEN klubo — 
suvažiavimą, pažymi, kad 
jame buvo pakartot inai 
paminėtas ir Lietuvos vardas. 
Lietuva buvo prisiminta ypač 
k a l i n a m ų rašy to jų bei 
žurnalistų komiteto diskusi
jose, kurių metu buvo išvar
dinti kalinami lietuvių pogrin
džio spaudos darbuotojai — 
Gintautas Iešmantas, Petras 
Pečeliūnas, Viktoras Petkus, 
Vytautas Skuodis, Algirdas 
Statkevičius, Antanas Terlec
kas, Julius Sasnauskas. Buvo 
pažymėta, kad Viktoras Pet
kus yra škotų PEN klubo gar
bės narys ir kad šis klubas Pet-

Padėtis Argentinoj 
Buenos Aires. — Argenti

na atsidūrė labai nemalonioje 
padėtyje. Sugrįžus iš Falk-
l ando p r a l a i m ė j u s i e m s 
kariams, spauda ir įvairių poli
tinių grupių vadai atvirai 
reikalauja ištirti, kodėl kariuo
menė buvo nusiųsta užimti 
Malvinų salų, kada karui 
nebuvo pasirengusi. Karinė 
chunta yra mirusi, pasakė 
Oscar Alende, radikalų parti
jos vadas, pridėdamas, jog 
niekas nežino, kas dabar 
Argentiną valdo. 

Naujasis prezidentas gen. 
Bignone pasakė, kad jis kvies 
pasitarimus su politikais, su 
tautos atstovai. Jis pripažino, 
kad padėtis krašte sunki, 
tačiau nėra nenugalima. 

Ka r iuomenės a t s t o v a i 
atidengė spaudai, kad gene
rolų posėdžiuose ir ginčuose 
kelis kartus vos neprieita prie 
smurto veiksmų. Chuntos 
naujasis vadas, armijos virši
ninkas gen. Nicolaides savo 
pareiškimuose panaudojęs 
visus ispanų kalboje žinomus 
keiksmažodžius. 

Federalinės partijos vadas 
Francisco Manriąue reikalau
ja „atidengti visą tiesą". 
Dabar, pasakė jis, argentinie-
čiai tik žino skausmą ir gėdą. 

Prie karininkų nesantaikos 
prisideda labai sunki ekonomi
nė padėtis. Užsienio bankams 
Argentina skolinga 36 bil. dol. 
Ekonominis augimas pernai 
sustojo, fabrikai dirba pusę 
laiko, argentiniečių pajamos 
krinta, infliacija auga. 

kaus reikalu yra parašęs daug 
laiškų į Vilnių ir į Maskvą. 
Kalinamų rašytojų komitetas 
ragina PEN klubo skyrius 
priimti kuo daugiau persekio
jamų rašytojų savo garbės 
nariais, rūpintis jų likimu ir 
išlaisvinimu. Buvo taip pat 
paminėti sovietų įkalinti estas 
Mart Nikius ir latvis poetas 
Algreds Zarinš. Paskutiniame 
PEN klubo suvaž iav ime 
Londone dalyvavo lietuvis 
rašytojas Algirdas Landsber
gis iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. 

Jordano karalius 
išvyko į Maskvą 

Maskva . — Sovietų Sąjun-
gon atvyko Jordano karalius 
Husseinas, kuris viešės visą 
savaitę. Jis planuoja vykti į 
Krimą, susitikti su prezidentu 
Brežnevu. 

Karaliaus vizitas šiuo metu, 
kada Libane vyksta karo 
veiksmai, laikomas Jordano 
nepasitenkinimo Amerikos 
politika demonstracija. Kara
lius susitiks su sovietų vyriau
sybės nariais ir tarsis dėl 
ginklų pirkimo sąlygų. Sovie
tų „Tass" vadina vizitą „neofi
cialiu" ir tikisi, kad Izraelio 
invazija Libane pablogins 
Amerikos ryšius su arabų kraš
tais. 

Bonai nepatinka 
Amerikos sankcijos 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

kancleris Schmidt kritikavo 
parlamente JAV vyriausybės 
uždraudimą parduoti dalis 
Sibiro dujų vamzdžių linijai 
statyti. Kancleris išreiškė nusi
vylimą, kad Washingtona8 
neįspėjo sąjungininkų apie 
šias sankcijas Europai. Ameri
kos biznio bendrovės neteks 
biznio už 1.2 bil. dol. Nukentės 
ir nedarbo spaudžiamos Eu
ropos įmonės. Kancler is 
užtikrino, kad dujų linija, 
nežiūrint JAV sankcijų, vis 
vien bus statoma, tik jos užbai
gimas bus suvėlintas. 

J A V prekybos departa
mento sekretoriaus padėjėjas 
Lionei Olmer pareiškė spau
dai, kad JAV sankcijos vamz
džių linijos statybai buvo 
paskelbtos gruodžio 29 d., po 
karinio stovio įvedimo Lenki
joje. 

Libano konfliktas 

— Prezidentas Reaganas ve
tavo valstybės biudžetą ir 
pasiuntė jį atgal į Atstovų 
Rūmus. Senatas patvirtino 
biudžetą 54-45 balsais birželio 
23 d. Veto buvo numatytas. J i s 
liečia 3 bil. dol., paskirtus 
statybos pramonės subsi
dijoms, kurios, prezidento 
nuomone, pagyvintų inflia
ciją. 

— Palestiniečių laisvinimo 
organizacija PLO pareikalavo 
specialios Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos sesi
jos padėčiai Libane svarstyti. 
Palestiniečių žiniomis, Izrae
lis rengiasi pulti Libano sos
tinę Beirutą. 

— Jungtinių Tautų vaikų 
globos agentūra UNICEF jau 
pasiuntė į Libaną vaistų, 
palapinių, maisto produktų už 
1.2 mil. dol. Ypač trūksta 
palapinių pabėgėliams iš karo 
nuteriotų miestų. 

— Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komitetas 26-9 balsais 
reikalauja užšaldyti branduo
linių ginklų gamybą Ameri
koje ir Sovietų Sąjungoje. 

— Lenkijos vicepremjeras 
Ozdowski pasakė, kad valdžia 
planuoja palaipsniui panaikin
ti maisto produktų norma
vimą. 

— Japonijoje skandalą sukė
lė dviejų elektronikos bendro
vių bandymai „nusipirkti" per 
agentus pramonės paslapčių iš 
IBM bendrovės. Amerikos FBI 
sugavo japonų agentus. Hi
tachi bendrovė prisipažino, 
kad ji mokėjo pinigus „konsul
tantams", išleisdama 540,000 
dol. Mitsubichi tvirtina, kad 
tai legalios biznio transakci
jos. Bylos Amerikoje keliamos 
17 japonų biznierių. 

— Kalkutoje demonstracijos 
dalyviai įsibrovė į JAV kultū
ros centrą, sumušė tarnau
tojus, padarė centrui žalos. 

— Zimbabvėje ginkluoti vy
rai puolė premjero Mugabes 
įstaigą. Vienas užpuolikas 
nušautas. 

— Pietų Korėjos prezidentas 
pašalino vyriausybės premje
rą ir du ministerius. 

— Prezidentą Reaganą per
šovusio John Hinckley byla 
iš viso kainuos valstybei ir 
kaltinamojo tėvams daugiau 3 
mil. dol. Viešosios opinijos 
tyrimai parodė, kad 78 nuoš. 
amerikiečių mano. kad Hinck
ley vieną dieną bus laisvas. 

Beirutas. — Libane Izra
elio jėgos puolė Sirijos kariuo
menės pozicijas į rytus nuo 
Beiruto. Įvyko oro kovos, ku
riose vėl sunaikinti du sirų 
Mig'ai. Vakar Izraelio minis-
terių kabinete vyko ginčai dėl 
invazijos planų. Gynybos 
mini8teris Sharon reikalavo 
pulti ir užimti palestiniečių 
tvirtoves vakariniame Beiru
te. Kiti ministeriai įrodinėjo, 
kad miesto dalies užėmimas 
n i e k o v e r t i n g o I z r a e l i u i 
neduos, tik dar daugiau nusta
tys prieš Izraelį pasaulio opini
ją, žus daugiau Izraelio karei
vių, bus laimėta tik griuvėsių 
krūva. 

Specialus JAV pasiuntinys 
Habibas po visos savaitės 
derybų Libane išvyko į Jeru
zalę. Beirute JAV, Britanijos ir 
kelių kitų šalių ambasados 

Erdvės kelionė 
Maskva. — Vakar į erdves 

pakilo sovietų erdvėlaivis su 
dviem rusais ir su Prancūzijos 
aviacijos pulkininku Chretien, 
kuris 21 mėnesį praleido sovie
tų erdvės centre. Šią bendrą 
erdvės kelionę Brežnevas 
pasiūlė prezidentui Giscardui 
d'Estaing'ui dar 1979 m., kada 
santykiai tarp abiejų valsty
bių buvo daug geresni. Nauja
sis prezidentas Mitterrandas 
pasmerkė sovietų invaziją 
Arganistane ir Maskvos spau
dimą Lenkijai. Raketos pakili
mo ceremonijose dalyvavo 
Prancūzijos ambasadorius ir 
prancūzų erdvės agentūros 
pareigūnai, tačiau vyriau
sybės atstovų nebuvo ir pulki
ninkui Chretien pasakyta 
nedaryti politinių pareiškimų 
apie taiką ar draugystę. 

Pirmojo prancūzo pakilimas 
į erdvę sukėlė sunkumų kalbi
ninkams. Nutarta nenaudoti 
angliško žodžio „as t ronautas" 
ar sovietų naudojamo „kosmo
nautas". Pulkininkas bus 
pirmasis Prancūzijos „spatio-
naute". 

Su pulkininku Chretien 
skrenda pulk. Džanibekov ir 
inžinierius Ivančenkov. Erd
vėlaivis susijungs su orbitoje 
skriejančia erdvės stotimi, 
padarys 142 orbitas ir liepos 2 
grįš t žemę. 

Iranas nesiųs 
jėgų j Libaną 

L o n d o n a s . — Reuter io 
agentūra skelbia, jog Irano 
prezidentas Ali Kh amen ei 
pasakė, jog I ranas neplanuoja 
siųsti į Libaną daugiau jėgų. 
Irako jėgos, nežiūrint pareiški
mų apie pasitraukimą ir 
paliaubas, toliau stiprinan
čios savo pozicijas Irane ir 
apšaudančios Irano miestus. 

Iranas, kuris savo naftą par
duodavo kiek žemesnėmis 
kainomis, paskelbė, jog dabar 
kainos pakeliamos iki 31.20 
dol. už statinę. 

Streikas Anglijoj 
Londonas . — Britanijos li

goninėse streiką paskelbė 
pagalbinis personalas: šofe
riai, virėjai, šlavikai ir rašti
ninkai. Jie reikalauja didesnių 
algų. Ligoninių darbininkams 
p r i t a r i m ą i š r e i k š d a m i 
streikuoja kai kurie anglia
kasiai, šiukšlių rinkėjai ir pože
minių traukinėlių mašinistai. 
Unijų vadai grasina generali
niu streiku, jei valdžia nepa
tenkins ligoninių darbininkų 
reikalavimų. 

uždarytos, jų vykdomi darbai 
perkelti į privačias diplomatų 
rezidencijas. Amerikiečiai ir 
europiečiai vakar rinkosi į 
šiaurinį Jaunieh uostą, kur 
apie 7,000 susėdo į laivus 
Trečiadienio Izraelio puoli
muose Beirute žuvo 50 civilių ir 
150 buvo sužeisti. Daug žuvo 
automobilyje paslėptų sprog
menų sprogime. Nuo to sprogi
mo prasidėjo sprogimai greta 
stovinčiame dideliame šešių 
aukštų pastate, kuris visiškai 
sugriautas. Libaniečiai tvir
tina, kad name ir rūsiuose 
buvo svarbiausias PLO amuni
cijos sandėlys. Sprogimai vyko 
visą naktį, pas ta tas visai 
sugriautas. Nežinia, kas pasta
tė automobilį prie palesti
niečių sandėlio. PLO radijas 
skelbia, kad tai „užpuoliko 
agentų darbas". Manoma,'kad 
tai padarė libaniečių krikščio
nių milicija. 

Sovietų Sąjunga paskelbė 
vyriausybės pareiškimą dėl 
Izraelio invazijos Libane. 
J ame sakoma: 

„Izraelio agresija Libane 
t e b e v y k s t a . N o r s b u v o 
paskelbtas ugnies nutrauki
mas, Izraelio kariuomenė 
toliau vykdo kovos veiksmus 
prieš libaniečius ir palestinie
čius. Gaunamais pranešimais, 
ruošiamasi šturmuoti Libano 
sostinę Beirutą. 

Izraelis vykdo Libane nusi
kalstamą genocido akciją. 
Nieko nesigailėdama, agreso
riaus kariuomenė faktiškai 
naikina visus be išimties pales
tiniečius, žūsta ir tūkstančiai 
libaniečių. Izraelio kariuome
nė mėgina nuskandinti kraujuj 
jų kovą už savo laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Tarybų Sąjungoje, kaip ir 
v i s a m e pasauly je , kelia 
pasipiktinimą įžūlus Izraelio 
p l ė š ikav imas . Aišku, kad 
Izraelio agresija vykdoma 
pagal vadinamojo Tel Avivo ir 
W a s h i n g t o n o .s t rateginio 
bendradarbiavimo' programą. 

Izrael io ir jo globėjų 
veiksmai kelia grėsmę ir 
kitoms arabų valstybėms. 
Vykdoma vis ta pati linija — 
pajungti arabų šalis — vieną 
po kitos — imperialistų dikta
tui. Remiamasi tuo, kad ara
bai nėra vieningi, kad jiems 
nepavyks suvienyti pastangų 
ir padėti eilinei agresijos 
aukai. 

Tarybų Sąjunga ne žodžiais, 
o d a r b a i s r emia a rabus , 
reikalauja, kad agresorius 
išsinešdintų iš Libano. Tie, 
kurie dabar remia Izraelio 
politiką, neturėtų užmiršti, kad 
Artimieji Rytai — tai rajonas, 
kuris yra visai netoli pietinių 
Tarybų Sąjungos sienų, ir 
įvykiai jame negali neliesti 
Tarybų Sąjungos interesų. Mes 
perspėjame Izraelį dėl to. 

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė reikalauja, kad ši įžūli 
agresija būtų nutraukta. Savo 
ruožtu Tarybų Sąjunga darys 
viską, ką galėdama, kad šiame 
rajone būtų užtikrinta tvirta 
taika". 

K A L E N D O R I U S 
Birželio 25 d.: Vilimas, 

Febronija, Mantmintas. Bai-
nutė. 

Birželio 26 d.: Dovydas, 
Persevera, Jaunius , Viitautė. 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:29. 

O R A S 

Debesuota su pragiedru 
liais, laukiama lietaus su 
perkūnija. Temperatūra dieną 
80 1., naktį 65 L 
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XII PASAULINĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS ISPANIJOJE (II) 

P o pirmųjų r u n g t y n i ų 

P . G A N V Y T A S 
-& Baigmės turnyras, šiuo me-
8 tu vykstąs įvairiuose Ispani-
-jos miestuose, jau įsisiūbavo. 
• Šias eilutes rašant, buvo su-
-žaistos kiekvienos rinktinės 

• pirmosios rungtynės. Štai ke-
•• lėtas komentarų. 
••» Kol kas dominuoja lygio-
• -šios. Iš 12 rungtynių, 5 susi
veikimai neišryškino laimėtojo. 
•3 kartus nepasiekta nei vieno 
įvarčio, gi kitos 2 rungtynės 
baigėsi 1:1. Štai pirmoje gru
pėje, kurioje dalyvauja Italija, 
Lenkija, Kamerūnas ir Peru 
dar neįmuštas nei vienas įvar
tis. 

Kontrastą sukūrė Vengrijos 
rinktinė, nugalėdama EI Sal
vadoro vienuolikę 10:1. Ar tai 
atsitiktinumas, ar vengrai vėl 
sužibės kaip a n a i s pen-
kiasdešimtiniais šio šimtme
čio laikais, išryškės gan grei
tai, bet šiame susitikime jie 
parodė Puskas ir Kocsis pri-

* menančių deimančiukų. 
Didžiausias netikėtumas tai 

naujoko dalyvio Alžyro lai
mėjimas prieš vieną favo-

*. ritizuojamų rinktinių — Vak. 
Vokietiją. Nugalėdami vokie
čius 2:1, jie puikiai atšventė sa
vo krašto 20 metų nepriklauso-
m y b ė s š v e n t ę . O š i s 
netikėtumas primena JAV-ių 
^rinktinės 1:0 laimėjimą prieš 
Angliją 1950 metais Brazilijo
je; tuo anglams esmėje buvo 
pastotas tolimesnis kelias. De
ja, tai ir buvo paskutinis kar
tas kada JAV rinktinė daly
vavo baigmės turnyre. 

'" ; Ir kitos rinktinės iš besivys
tančių (taip vadinamo trečiojo 

šaulio) kraštų pasirodė pasi
gėrėtinai. Hondūras rinktinė 
išsikovojo 1:1 lygiąsias prieš 
pačius šeimininkus.Kuwait,ku
rios žaidėjams žadama po 200, 
000 dol., jei jų rinktinė pateks į 
antrą baigmės ratą, prieš 
Čekoslovakus išsikovojo 1:1 ly
giąsias. Gi kamo-uniečiai prieš 
Peru išpešė 0:0 "laimėjimą"; 
Šios rinktinės galimybes Las 
Vegas ląžybininkai įvertina 
vienu iš milijono galimybių lai
mėti pirmenybes.... 

Favoritas Brazilija sunkiai 
kovojo prieš Sovietų Sąjungos 
vienuolikę; jau buvo atsilikę 

0:1 per puslaikį, tačiau rink
t inės kapitono Sokrates dėka 
išlygino bei Eder įvarčiu pelnė 
laimėjimą 2:1. 

I t a la i bei lenkai nesugebėjo 
įveikti savo priešininko varti
n inko ir išsiskyrė 0:0 lygiomis. 
I ta lų var tus ginąs Zoff — tai 
v ienas šios baigmės veteranų. 
J a u 40 metų amžiaus šis gar
sus var t in inkas jau daugiau 
100 kar tų yra gynęs savo kraš
to garbę vartuose. 

Į t ikinančiai sužaidė anglai, 
nugalėdami prancūzus 3:1. Jų 
š iaurinis kaimynas Škotija pa
klupdė naujoką Naująją Zelan
diją 5:2. Pastebėtina, kad tų 
dviejų Nauj. Zelandijos įvar
čių būtų pakakę laimėti 7 iŠ iki 
šiol sužaistų 12 rungtynių.... 

Atidarymo rungtynės pa
t raukė patį didžiausią dėmesį. 
J o s vyko ne provincijoje, bet 
Barcelonoje. Dabartinis meis
teris susitiko su Belgijos vie
nuolikę. Pastaroji baigmės žai
dynėse dalyvauja po 12 metų 
pertraukos; tačiau paskutiniu 
metu ši rinktinė stipriai pakilo 
į Europos futbolo viršūnes 

Iš N C A A r u n g t y n i ų : R. Z i u p s n y s (Nr. 7) blokuoja kirtimą. 

Benedictin College, Lisle, IL. 
salėse 10-tyje aikščių ir prasi
dės birželio 27 d. 8 vai. ryto. 
Finalai b u s trečiadienį, birž. 30 
d., visą dieną. 

LAUKO T E N I S A S 

VITAS GERULAITIS 
„ F R E N C H O P E N " 

T U R N Y R E 
Nepaprasta kaitra Paryžiu-Mūsų t ink l in io tv i r tovė 

Š ta i prieš 2 metus pravestame Chicagos „Neris" dalyvaus net je, bet ji nebaido dviejų šviesia 
Europos rinktinių pirmenybių su 5 komandomis: jaunių 13,15 plaukių vyrų, pasiruošusių 

ir 17 m. grupėse ir mergaičių 13 
ir 15 m. grupėse. 

; - - • _ 

tu rnyre jie tapo vice-meis-
teriu, po Vak. Vokietijos. Įdo
mu pastebėti, kad jau 20 metų 
praėjo po bent vieno įvarčio 
pasiekimo per atidaromąsias 
rung tynes . Belgui Erwin Van-
denbergh 17-toje antro puslai-
kio minutėje tai pavyko, ir nu
g a l ė d a m a s argentiniečių 
r inkt inę tuo įvarčiu jis savo 
rinktinei pelnė pirmąjį XII pir
menybių laimėjimą. Nepadėjo 
argentiniečiams ispanų sim
patijos Falklando konflikto pa
sėkoje nei daugelio šiuo metu 
geriausiu futbolo žaidėju pa
saulyje laikomo Diego Mara-
dona desperatiški puolimai — 
tuo labiau, kad jis artimoje 
ateityje greičiausiai žais už 
garsųjį FC Barceloną. 

Vienas žaidimas— tai ne pir
menybės. Tačiau jau po pir
mųjų susitikimų užmegzta žai-
dyminė intryga, ir pasaulis vis 
s t ipriau pradeda domėtis šio
mis varžybomis. 

„ T R E J E T U K A I " 
M A R Q U E T T E 

P A R K E 

Pi rmą k a r t ą „ N e r i s " 
organizuoja tu rnyrą tre
jetukams — komandoms iš 
trijų žaidėjų. Šis bandymas 
vyks liepos 11 d. Marąuette 
Parke prie 67 ir Californijos 
gatvių, nuo 9 vai. ryto. Tur
nyras vyks visoms amžiaus 
klasėms. Registruotis pas Z. 
Žiupsnį, tel. 766-6412. 

S L I D I N Ė J I M A S 

„ B A N G O S " 
S L I D I N Ė J I M O 

IŠKYLA 

Kai visur jau vasara ir 
negailestingai kaitina saulė, 
M a m m o t h (11,000 pėdų 
aukštumoje) kalno pašlaitėse 
puikus sniegas atviliojo net 70 
lietuvių slidinėtojų iš Los 

kovai: jaunutėlio septyniolik
mečio švedo Mats Wilander ir 
kone dešimtį metų vyresnio 
lietuvio — amerikiečio — Vito 
Gerulaičio. 

Dar tik pirma birželio mėne
sio diena, bet jau antra 
„French Open" savaitė ir 
Roland Garros stadijonas 
pilnas žiūrovų. Daugumas jų 
atvykę stebėti naujosios, grei
tai kylančios žvaigždės — 
Wilander, jau laimėjusio prieš 
čekoslovaką Ivan Lendi, ir 
kuris turįs laimėti „French 
Open". (Londone ta žinia net 
„London Times" pirmajame 
puslapyje paskelbta). Nemaža 
žiūrovų atvykę ir Gerulaitį 
palaikyti — daug kur Europo
je jis dažnai yra mėgstamiau
sias žaidėjas; minios jam ploja, 
ūžia, kartu su juo pergyvena 
neaiškiai nukritusius sviedi
nukus. 

Ir šiandien tas pats — minia 
dažnai net kvapą sulaiko šiam 
v i e s u l u i b e ž a i d ž i a n t . O 
Wilander, daugelio laikrašti
ninkų antruoju Borg vadi-

SVARBI 2 I N I A 
IŠ AUSTRALIJOS! 

Tik ką gauta žinia iš Austra
lijos: 

Visuotinas visų klubų atsto
vų suvažiavimas išreiškė pasi
tikėjimą ALFAS-gos valdybai 
5-3, o išvykos į Ameriką org. 
komitetui 6-3. Tuo būdu visi 
ginčai ir nesutarimai buvo iš
spręsti (Plačiau kitą kartą). 

nys kritęs teisingai. Susiginči
ja. Sviedinys nuteistas išmuš
tas . Gerulaitis, susinervinęs, 
pralaimi 4-3. Wilander jau 
kone ant kukių lipa. Vėl 
i š m u š t a s sviedinys, vėl 
nuteistas Wilander. Jau tasai 
pagavęs Gerulaitį 4-4. O dabar 
tenka ir Wilander netaip 
sumušti sviedinuką. Pagaliau 
Gerulaičiui nuteistas. Tas, 
apsidžiaugęs, net klaunu virs
ta — širdies priepuolį imituoja, 
patenkintai miniai besijuo
kiant. Matomai atsileidę ner
vai, vėl laimi 5-4 ir vėl 6-4. 
Gerulaičio laimėtas trečias 
setas. 

Prasideda ketvirtas setas. 
Vitas jį būtinai turi laimėti, 
jeigu jis nori likti „gyvas" 
„French Open" turnyre. J is 
pradeda smarkiai, kartais, 
atrodo, lyg nematoma jėga jj 
vis pastumia. Tačiau žai
dimais dalinasi: po vieną, 
po du. Vis susivienija. 
Pagaliau Wilander palaužia 
Gerulaičio servą ir pasispiria 
priekin: 3-2; 4-2. Nusigandęs, 
neatleisdamas nei vieno taško, 
a ti si lošia Gerulaitis 3-4. Bet ir 
vėl Wilander 5-3. Pasitempęs 
Gerulaitis laimi 4-5. Tačiau ne 
jam lemtas lauro vainikas. 
Wilander jį sutriuškina 6-4 ir 
laimi savo tretįjį setą ir vietą 
„semifinaluose" (Wilandėr 
visus apstulbino paskui laimė
damas ne tik prieš Jose Louis-
Clerc, bet ir finale nugalė
damas Guillermo Vilas). 

Nors jau ir pusė devynių' 
vakaro, bet saulė dar karstai ir | 
aiškiai šviečia jaunajam švie-
siaplaukiui švedui... 

Rima J. Janulevičiūtė 
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Vilniaus „Žalgiris" laimi prieš 
Voronežą 2-0 ir prieš Volgogra
dą 4-2 ir stovi trečioje vietoje iš 
22 komandų . K l a i p ė d o s 
„Atlantas" pralaimi pirmas 
rungtynes Kurske 2-0, bet dar» 
tebėra pirmoje vietoje antroje1 

divizijoje. 
Kauno jaunių r inkt inė 

netikėtai laimi pirmą vietą, kai 
nugalėjo Vilnių 3-2 ir Panevė
žį 1-0. 

— R a n k i n i o s i d a b r o 
medaliais pasipuošė Vilniaus' 
„Eglė", laimėjusi prieš Zaporo

žę 34-14, Brovarą 34-20, Baku 
23-22 ir pralaimėjusi Leningra-
dui 23-18. 
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FUTBOLAS 
„ L I T U A N I C A " — 
„ M A R O O N S " 1:2 

Slaptos „Lituanicos" vyrų 
komandos viltys nepralaimėti 
savo aikštėje praėjusį sekma
dienį neišsipildė. Nors ir žais
dama prieš vėją, „Lituanica" 
turėjo už t enkama i progų 
p i rmame puslaikyje užsi
tikrinti pergalę prieš pirmau
jančius National Socer lygos 
„Maroons", bet neatsirado 
komandoje žmogaus, kuris 
sugebėtų tai padaryti. Trūksta 
užbaigimo, o progos nesiskai
to. Kai Henry Jenigas, jr., 
prašovė 11 metrų baudinį, tuo 
dar kartą patvirtino seniai 
žinomą dėsnį — daugiau vietos 
pro šalį-

Antrame puslaikyje svečiai 
pasiekė ir antrąjį įvartį, kurį 
irgi tektų priskirti prie atsitik
tinių, nes vartininkui Balčiū
nui pasimaišė savas žaidėjas. 
Rungtynėms baigiantis, Algis 
Krygėris žemu šūviu nuginkla
vo „Maroons" vartininką, 
kuriuo yra „Lituanicos" jaunu
čių ir jaunių eilėse užaugęs ir 
profesionalu pasidaręs J o n a s 
Putna. 

Rungtynes žiūrėjo apie 300 
žiūrovų. Su kuo tik teko 

pasikalbėti apie žaidimą, visi 
gėrėjosi „Lituanicos" ryžtingu 
kovingumu ir ištverme, bet 
t a ip pa t visi nepamiršo paste
bėti, kad mūsų puolimas yra 
nepavojingas. Iš aštuonerių 
rungtynių „Lituanica" surin
ko 8 taškus iš 16 galimų, 
atsistojo 4 vietoje tarp šešių 
komandų. Užnugaris šiuo 
metu saugus, nes paskutinėje 
vietoje palikusi „Tanners" 
komanda turi tik 2 taškus. 
Įvarčių santykis 9:12. Vyriau
sias golamušis Al. Krygeris — 
5" J.J. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Sį savaitgalį Marąuette 
Parko aikštėje žais: Šešta
dienį, 3:30 vai. p.p. jaunučiai 
prieš Blue Island „Stare". 

Sekmadienį, 10 vai. ryto, 
jaunia i žais prieš Hyde Park. 

Mergaitės žais 12 vai. prieš 
„Real F.C.". 

T I N K L I N I S 

AAU ŽAIDYNES 
„ N a t i o n a l AAU Junior 

Olympic" (taip vadinasi tinkli
nio visos Amerikos jaunių 
turnyras) iš viso dalyvaus 
ne t 127 komando. Jis vyks 111. 

Angeles, San Francisco ir Salt namas, nesijaudina: jis, kaip 
Lake City. Tai Los Angeles Borg — neemocingas; kaip 
L.S.R. „ B a n g o s " k l u b o 
suorganizuota i švyka su 
slalomo varžybomis. Trys 
saulėtos dienos ir puikus 
s n i e g a s d a v ė p r o g o s 
pasidžiaugti kalnų grožiu ir 
pasiruošti varžyboms. 

Jos vyko sekmadienį, gegu
žės 30 d., dalyvaujant ne t 29 
slidinėtojams. Vyrų klasėje I v. 
atiteko Raimundui Dičiui, 
puikiai valdančiam slides 
jaunam slidininkui, anksčiau 
gyvenusiam Chicagoje. Antro
je vietoje liko A. Juodikis, 
pasižymįs ypatinga drąsa ir 
greičiu, o taip pat ir gera šių 
varžybų organizacija. Trečioji 
liko dr. A. Aleknai. Jaunių 
grupėje I v. laimėjo D. Jatulis, 
antras — A. Gedgaudas. 
Berniukų laimėtoju tapo T. 
Šėkas. Moterų I v. laimėjo V. 
Altą, II v. — V. Variakojytė ir 
trečią — R. Tumienė. O 
mergaičių klasėje geriausia 
buvo T. Petrušytė. 

Po tokio puikaus savaitgalio, 
gerų varžybų ir g raž ios 
nuotaikos „Banga" žada tokią 
iškylą organizuoti kiekviene-
riais metais . 

A. Šėkas 

Borg — gan lygiai žaidžia, 
kaip Borg — ir išvaizdos; o 
lietuviškasis liūtas, žiūrėk, jau 
mauroja! 

Pirmą setą laimi Wilander: 
6-3 ir antrajame Gerulaitis 
bando atsigriebti, bet nesi
seka. Ir antrą setą laimi VVilan-
der — vėl 6-3. Žaidimas yra 3 iš 
5 setų, tai žiūrovai žino, kad 
Gerulaitis dar turi progą 
laimėti. 

Trečiojo seto pradžioje 
Gerulaitis pradeda ypatingai 
agresyviai žaisti, vis sparčiau, 
greičiau atsirasdamas prie 
s v i e d i n i o , v i s s t i p r i a u , 
taisyklingiau jį atmušdamas. 
I r W i l a n d e r šiek tiek 
pasiduoda: jau 1-0 Gerulaičio. 
Jau ir 2-0 Gerulaičio (palaužęs 
Wilander servą). Ir 3-0 Gerulai
čio. Tačiau verta išversti 
amerikiečių posakį: „Visi geri 
dalykai turi pasibaigti". Taip 
ir 6a: laimi Wilander 1-3. Ir 
dabar pradeda jie dalintis: tai 
vėl Gerulaičio 4-1; tai vėl 
Wilander 2-4. Ir, aišku, pasitai
ko vėl neaiškiai kritęs sviedi
nys — šį sykį Gerulaitis, anot 
teisėjų, išmušęs sviedinį už 
aikštės ribų. Tuo tarpu 
Gerulaičiui atrodo, kad sviedi-

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Krepšinio aukščiausios 
lygos rezervinių (daugiau 
prieauglio) komandų pirme-
nybės baigėsi Leningrade. Vii-1 
niaus „Statyba" nugalėjo 
Rygos VEF 81-74, estų „Kalev" x 

89-79 ir Minską 95-77 ir iškovo
jo bronzos medalius. Tuo tarpu 
Kauno „Žalgiris" taip pat 
neblogai pasirodė ir po perga
lių prieš Kijevą 83-80 ir Rygą 
93-75. Prlaimėjo Leningradui 
111-97 ir baigė 4-je vietoje. 

Lietuvos moterų meisterio 
titulą laimėjo Vilniaus „Dova
na", paskutinėse rungtynėse 
nugalėjusi Kauno „Bangą" 64-
55. 

Vilniuje viešėjo Vengrijos 
„Alba-Regija" komanda, kuri 
nugalėjo „Statybos" rezervinę 
69-67, bet pralaimėjo „Staty
bos" pirmajai 100-80. 

Su Sov. Sąjungos rinktine 
gastrolėms į Meksiką išvyko 
trys Kauno „Žalgirio" žaidė
jai: S. Jovaiša, A. Sabonis ir A. 
Masalskis. Sov. Sąjungos 
r i n k t i n ė , b e s i r u o š d a m a 
pasaulio pirmenybėms, bando 
priprasti prie P. Amerikos 
klimato ir maisto. Kaip žino
me, pasaulio pirmenybės šiais 
metais bus Kolumbijoje 
rugpjūčio mėn. 

— L e n g v . A t l e t i k o s 
Pabaltijo ir Baltarusijos varžy
bas Taline laimėjo Lietuva. Ji | 
surinko 328 taškus, po to Latvi
ja ir Baltarusija po 302 t. ir 
Estija 270 t. Tai puikus Lietu
vos lengvaatletų pasirodymas 
prieš Sov. Sąjungos pirme
nybes Leningrade. 

— Plaukimo tarptautinėse 
rungtynėse tarp Sov. Sąjun
gos ir Švedijos rinktinių 
nedalyvavo Zulpa ir Buzelytė, 
bet užtat šiaulietė L. Vana- j 
gaitė laimėjo 2 antras vietas: 
100 m krūtine per 1:5,84 ir 200 
m per 2:40,34. 

— Futbolo pirmenybėse 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crav/ford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai p<:gal susitarimą pirm. ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURC j 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IK 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKILJ IR VAIKU LIGOS ^ 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page #06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

J O K Š 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 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

1-mos ir Campbell Ave. kair.p*'" 
Vai.: pirm, antr. ketv. ir penkti-

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus ."-

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
R. AL51S PAULIUI 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarime 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVI. 
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 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-S vai. vak. 

Treč ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

.Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč., ketv. ir seštad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 va* 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LJ0BA 

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 

Tei . — 778-3400 
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Kruvina įtampa 

ARTIMUOSE 
RYTUOSE 

Prezidentas Reaganas tei
singai savo kalboje Jungtinė
se Tautose suminėjo, kad po II 
pasaulinio karo jau buvo apie 
šimtinė kitų mažesnių karų. 
Tik jie neišsiplėtė į pasaulinę 
katastrofą. Dabartiniu metu 
gal didžiausia į tampa yra Arti
muosiuose Rytuose. Visas pa
saulis seka įvykių eiga, nes to-
j e s r i t y j e y r a v i s i e m s 
gyvybiniai žibalo šaltiniai. 

Cia pavojingą, bet apskai
čiuotą, iniciatyvą parodė Izra
elis, puldamas Palestinos iš
laisvinimo organiz. (PLO) 
įsitvirtinimus Libane. Staigus 
jų puolimas buvo tikrai sėk
mingas. Izraelis - nedidelė 
valstybė. Teturi 3,880,000 
gyventojų, o Izraelio teritorija 
daug mažesnė už Lietuvos, te
turi tik 8,219 kvadratinių my
lių tikrai savų žemių ir dar 
2,986 kvadr. mylias okupuotų 
plotų, jei įskaityti ir Sinajaus 
pusiasalį, kurio Egiptui pri
klausantieji plotai grąžinti. 

Izraelio kariuomenė toli 
pasistūmė į Libaną, kuris sa
vo gyventojų skaičiumi (3,160,-
000) dar mažesnis už Izraelį ir 
kurio teritorija daugiau negu 
perpus mažesnė už tikrąją 
Izraelio žemę. Bet čia Izraeliui 
teko susidurti su Palestinos iš
laisvinimo organizacijos ka
riais partizanais ir su Sirijos 
karinėmis jėgomis, kurios bu
vo įvestos į Libaną kilus ten 
netvarkai, kai t ame krašte įsi
kūrė iš Jordano išblokšti Pales
tinos išlaisvinimo daliniai. 

Izraelis yra beveik vienintelė 
pasauly valstybė, kuri ryžtin
gai duoda atkirtį teroris
tiniams veiksmams. Kai trys 
arabai Londone peršovė Izra
elio ambasadorių Argovą, Izra
elis netrukus pradėjo savo žy
gį p r i e š P a l e s t i n o s 
išlaisvinimo dalinius Libane, 
kur Izraeliui teko susidurti ir 
su Sirijos daliniais, kurių 30,-
000 buvo įvesta "taikos prie
žiūrai". Tai, žinoma, buvo la
bai drąsus ir rizikingas žygis, 
ypač žinant, kad Sovietų 
Sąjunga jau 1980 m. buvo pasi
rašiusi sutartį su Sirija ir nėra 
paskelbti visi Maskvos įsipa
reigojimai Sirijos gynybai. 

Staigiu puolimu Izraeliui pa
vyko numušti apie 79 Sirijos 
MIC-23 karo lėktuvus ir su
traiškyti didelį skaičių tankų. 
Bepilotiniais lėktuvais ir spe-
ciliais elektroniniais įtaisais 
buvo sunaikintos iš žemės į orą 
(prieš lėktuvus) leidžiamos 
SAM-6 raketos. 

Izraelis naudojo JAV parū
pintus ginklus, su įvestais kai 
kuriais Izraelio savais pato
bulinimais. Palestiniečiai ir si-
rai naudojo Sovietų Sąjungos 
ginklus. Šiame susidūrime 
pasirodė didelis amerikiečių 
ginklų pranašumas, o sovie
tinių — silpnumas. Tai gero
kai susilpnino Maskvos įtaką 
toje srityje. Jau anksčiau, kai 
Sadatas iš Egipto išvarė 17,800 
Maskvos patarėjų, bolševikų 
įtaka arabuose gavo stiprų 
smūgį, o dabar susilaukė kito 
reikšmingo paklupdymo. 

Nors Izraelis pasiekė la
bai stambių laimėjimų (čia 
Izraeliui nemažai padėjo 
palankumas Libano krikščio
nių, kuriems taip įkiri arabų 
muzulmonų priespauda), bet 
pavojai Izraeliui nėra išsklai
dyti. Palestiniečių išlaisvini
mo organizacija labai aplam
dyta , be t n ė r a g a l u t i n a i 
sutriuškinta. Iškyla naujas 
veiksnys: Izraeliui paskelbė 
karą Iranas, vadovaujamas 
fanatiško muzulmonų ajatolos 
Khomeini. Iranas skelbia, kad 
bus mobilizuojamos visos kari
nės, politinės, ekonominės is-

MAISTO TRUKUMAS SOVIETU 
SĄJUNGOJE 

Elgetavimas ar pirkimas svetur 

TAMSIOJO MĖNULIO 
NAKTIS 

lamo jėgos. "Reikia galutinai 
panaikinti šį Vidurinių Rytų 
vėžį", skelbia Irano vyriausy
bė. Ir I ranas gali padaryti 
daug sunkumų Izraeliui. 

Ind ianos univers i te tas 
Bloomingtone neseniai išleido 
John D. Stempel knygą "Insi-
de Iranian Revolution". Tame 
veikale JAV diplomatinio kor
puso narys Stempel, tarnavęs 
Burundi, Gvinėjos, Ghanos ir 
Zambijos JAV atstovybėse, o 
paskutiniu metu ilgesnį laiką 
buvęs JAV ambasados Irane 
politinės sekcijos tarnautojas 
ir jos vedėjas, smulkiai infor
muoja apie paskutinės Irano 
revoliucijos eigą i r ajatolos 
Khomeini įvedimą į vadovau
jantį postą. Knygoje surinkta 
ypatingai gausiai duomenų. 
Tokiam darbui Stempel yra 
pasiruošęs. J i s yra gavęs poli
tinių mokslų doktoratą Cali-
fomijos universitete, eilės stu
d i j i n ių d a r b ų a u t o r i u s , 
ilgametis diplomatinės tarny
bos narys, daugiausia vadi
namo trečiojo pasaulio kraš
tuose. Š i ame veikale j is 
supažindina su Irano revoliu
cinėmis grupėmis, su Irano ka
riuomene, policija, su įvykių ei
ga, nubloškusia I rano šachą 
Pala vi ir įkėlusią aj atolą kraš
to kontrolėn. Autorius atžymi 
net ir Sovietų ambasados Ira
ne skleidžiamus melagingus 
gandus prieš amerikiečius. 

Iš Stempel veikalo matyti, 
kad Irano karinė jėga revoliu
cijos nemažai sukrėsta. Iki 
1979 m. vasaros vidurio dau
giau kaip 70% vyresniųjų ša
cho armijos karininkų buvo iš-
ž u d y t a i r b e v e i k v i s i 
anks tyvesn ių vyr iausybių 
ministeriai pasiųsti į aną pa
saulį. Apie 200 aviacijos kari
ninkų buvo įkalinti. Kai kilo 
karas su Iraku, daugelį jų iš
leido aviacijos karinėms mi
sijoms, tačiau ne vienas tokių 
karininkų išmetę bombas pa
bėgdavo. Aj atolą griežtas disi
dentams. Kai 12 karininkų 
atsisakė šaudyti maištinin
kus, jie patys buvo sušaudyti. 

Irane yra nesilpnas ko
munistinis sąjūdis, o Sovietų 
Sąjunga turi nukreipusi akį į 
Iraną, taikstydamasi į Žibalo 
šaltinius. Komunistai laukia 
Khomeini mirties, galvodami, 
kad atsiras naujų galimybių 
jiems pakilti aukštyn. Tokios 
yra Tudeh partijos ir kariškai 
organizuotų fedajevinių dali
nių viltys. J ie stengiasi su
kurstyti kurdus prieš muzul
monų ajatolos k raš tu t in į 
režimą. Komunistų veikimas, 
Maskvos kėslai, stiprėjanti 
opozicija prieš kruviną aja
tolos režimą silpnina Irano pa
dėtį, bet vis dėlto Iranas išeina 
nugalėtoju kare prieš Iraką. 
Iranas imponuoja daugeliui 
muzulmonų fanatikų. Atrodo, 
kad Iranas nebijotų rizikuoti 
tenkur ajatolai atrodys, kad to 
reikalauja muzulmonų intere
sai. Ir tai sudaro pavojų Izra
eliui. 

Bet Izraelis turi paramą vi
so pasaulio žydų, kurie yra 
galingai įsistiprinę spaudoje, 
radijuje, televizijoje ir gali 
atitinkamai nuteikti pasaulio 
viešąją nuomonę. Izraelis ži
no, kaip stiprią paramą turi iŠ 
JAV, nes daugeliu atvejų abie
jų valstybių interesai su
tampa. Izraelis yra amerikie
čiams ištikima bazė prieš 
pavojus žibalo šaltiniams, o ir 
JAV politiniame gyvenime Žy
dai turi gana stiprią įtaką. Dėl
to Izraelis yra ryžtingas ir tuo 
jau yra pasiekęs ne vieną už
tikrintą laimėjimą. 

Juoz. Pr. 

Nuo 1929 m. sovietinėj Rusi
joje ir jos valdomuose kraštuo
se buvo pradėti kurti kolek
tyviniai žemės ūkiai, atimant 
iŠ ūkininkų žemę ir prievarta 
suvarant į kolchozus. Jų yra 
trys rūšys: kolektyviniai ūkiai, 
sovchozai arba valstybiniai 
ūkiai ir traktorių stotys. Vi
siems kolektyviniams ūkiams 
administratorius paskiria ko
munistų partija, kad lengviau 
būtų kontroliuoti ir greičiau 
pajungti komunistinei sant
varkai. 

Įvedus žemės ūkio kolektivi-
zaciją, gyventojai tuojau paju
to maisto trūkumą, nes ūki
n i n k a i visomis išgalėmis 
priešinosi: skerdė gyvulius, 
naikino inventorių, pardavi
nėjo arklius ir t.t. Prasidėjo 
žiaurūs areštai, trėmimai, žu
dymai. Kolektivizacijos vyk
dytojus ištiko nepasisekimai. 
Vyriausybė padarė šiokių to
kių nuolaidų, leisdama buvu
siems ūkininkams palikti ma
ž u s s k l y p e l i u s ž e m ė s , 
trobesius ir net keletą gyvu
lių. 

Tokia sistema yra įvesta ir 
okupuotoje Lietuvoje, kur že
mės ūkis visada buvo opiausia 
gyvenimo sritis. 

Sovietų Sąjungoje su jos 
pasigrobtais kraštais yra apie 
300 milijonų ha dirbamos že
mės, prie kurios yra pririšta ne
toli 40% visų gyventojų. Jie 
nepajėgia pagaminti tiek že
mės ūkio produktų, kad galėtų 
išmaitinti augantį gyventojų 
skaičių. 

Pagal komunistinę sistemą 
kolektyvinis žemės ūkis turėjo 
priblokšti nekomunistinius 
kraštus, užversdamas pasau
linę rinką savo gaminiais. Bet 
atsitiko priešingai, nes kolcho
zų produkcija krito, nežiūrint 
jų mechanizacijos. Visi pri
verstini darbai atliekami nepa
tenkinamai. Vyriausybė iš 
anksto sudaro planus, norė
dama reguliuoti produkciją, 
kolchozuose paskiria daugiau 
visokių prižiūrėtojų, negu juo
se yra darbininku. Jie daugiau 
kreipia dėmesį, kad nebūtų nu
krypta nuo komunistų partijos 
linijos, o ne į jų sugebėjimą 
tvarkyti derlių, jį laiku nuimti. 

Todėl nenuostabu, kad So
vietų Sąjunga 1981 m. buvo 
priversta iš užsienio importuo
ti maisto produktų už 14,4 bili
jonų dol, perkant 42 mil. tonų 
grūdų, 980,000 tonų mėsos ir 95 
mil. t pieno produktų. 

P . I N D R E I K A 

Į šlubuojančią ekonominę 
padėtį dėmesį jau atkreipė ir 
po l i tb iuras , p a s k i r d a m a s 
komisiją, kuriai pavesta su
rasti negalavimo priežastis. 
Komisija artimai bendradar
biauja su valstybine planavi
mo įstaiga, 38 įvairiomis 
ministerijoms, moksliniais ins
titutais. 

Jau seniai žinomas faktas, 
kad, kai Maskva susiduria su 
kokiais nors sunkumais, visa
da kaltę suverčia kitiems ir nie
kad neprisipažįsta prie savo 
klaidų. 1927 m. Stalinui tapus 
visagaliu komunistų partijos 
vadu ir diktatorium, prasidėjo 
žiauri stalininė bolševizmo fa
zė ir socialistinės santvarkos 
stiprinimas, 1928 m. paskel
biant pirmąjį penkmečio pla
ną, pagal kurį imtasi pastan
gų kraštą supramoninti ir ūki
ninkus suvaryti į kolchozus. 
Stalinas laikėsi daugiau defen-
zyvaus izoliacionizmo, bandy
damas su užsieniu sudaryti 
nepuol imo ir prekybines 
sutartis ir prisivilioti iš užsie
nio kapitalą pramonės stei
gimui ir raudonosios armijos 
stiprinimui. 

Po II pasaulinio karo, 1953 
m. Stalinui mirus, komunistų 
partija mažiau betikėjo pasau
line proletariato revoliucija, o 
daugiau dėmesio kreipė į su
griauto ūkio atstatymą, pirš-
dama socialistinio ir kapitalis
tinio pasaulių koegzistenciją 
arba sambūvį. Penkmečių pla
nais ir vadų kalbomis girian
tis, kiek kolchozai užaugina 
grūdų, kokios puikios žalmar
gės ganosi valstybinių ūkių 
ganyklose ir kiek melžėjos pri-
melžia tonų pieno, jas apda
linant medaliais, pagyrimo la-
p a i s , b u v o t i k r o v ė s 
falsifikavimas. Šių nesąmo
nių, pagrįstų net statistiniais 

duomenimis, propaganda dau
gelis pradėjo tikėti, kad be mė
sos galima padaryti "dešrą". 

Iškilęs dėl Falklandų salų 
tarp Anglijos i r Argentinos 
karas tuojau atsiliepė ir Sovie
tų Sąjungoje. Argentina atsi
sakė grūdus ir mėsą parduoti į 
kreditą, nes jai reikalingi gyvi 
pinigai ginklams pirkti ir visą 
ūkį pakreipti karo eigai. 

Gegužės 5 d. Argent ina 
numušė savo piniginio vieneto 
vertę 17%. Dabar už J A V do
lerį galima gauti 14,000 pesų. 
Siekė pagerinti mokėjimų 
balansą, nes, atpiginus savo 
valiutą, užsienio prekės y ra 
brangesnės. 

Prekių kainų kilimą i š šaukė 
Europos bendrosios r inkos 
kraštų paskelbtos Argent ina i 
sankcijos, kurios labai grei tai 
sustabdė Argentinos prekių 
eksportą, nes Argentinos uos
tai pasidarė nesaugūs. Sovietų 
Sąjunga, neturėdama pakan
kamai savų laivų grūdų t rans
portui, yra priversta juos sam
dytis iš kitų kraštų, m o k a n t 
labai aukštą nuomos ka iną ir 
draudimą. Sovietinė Rusija 
bandė rasti išeitį — sava i s 
laivais grūdus gabenti į Ro-
tendamą, iš laivų perkrauti į 
vagonus ir juos s a u s u m a 
transportuoti į savo kraštą . 
Bet tuojau susidūrė su sank
cijomis, kur ios d r a u d ž i a 
Argentinos prekes kraut i Eu
ropos uostuose. U ž t r ū k u s 
Argentinos grūdų, mėsos ir pie
no produktų pristatymui, mais
to produktais aprūpinimas So
vietų Sąjungoje dar labiau 
pablogėjo, ypač tolimų provin
cijų miestuose. Sklinda žinios, 
kad 192 miestuose gyventojai 
pradėjo nerimauti ir buvo susi
dūrimų su milicija, nes šeima 
dienai tegauna tik vieną kepa
liuką duonos, truputį margar i 
no ir prorečiais rūkytos žuvies. 
Nepristatoma nei daržovių, nei 

Rašytojų suvažiavime Clevelande gerai nusiteikę poetai 
B. Gaidžiūnas ir B. Brazdžionis. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Liepos 5-6 d. naktis bus ypa
tinga. Užtems mėnulis. Užkris 
an t jo žemės šešėlis, tarytum 
viduramžių burtininkui tarus 
paslaptingus, tik jam vienam 
suprantamus žodžius. 

Užtemimas bus labai tam
sus. Dėl dviejų priežasčių. Pir
ma, mėnulis pereis per patį že
mės šešėlio centrą, ir, antra, 
Mount St. Helens ir Meksikos 
ugnikalnių atmosferon išmes
tų pelenų debesys dar labiau 
patamsins mėnulio veidą. 

Užtemimas bus labai ilgas. 
Tęsis net 106 minutes, t.y. va
landą ir 46 minutes. Tai be-

pieno produktų, o apie mėsą 
netenka nė pagalvoti. Miestų 
gyventojai yra priversti mais
to ieškotis pas privačių sklype
lių savininkus, mokant už juos 
trigubai ir daugiau, negu val
džios nustatyta. Anksčiau 
sklypininkai į turgus pristaty
davo 30% mėsos, 60% daržovių 
ir kitų dalykų. 

Iš Vilniaus laiške rašoma: 
sutikau seniai matytą prie-
telių, su kuriuo baigėme "socia
linių mokslų akademijas". Jis į 
Vilnių, baigęs mokslus, grįžo 
anksčiau ir, jį geriau pažin
damas, medžioja po priemies
čius varškės, šaukšto grietinės 
ir nors trupučio sviesto, kurio 
jau seniai pasigendame. Už
klausus kaip reikalai su mėsa, 
jis šyptelėjęs atsakė, kad aka
demijoje apie mėsą nebuvo kal
bama. Gyvename pavasa
rinėmis nuotaikomis, tačiau 
pavasaris yra tuščias laikotar
pis , kuris gali džiuginti širdį, 
bet ne pilvą. Vilniuje dabar 
įsteigė "universale" krautuvę, į 
kurią teleidžia tik po vieną as
menį ir, kol prisimuši prie par
davėjos, lentynos jau tuščios. 
Be reikalo ta prekybos forma 
sugalvota, tik daugiau suer
zina žmones. Žinote, juo gar
vežys ilgiau švilpia, juo grei
čiau jis pritrūksta garo 
pradiniam grečiui išvystyti. 

Kremlius, ieškodamas išei
ties iš susidariusios padėties, 
pradėjo vesti derybas su Kana
da, JAV ir kitais kraštais, nes 
susiduria su sunkumais ne tik
tai viduje, bet ir satelitiniuose 
kraštuose, kur maistu aprū
pinimas pradėtas varžyti, pvz. 
Lenkijoje. Komunizmo stip
rinimas buvo pradėtas žemės 
sukolektyvinimu ir valstiečių 
žiauria priespauda, tremiant 
ūkininkus į Sibirą. Dabar, su
žlugdžius ūkininką kaip gėry
bių tiekėją, pats komunizmas 
yra priverstas maisto elgetau
ti svetur. 

veik totalinių užtemimų truk
mės maksimumas. 

Su visom savo stadijom už
temimas išsities per visą nak
ties dalį po vitian akČM. 
Pusiaušešėlis (penumbra) pa
lies pilnaties kraštelį 12 vai 22 
min. (Rytų vasaros laiku) Sį 
momentą sunku bus pastebėti, 
nes pusiaušešėlis neturi griež
tos r ibos. Tik po gero pusvian-
džio galėsime pajusti paiam-
sėjimą vienam mėnulio krašte. 
lval. 33 min. nakties j a u pat* 
šešėlis (umbra) užgaus mėnu
lį. Tuoj pastebėsime pirmąjį 
"kąsnį". Palengva "kąsnis" di
dės, mėnulis mažės, ir 2 vai. 38 
min. paskutinis mėnulio švie
sos lopelis užsirauks, prasidės 
totai urna s. Jis tęsis iki 4 vai. 24 
min., kada kitas mėnulio kraš
telis pasirodys iš po šešėlio, 
užbaigdamas totalumo fazę. 
Prasidės atvirkščias procesas: 
juodasis "kąsnis" mažės, mė
nulis didės, kol 5 vai. 29 min. 
šešėlis visai nuslinks. O 6 vaL 
40 min. ryto mėnulis atsipalai
duos ir nuo pusiaušešėlio, už
baigdamas užtemimo cere
monialą. Bus j au rytas, šviesu. 
Mėnulis leisis baltas, lyg nusi
prausęs po nakties darbų. 

Tokią naktį verta nemiegoti. 
Ne ta ip jau dažnas įvykis. 
Paskutinį kartą visišką mėnu
lio užtemimą Siaurės Ameri
kos ryt iniam pakraš ty matė
me 1975 m. Vakarų pakraš tys 
jį regėjo 1979 m. 

Tačiau šiuo užtemimu mėnu
lio istorija dar nepasibaigs. Po 
dviejų savaičių, liepos 20 d., 
kai mėnulis bus jau apibėgęs 
pusę ra to , jisai pateks lygiai 
tarp žemės ir saules. Tada jo 
šešėlis kris ant mūsų planetos, 
ir įvyks saulės užtemimas. Ne 
pilnas, ne totalinis užtemi
mas, tik dalinis. 46 procentus 
saulės disko mėnulis pridengs. 
O mes to pridengimo nema
tysime. J is pasirodys šiaurės 
ašigaliui, Islandijai, Grenlan
dijai, Kanados arktikai, šiau
rės Aliaskai, šiaurės rytų Sibi
ru i , a r k t i n i a m S o v i e t ų 
Sąjungos pajūriui, Norvegijai, 
Švedijai ir likusiai Vakarų Eu
ropos daliai iki pat Ispanijos 
imtinai, Kaip matome, liepos 
mėnesį mėnulis bus labai 
užimtas. 

A. Rodžius 

Aš stebiuosi, kad žmonės ne
gali susitarti gyventi santai
koje, žinodami, kad visi mes tu
rime sutilpti tame pačiame 
žemės rutuly ir kad n ė r a kur 
pabėgti. 

E. Fox 

Rūpestis žmogui yra tas , kas 
rūdis geležiai. 

žydų priežodis 

Pasisekimas ugdo draugus, 
nepasisekimas juos išbando. 

P. Sirus 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

• 

P E T R A S MATEKCNAS 

8 
Koncertų programas kartais paįvairina pia

nistai, kaip Aldona Kepalaitė, vietos ir atvykę iš kitų 
vietų chorai, kaip „Varpo" choras, vadovaujamas 
Stasio Gailevičiaus Philadelphijos „Vilties" choras, 
vadovaujamas Leono Kaulinio, Chicagos Jaunimo 
choras, vadovaujamas Faustro Strolios, Clevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas Ryto Babicko, Mon-
trealio „Aušros Vartų" vyrų oktetas, vadovaujamas 
Antano Keblio, Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas Juliaus Gaidelio, „Žibuoklių" moterų seks
tetas, vadovaujamas Liudo Stuko ir kiti, jų tarpe 
New Yorko „Operetės" moterų choras ir New Yorko 
„Perkūno" vyrų choras. 

Kai kuriuose koncertuose taip pat pasireiškė ir 
dramos aktorius Vitalis Žukauskas. Tai vienas iš 
judriausių scenos aktorių, kuris dažnai paįvairina 
koncertus savo humoristiniais eilėraščiais ar kuple
tais. Kartais jam į talką ateidavo ir Alfonsas Petrai
tis, atvykęs iš Washingtono, pvz. 1972 m. gruodžio 3 
d. per koncertą, kurį surengė „Lietuvos Atsiminimų" 
radijo Apreiškimo parapijos salėje, abu kartu atliko 
humoristinį dalykėlį „Dominykas ir Motiejus", 
priversdami publiką, kaip sakydavo Lietuvoje, „juok
tis iki ašarų". 

Taip pat per koncertus rengėjai stengdavosi 
gražiai išpuošti salę, kad sudarytų klausytojams gerą 
nuotaiką. Ypatingai gražiai salė buvo papuošta per 
Kultūros Židinio 5-rių metų sukakties koncertą, kuris 

vyko 1979 m. lapkričio 11 d. ir per Maironio šeštadie
ninės mokyklos koncertą — Rudens balių, 1981 m. 
spalio 24 d. 

Per Maironio šeštadieninės mokyklos koncertą — 
Rudens balių salės sienos ir lubos buvo išpuoštos 
tinklais, kuriuose žibėjo elektros šviesos apšviestos 
plūdės, o scenoje padėtas senas inkaras , vėžiams gau
dyti spąstai ir stora virvė, vartojama la ivams pririš
ti. Žmonių nuotaika tokioje išpuoštoje salėje buvo 
pakili, ir, kaip atrodo, visi jautėsi ne salėje, bet jūros 
dugne, tarp paskendusių tinklų ir kitų žuvims gaudy
ti įrankių. Tiek per Kultūros Židinio 5-rių metų 
koncertą, tiek ir per Maironio šeštadieninės mokyklos 
koncertą — Rudens balių publika sėdėjo prie apvalių 
stalų ir atidžiai klausėsi atliekamų dainų, kurios 
salės erdvėje gražiai skambėjo. Per Kultūros Židinio 
5-rių metų sukakties koncertą programą atliko Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, o per Mairo
nio šeštadieninės mokyklos koncertą — Rudens balių 
vyrų kvartetas „Vytis" ir moterų trio „Paslapt is" iš 
Hartfordo. 

Visus koncertus, kurie buvo surengti New Yorke, 
galima suskirstyti į ansamblių, P L B seimų, solistų ir 
instrumentalistų rečitalius, religinius koncertus ir 
kamerinės muzikos koncertus. 

Ansamblių k o n c e r t a i 

Į šią koncertų grupę įeina visi koncertai , kuriuose 
programą atlieka įvairūs ansambliai , kaip Daina
vos, Čiurlionio, Toronto „Birbynė", Los Angeles lietu
vių jaunimo grupė „Viva Europa", Washingtono — 
Baltimorės studentų sambūris „Malūnas" , kuris 
pastatė New Yorke 3-jų veiksmų muzikinę pjesę 
„Rūgiapiūtė", Clevelando ansamblis „Nerija", Toron
to ansamblis „Volungė" ir kiti, kurie at l iko New Yor
ke koncertų programas. Visi ansambl ia i į New Yor-
ką buvo pakviesti įvairių organizacijų. 

Tokių koncertų buvo daugiau kaip dešimt. Jie 
pareikalavo iš rengėjų labai didelių išlaidų, nes 
samdydavo didesnes sales, ka i dar nebuvo Kultūros 
Židinio, simfoninius orkestrus ir apmokėdavo net 
ansambliams kelionės išalidas. Pelno iš tokių koncer-' 
tų, apmokėjus visas išlaidas, beveik nelikdavo, nors 
tokiuose koncertuose gausiai dalyvaudavo publikos. 

Visų ansamblinių koncertų aprašyti neįmanoma 
ir galbūt nėra ir prasmės, nes programos beveik visų 
vienodos. Juose daugiau ar mažiau vyravo dainos 
menas, atliekamas solisto ar choro, o kai kuriuose dar 
pasireiškė net ir vaidyba, ka ip sakysime Gasparo 
Veličkos pjesėje „Nemunas žydi". Cia paminėsiu tik 
kelių ansamblinių koncertus, kurie daugiau padarė 
įspūdžio, kaip Dainavos ansamblis , Čiurlionio 
ansamblis ir Jurgio Karnavičiaus opera „Gražina". 

Visi šių ansamblių koncertai vyko Brooklyne, tik 
skirtingose salėse: Čiurlionio ansamblio koncertas, 
vadovaujamas Alfonso Mikulskio, įvyko Akademy of 
Music salėje, Dainavos ansamblio vyko Brooklyne 
kolegijos Watt Wittman salėje. Visi kiti ansambliai, 
išskyrus tik „Gražinos" operą, kuri buvo pastatyta, 
kaip ir Dainavos ansamblio, Brooklyno kolegijos 
Watt Wittman salėje, savo koncertus pastatė Rich-
mond Hill High School, Alder Lame School, Kultūros 
Židinyje ar kitose salėse. 

Čiurlionio ansamblis New Yorke yra surengęs net 
du koncertus. Pirmas jo koncertas buvo surengtas 
1960 m. gegužės 21 d. Jį iškvietė Maironio šeštadieni
nė mokykla dešimties metų savo sukakčiai paminėti. 
Dalyvavo solistai Aldona Stempužienė, An tanas 
Kavoliūnas, Aleksandras Liutkus ir Vytautas Malcė-
nas, kanklių orkestras, moterų, vyrų ir mišrūs chorai. 
Iš viso buvo sudainuotos 22 dainos, daugiausia 
suharmonizuotos A. Mikulskio, J. Žilevičiaus ir J . 
Bendoriaus. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. birželio mėn. 25 d. 

LŠIŲ VYSKUPIJOS 
JNIGŲ JUBILIEJUS 

nigų seminarijos laidos, įšven
tintų kunigais 1942 m. gegu
žės 14 d., jau yra miręs kun. 
Adolfas Va inauskas , kuris 
buvo gimęs 1914 m. liepos 20 
d., dirbęs Nashua, N. H., ir mi
ręs 1969 m. spalio 18 d. Kun . 
S t a s y s Aleksiejus, gimęs 
1916 m. balandžio 11 d., dirbęs 
Domingo parapijoje, EI Paso 
vyskupijoje, Texas, miręs 1968 
m. rugpiūčio 11 d. 

Okupuotoje Lietuvoje buvo 
likę trys kurso draugai, kurių 
kun. Ju l ius Budr ik is , gimęs 
1912 m. balandžio 25 d., dabar 
yra klebonas net trijose para
pijose — Pajuraly, Stempliuo-
se ir Tene'nuose. Kun. Domi
n i n k a s S k r i m a n t a s , gimęs 
1916 m. gruodžio 25 d., dirbąs 
kaip klebonas Laukžemyje, 
Kretingos apskr. Yra miręs 
kun. J o n a s Daunoras, apie 
kurį tuo tarpu nėra žinių. 

Po keturiasdešimt metų ke
turi kunigai darbuojasi tarp 
savųjų ar svetimųjų Kristaus 
vynuogyne JAV-se ir Kanado
je ir tik du gyvieji pastoracinį 
darbą tebedirba tėvynėje. Trys 
jau yra amžinybėje. Taip pat iš 
vinjetėje esančių vyskupų ir 
buvusių auklėtojų tik vienas 
prel. Just inas Juodaitis dar te
bėra gyvųjų tarpe. 

ičių vyskupija buvo di-
iojoj Lietuvoj. Nuo 1926 

s vyskupijos dalis buvo 
yta tik Telšių vyskupija, 

apėmė tik dalį Žemaitijos, 
pirmasis vyskupas Justi-
Staugaitis, būdamas ge-

3 administratorius, vyskupi-
i taip sutvarkė, kad ji turėjo 

*avo kunigų seminariją ir iš
leido net keliolika kunigų lai
dų, kol bolševikinė okupacija 
sutrukdė jos veikimą. 

Šiemet švenčia 40 metų ku
nigystės jubiliejų vienuoliktos 
seminarijos laidos kunigai, 
įšventinti 1942 m. Iš jų keturi, 
nors buvo įšventinti devyni, 
y ra Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir Kanadoje. Trys jau 
yra mirę, o du, likę ok. Lietuvo
je, dar darbuojasi sielovadoje. 
t» 

* Kun. J u s t i n a s Ber taš ius , 
gimęs 1915 m. kovo 21 d., dir
ba kaip klebonas Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje Winnipe-
ge, Kanadoje. J is savo darbu ir 
nepaprastu pasiaukojimu šia
me mieste, nors jame nėra la
bai daug lietuvių, sukūrė para
piją, pastatydino gražią Šv. 
Kazimiero bažnyčią, kuri ir da
bar nuostabą kelia visiems, ją 
aplankiusiems. Jo 40 metų ku
nigystės jubiliejus buvo pami
nėtas Kanadoje, Winnipego 
mieste, dalyvaujant daugeliui 
parapiečių, svečių ir aukštų 
valdžios ir Bažnyčios atstovų. 

Kun P e t r a s K a i r i ū n a s , gi
męs 1912 m. liepos 12 d. nuo 
pradžios atvykimo į Kanadą 
dirbo Calgary, Albertos pro- ROCHESTER, N. Y. 
vincijoje, aptarnaudamas lie-

CLASSIFIED ADS 
IiNUOMOJAMĄ — FOB KENT 

UNION PIER, MICHIGAN — savai
tėms ar mėnesiams išnuom. butas: 5 
kamb. (4 miegami ir virtuvė) ir 3 
kamb. (2 miegami ir virtuvė). Chica-
goj skambint tel. 312—737-2847. 

^ 1 

1 

Išnuom. apstatytas 4 kamb. butas 
Marąuette Parke 

Skambint — 737-6986 

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

P A R D A V I M U I 

PARDUODAMAS 1975 m. 2-JŲ DURŲ 
AMC MATADOR. 

Radijas, oro vėsinimas. Važiuotas 
41,000 mylių. Baltas su žaliu stogu. 
$1,500. Kreiptis teL 925-9827 

R E A L E S T A I S 

Telšių kunigų seminarijos vienuoliktos laidos — 
1942 m.—vinjetė. Viršuje vysk. J . S tauga i t i s i r vysk. 
V. Borisevičius, antroj eilėj iš kai rės — vysk. P . 

R a m a n a u s k a s ir prel. J . Juodaitis, apačioj iš kairės 
— k a n . J . S teponavič ius ir kunigai, šiemet gegužės 
14 d. a t šven tę 40 metų kunigystės sukaktį. 

Sių metų jubiliatai meldžia
si už savo mirusius auklėtojus 
ir draugus, o taip pat ryžtasi 
dirbti ir toliau sielovados dar
bą, kad jų prieš 40 metų gauti 
kunigiški šventinimai būtų 
verti Dievo garbei ir žmonių 
tarnybai. 

ps. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

tuvius ir vietinius. Ten lietuvių 
parapijos nėra, bet yra misija, 
kuriai daug jėgų yra skyręs, 
taip pat šiemet gegužės 14 d. 
atšventęs 40 metų kunigystės 
jubiliejų. 

Kun. Vaclovas Katars-
kis , gimęs 1916 m. birželio 27 
d., uoliai dirba Daytono, Ohio, 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijo
je, kaip lietuvių klebonas. Pra
džioje atvykęs į šį kraštą, jis to
je parapijoje dirbo asistentu, 
paskui ilgą laiką darbavosi 
amerikiečių parapijose. Dabar 
jau kuris metas yra Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos klebo
nas, didelis kultūrininkas ir vi
suomenininkas, aukojas savo 
jėgas sielovados ir tautiniams 
reikalams. Jis savo jubiliejų 
paminėjo Daytone tarp savo 
giminių ir parapijos narių. 

Kun. P r a n a s Kūra , gimęs 
1915 m. kovo 7 d. Atvykęs į 
Ameriką dirbo įvairiose para
pijose. Dabar yra St. Anna pa
rapijos klebonas Spring Val-
ley, 111., Peorijos vyskupijoje. 
Spring Valley anksčiau buvo 
nemaža lietuvių kolonija, da
bar yra tik likučiai. Bet kun. 
P. Kūra aptarnauja visu uo
lumu tiek likusius lietuvius, 
tiek amerikiečius parapiečius. 
Jis taip pat savo kunigystės 40 
metų sukaktį tegalėjo paminė
ti savoje parapijoje ir tarp sa-" 
vųjų. 
Iš tos vienuoliktos Telšių ku-

SV. PRANCIŠKAUS 
MINĖJIMAS 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
800 metų sukaktuvės praėjo iš
kilmingai, nes joms buvo tin
kamai pasiruošta. 

Minėjimas buvo dviejų da
lių: gegužės 29 d. vakare (gal 
tai ir pagal anų dienų šv. Pran
ciškaus papročius) linksmai, 
su daina ir tėv. Viktoro Gi
džiūno paskaita "Ką šv. Pran
ciškus davė Dievui, žmonėms 
ir Lietuvai", o sekmadienį, ge
gužės 30 d., iškilmingomis šv. 
Mišiomis, kurias aukojo vietos 
vyskupas Matthevv Clark, keli 
tėvai pranciškonai ir keli apy
linkės parapijų kunigai. 

Mišių metu giedojo Toronto 
Prisikėlimo parapijos mišrus 
choras, sol. Vaclovas Verikai-
tis ir sol. J. Sriubiskienė. 

Minėjimas praėjo pakilioje 
dvasioje, gausiai dalyvaujant 
parapiečiams. Už tai priklau
so nuoširdi padėka kleb. Justi
nui Vaškiui, jau šešti metai ei
nančiam Šv. Jurgio liet. kat. 
parapijos klebono pareigas. 
Taip pat ir Šv. Jurgio parapi
jos komitetui, pirmininkui R. 
Liutkui bei jo pagalbininkėms 
moterims, gausiai prikepu
sioms įvairiausių skanumynų, 
kurių užteko ir koncertan atsi
lankiusiems ir sekmadienį su 
vyskupu M. Clark susipažini
mo dalyviams. 

Tėv. Viktoras Gidžiūnas sa
vo paskaitoje "Ką šv. Pranciš
kus davė Dievui, žmonėms ir 
Lietuvai", trumpai prisiminęs 
šv. Pranciškaus vienuoliško 
gyvenimo dienas, kiek plačiau 
sustojo prie pranciškonų vaid
mens viduramžių Lietuvoje ir 
jų veiklos nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Istoriko tėv. Gidžiūno su
glaustai pateikta pranciškonų 
istorija buvo išklausyta su di
deliu dėmesiu, nors ją išgirdo
me ir neįprastu laiku — Toron
to Pris ikėl imo pa rap i jos 
koncerto pertraukos metu. 

Koncertą pradėjo Izabelė 
2muidzinienė, jautriai pade
klamuodama šv. Pranciškaus 
Asyžiečio Saulės giesmę". 

Toronto Prisikėlimo parapi
jos vyrų choras, vadovauja
mas Vac. Verikaičio, pradžioj 
sugiedojo Mozarto "O, didis 
Dieve", solo Algis Simanavi
čius, o mišrus choras su sol. J . 
Sriubinskienė — "Marija, Ma-
ter gratia". 

Antroje dalyje, po tėv. Vik
toro Gidžiūno paskaitos, kiek 
gyviau pasirodė mišrus cho
ras su Naujalio "Užtrauksim 
naują giesmę" ir J. Žilevičiaus 
"Laisvės daina". Po jų, puoš
nių moterų choro trys dai
nos: St. Šimkaus "Dar nepake-
tinau"^ G. Verdi iš op. 
"Simonas Juodaburnis", "Pas
kutinis Tau sudiev", solo Alg. 
Simanavičius, A. Budriūno "Iš

eik, tėveli" ir A. Mikulskio 
"Kur lygios lankos". Sol. J . 
Sriubinskienė solo dainavo Šo-
pagos "Yra šalis" ir K. Kavec-
ko "Na, tai kas". Solistai J . 
Sriubinskienė ir Alg. Simana
vičius duetu atliko M. Petraus
ko "Supinsiu dainužę" ir Mo
zarto ariją iš "Don Giovani" — 
"Duok ranką man". Vos spė
jus nurimti solistams sukel
toms ovacijoms, vyrų choras 
atliko A. Navicko "Ten kur Ne
munas banguoja" ir T. Maka-
čino "Kur nemunai jaunų 
dienų". 

Audringų ovacijų susilaukė 
solistas ir šio choro dirigentas 
Vac. Verikaitis už solo atlik
tas A. Budrevičiaus "Palik tik 
dainą m a n " ir Udrio dainą iš 
Klovos operos "Pilėnai". 

Koncertas baigtas labai jaut
riomis G. Gailevičiaus "Oi, to
li, toli" ir Stp. Sodeikos "Šiau
rės p a š v a i s t ė " d a i n o m i s . 
Solistai, pianistas Paulius Vy
tas ir Izb. Žmuidzinienė apdo
vanoti gėlėmis. 

Antroji dalis šv. Pranciš
kaus Asyžiečio 800 metų su
kakties minėjimo buvo tęsia
ma rytojaus dieną, 11 vai. šv. 
Mišiomis Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje, jas au
kojant vietos vysk. M. Clark. 
Vysk. M. Clark buvo pasitik
tas prie bažnyčios durų taut. 
šokėjų mergaičių grupės, vad. 
J. Reginienės, chorui giedant 
"Apsaugok Aukščiausias". 
Bažnyčia perpildyta parapie
čių ir svečių net iš tolimesnių 
vietovių. Aukas prie altoriaus 
atnešė tautiniais drabužiais 
pasipuošusios trys poros taut. 
šokių šokėjų. 

Mišių metu Toronto Prisikė
limo parapijos choro gieda
mos giesmės skambėjo malo
niai ir pakiliai, taip pat ir sol. 
V. Verikaičio solo dalis "Tu 
mano Viešpats", giedant ir 
mišriam chorui. Jautriai skam
bėjo J. Sriubinskienės solo 
„Marija". 

Vysk. M. Clark, pamoksle 
į prisiminęs Sekminių šventės 

prasmę, ilgiau sustojo prie šių 
dienų taikos klausimo, pabrėž
damas atominio karo grėsmę. 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
Fu'RNITURE REFINISHING 

Satisfacticn Guaranteed. 50 Years of 
3uality Work. 
*AAS UPHOLSTERY, 6034 26th S t 

Cicero, HL 60650, Tel. 652-4795 

Lietuvių pranciškonų provin-
ciolas Paulius Baltakis lietu
vių kalba trumpai prisiminė 
šv. Pranciškaus sukakties 
prasmę. Mišių metu maldas 
skaitė stud. Ant. Žmuidzinaitė 
ir adv. Tadas Klimas. 

Po Mišių parapijos salėje 
vysk. M. Clark buvo pasitik
tas tautinių šokių grupės "Laz
dynas" mergaičių, elegantiš
kai šokančių Sadutę. Erdvi 
salė vos talpino susirinkusius 
susipažinti su vysk. Matthew 
Clark, kuris ilgiau valandos 
kalbėjosi su besibūriuojan
čiais aplink jį parapiečiais. 
Vyskupui buvo įteiktos dova
nos: lietuviška koplytėlė, Sibi
ro mergaičių maldaknygė ir 
laisvojo pasaulio rašytojų an
tologija. 

a. sb. 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamomant po 6-os vai. vakare. 

TeL 476-3950 
UIIIIIII11IIIIIUJ1IIU1II1IIIIIII1I1IIIUIIII1IUU 

iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiim 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandelio. 

OOSMOS PABCELS E X P R E S S 
2801 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiuiuuuiniii 
iiiiiiiiiiiHuiiniiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos i r paprastos. Radijai , 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St, teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UU1IIII1UU1IUIII 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

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

nrnniininimiiinmmtniiinimnmmm 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Narna pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
mnuiinnnmniiiiiiiiiiimimimmtuim» 
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 436-787? 
-

ŠIMAITIS REALTI __... 
2951 West 63rd Street 

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

— a — a 

Visata yra Dievo mintis. 
Fr. Schiller 

Y'our family's 
savings p r o g r a m 

is unique. You have 
different needs. And 
different concerns. That's 
vvhy so many families 
have made U.S. Savings 
Bonds their family bond. 
It's thc bond that holds a 
family's savings program 
together. 

That's beeause bonds 
offer so many guarantees. 
Guarantees that are just 
right for any family. Likę 
guaranteed interest return. 
Guaranteed tax benefits. 
Guaranteed safety. And 
all backed by the most 
solid guarantee of all. 
America. 

So. \vhen you Ve l<x)king 
for that bond as unique as 
your savings needs. look 
to U.S. Savings Bonds. 
They really are the 
Family Bond. 

TakefkJ 
. stockVs*^ 
in^merica. 

10% — 20% — 39% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRAN K Z A P O L I S 
82O872 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

itiimmmiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiuiMii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376 5996 
miniiiiiiiiiiiimiHiminimiiimiiiHiuin 

M 6 V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 

g s s g s a ^ a Į a ^ a -

636-2960 
Jm 

^ x ^ - ~ = s ^ r g r _ . 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota P A U 

LIAUS LEONO knyga, kuri<K~ 
įe atvirai ir drąsiai nagrinėja 
fco krašto negeroves bei pavo
jos ir tiesia kelias į saugų visų 
gerbūvi. 

Kaina kietais viršeliais 35,95, 
minkštais — $3,95. 

Knyga gaunama ir Drauge 
€MMXWMmmw:jiiv:M:Mmxxjao)acKyKxxv.JK 

iiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiii 
ANATOLIJUS KAIRYS 

LOTOFAGŲ ŠALY 
Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
travo dail. Ada Sutkuvienė, 95 
pusi. su aplanku. 

Kaina su persiuntimu $7.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, JfSItS W. 63 Str., 

Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar pride
da 42 c. valstijos mokesčių. 
iiiiimiimimimiiimiiimmiuiiiiiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

W\ i puū'tc 4#rvic* o' M putH'C«tiO* 

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

J.&J.PHARMACY 
Vhtotal v f un * * ! , fcnporluotT kvapai*!, gydomo* Žol** fr U . 

Važiuojamo* toSdfi*. ramentai Ir k t , pirkti ar nuomoti; 
dovana*. 

Nijolės Lenkauskai tės ir Kęstučio S lo tkaus su 
tuoktuvės Clevelande birželio 12 d. Trečia iš kairės 
— jaunosios senelė Gulbinskienė, j aunos ios dvi 

seserys. Kęstutis ir Nijolė (Ijenkauskaitė) Slotkai, 
Milda ir dr. Edmundas I^nkauska i , dešinėje — 
jaunosios senelis A n t a n a s Gulbinskas . 

Nuotr . VI. B a c e v i č i a u s 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

iHiiii i i i itimiiiii i i i i i i imiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i 

M. A. i I M K U S 
INCOME ^AX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. M;iplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU l&kvlttlmal. pildomi 

PILIETY BES PRAŠYMAI Ir 
Kitokie blankai. 

i»iiiimnmnrmiuniii!iiiiiiiiii!fiiiiiiiiiiii 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

SKELBKl'ifca ^ 

Soviet Genocide in 
Lithuania 

JOSEPH PAJAUJIS-JAV1S 

Leidinys, gausiai dokumentuotas ir 
iliustruotas — pradedant Molotovo-
Ribbentropo pakto slaptais protoko

lais. Be kito; medžiagos, knygoje ap
rašoma ap;e Lietuvos tragišką likimą. 

Išleido Manyland Book leidykla, kie
ti viršeliai, 24G psl. Kaina su persiun
timu $12.25. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 66 
et. valstijos mokesčio. 

VIZITINIU K0R7ELIU 
REIKALH 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paproty* Biznieriai ja* pi»-
*iai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų ats tovams turėti gražias vizi
tines kortele*. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją "Įsais panašiai* reikalai*. 
Busite patenkinti mūsų patarnav* 
t u 

file:///vhen


V e i k s : 
Baras 
Bufetas 
Laimes šulinys 
ir kitos pramogos 
Gros muzika 

1 JAV L I E T U V I Ų B E N D R U O M E N E S VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS I 

1 G E G U 1 I N t j 
įvyks sekmad., bira 27 d. Pradžia 12 vai. Ottawa Woods Parke, Joliet Rd. ir 4100 S. Harlem Ave. -

(Įvažiavimas iš Joliet Road) I 

Maloniai kviečiame visus Chicagos 
ir apylinkių lietuvius 

atvykti į gegužinę. 

Vidurio Vakaru 
Apygardos Valdyba 

4* 

MOSI) KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

JAUNIMO PROTESTAS 
PRIEŠ BILLY GRAHAM 

Gegužės 23 d. į Hartfordo Ci-
vic Center buvo atvykęs Billy 
Graham, gerbiamas amerikiečiu: 
pamokslininkas. Apie 16,000 įvai-' 
riu tautybių žmonių suėjo pa-! 

klausyti, ką jis pasakys apie Die
vą ir gyvenimą. Lauke lietuviai, 
ukrainiečiai ir lenkai protestavo 
ne prieš Billy Graham, kaip pa
mokslininką, bet prieš jo pasisa
kymus apie tikybos laisvę Sovie
tu Sąjungoje. Kaip gali toks žmo
gus, kurio tūkstančiai klauso ir 
tiki, sakyti, kad Sovietai leidžia 
bažnyčias laisvai veikti? 

vo pasiektas ir JŲ nepasitenkini
mas Billy Graham plačiai at
skleistas. 

ZVD 

Roswell, N. M. 

A. A POVILUI BURNEIKIUI 

AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS 

Dažnai girdime pranešimus; Priklausė įvairioms organizaci-
apie mirusius. Vienus prisimena' joms vis būdamas valdybose, 
ir apverkia tik artimieji, kitų ne- Susiorganizavus LF įsirašė 
pamiršta ir būriai draugu bei 

Penki jaunuoliai išdrįso tęsti 
tą protestą Civic Centro vidu
je. Rima Budrytė, Zina Dresliū-
tė, Audrius Budrys, Saulius Dzi-
kas ir Paulius Šerkšnas įnešė su
vyniotą baltą paklodę, ant ku
rios buvo užrašyta didelėm mė
lynom raidėm, "Blessed are the 
USSR Christians who thrist and 
hunger for justice", — ištrauka 
iš Mato Evangelijos. 

Programa buvo ilga. Giedojo 
Billy Graham 1500 asmenų cho
ras ir daug žmonių buvo kviesti 
tarti po porą žodžiu, kaip jie jau
tėsi dirbdami su Billy Graham ir 
kaip jis jų gyvenimą pakeitė. 
Paskjtfįnis išėjo pats Billy Gra-
iianr'Tr ramiai pradėjo kalbėti. 
Tie penki žinojo, kad jau jiems 
buvo laikas pasirodyti — kad 
Billy galėtų pamatyti, jog ne vi
si jo klauso ir seka. Prieš praran
dant drąsą, tie 5 užlipo į numa
tytą vietą, išsirikiavo ir ištiesė 
paklodę. Tuoj pat prižiūrėtojai 
griebė tą paklodę, bet jaunuoliai 
nepasidavė. Jie laikė ir šaukė, 
kiek tik balsai leido: Billy did 
you help the Christian in MOS

TU., ciid y i heip! did you help? 
Billy girdėjo tą triukšmą. Jis pa
suko galvą į viršų pažiūrėti, bet 
kalbos nenutraukė. Greitai subė
go daugiau prižiūrėtoju, ir Civic 
Center sargyba atėmė paklodę ir 
išlydėjo tuos dar šaukiančius jau
nuolius. Vienas iš Billy Graham 
išrinktųjų prižiūrėtojų tarė lydė
damas, kad jūs nežinot, apie ką 
jūs kalbat, šaukiat, o kitas sakė, 
kad "Dievas myli jus". 

Kai jaunimas vėl atsirado lau
ke, visi jautėsi patenkinti, kad 
viskas taip pasisekė. Hartfordo 
laikraščio reporterė tuoj atėjo 
ir pareiškė, kad visi salėje matė, 
kas darėsi ir kad ji norėjo ap
rašyti, kodėl penki jaunuoliai, 
nuo 17 m. iki 22 m. amžiaus, 
norėjo, kad Billy Graham juos 
matytu? Jai buvo paaiškinta, kad 
jaunimas rūpinasi, kas darosi 
Lietuvoje, ir jie dirba tikėdami, 
kad vieną dieną Lietuva bus lais
va. Gi toks žmogus, kaip Billy 
Graham, nežinodamas, kas tikrai 
darosi Sovietu Sąjungoje, pasako
ja visai Amerikai, kad ten ne 
taip blogai, kai visi žmonės juo 
tiki ir tas naikina darbą tų, ku
rie stengiasi parodyti nežinan
tiems, kaip viskas tikrai yra. 
Tikslas tų jaunuoliu buvo paro
dyti visiems, kad pas Sovietus 
nėra laisvės, kad Billy Graham 
nuvažiavęs nepadėjo krikščio
nims, bet jis darė ir sakė, ką So
vietai norėjo girdėti. 

Visose Connecticut televizijos 
stotyse ir CBS nacionalinėse ži
niose buvo parodyta, kaip jie bu
vo išvesti iš salės. Laikraščiuo
se buvo aprašyta ir buvo daug 
žmonių atsakymu. Tai galima sa
kyti, kad tu jaunuoliu tikslas bu-

ATSKRIDO SAVO DIRBTU 
LĖKTUVU 

Šiame mieste gyvena Chicago-
je žinomi ir iš Chicagos atsikė
lę Helen ir William J. Kareivai. 
Juos aplankyti savo pasidirbtu 
lėktuvu iŠ Riverside, Calif., at
skrido Ed. ir Vic Braze (Bra
zauskai) aplankyti savo seserį ir 
svainį Helen ir William Karei-
vus. 

Ta proga Roswell "Daily Re-
cord" rašo, kad "Ed ir Vic Braze 
pagimdė 700 svarų kūdikį — lėk
tuvą po trijų metų darbo. Tas kū 
dikis perskrido įstrižai iš Kalifor
nijos į New Mexico". 

Du broliai pasigamino lėktų-! 

vą iš pluoštinio stiklo savo na
muose. Jie uždėjo ilgus sparnus 
užpakalinėje dalyje ir mažesnius 
priekyje. Pasidaryti savo lėktuvą 
buvo Ed Braze svajonė nuo pat 
jaunystės, bet tą svajonę įvykdy
ti jis galėjo išmokti, dirbdamas 
kaip inžinierius McDonnell — 
Douglas aviacijos bendrovėje 
Abu broliai išstudijavo knygas ir 
įvairius modelius, kuriuos varto
ja NASA, ir padarė patikimiausią 
modelį. 

Lėktuvas yra panašus j Ches-
na Bendrovės lėktuvus, bet tobu
lesnis tuo, kad jame įdėta dau
giau patyrimo ir pritaikyta skri
dimams 140 mylių į valandą. 

Tai buvo nuostabu aplinki
niams žmonėms ir džiaugsmas 
ten gyvenantiems Kareivams. 
Ypač susitikimas giminiu, kurie 
palaiko tarp savęs glaudžius ry
šius. 

Kor. 

kaimynų. 
Nepamirštamųjų tarpe yra ir 

a. a. Povilas Burneikis, po sun
kios ligos miręs 1982 kovo 25 d. 
Po religinių apeigų palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. Dau-

LF įsirašė na
riu 94 nr. Taip pat rėmė ir Tau
tos Fondą. Ypač daug dirbo ir au
kas rinko Balfe. Buvo ir LKV'Ra 
movės" sąjungos daugelį metų 
valdybose. Sirgdamas buvo sekre
torius ir rūpinosi jos reikalais. 
"Ramovė", įvertindama jo dide-

gelis dalyvavusių laidotuvėse bu-' lį rūpestį ir darbus pavergtos Lie
tuvos laisvinimui, įamžino jo 
vardą LKLK muziejuje. Taip 
pat draugai įamžino jį ir Tautos 
Fonde. 

vo pavaisinti pietumis. 
Tai buvo didelis 

jautrios ir dosnios 
patriotas, 

širdies žmo-

Zita suorganizavo tautinių šokių 
būrelį ir jam vadovauja. Priklau
so LB ir Lietuvos Dukterų dr-jai. 
Yra valdybose ir organizuoja 
įvairius parengimus. 

Ramiai a. a. P. Burneikis už
merkė akis. Jis paliko savo vieto
je lietuviškais reikaiais besirūpi-
nančus vaikus. Liūdi šeima ne
tekusi vyro ir tėvo. Liūdi drau
gai ir visuomenė palaidojusi nuo 
širdų Lietuvos sūnų. 

R. Kriaučiūnienė 

NUSILEIDO AUTOMATIŠKAI 
Pirmą kartą birželio 16 d. 

CHare aerodrome naujasis Boe
ing 767 lėktuvas nusileido vi
siškai automatiškai, vadovauja
mas kompiuterio ir specialių 
įtaisų. 

BANKETAS KARALIENEI 
Į Chicagą atvykusiai Olandi

jos karalienei Beatričei birželio 
24 d. ruošiamas banketas Navy 
Pier patalpose. Karalienė ap
lankys meno institutą, domėda
masi olandų tapybos kūriniais, 
ir Goodman teatro spektaklį. 

Nepamiršo ir šeimos. Su žmo
na Ona išauklėjo sūnų Romual
dą ir dukterį Zitą. Jau iŠ mažens 
jiems skiepijo Dievo ir tėvynės 
meilę. Tik paaugusius siuntė į 
jaunimo stovyklas Dainavoje ir 
skautų Raką. Abu baigė Chicagos 
aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą. Zita lankė ir Pedagoginį 
institutą. K. Donelaičio mokyk
loje mokė tautinius šokius. Ro
mualdas nuo jaunystės įrašytas 
į Lituanikos futbolo komandą. 
Abu vaikai baigė ir universitetą. 
Zita ir jos vyras Juozas Petkai da
bar gyvena Seattle, Wash. Ten'rių fizinę ir psichinę sveikatą. 

gus. Skaitydamas apie pavergtos 
Lietuvos sunkią būklę, net ašaras 
nubraukdavo. Šelpė ten likusius 
gimines ir draugus. Šelpė ir Su
valkų trikampy net nepažįsta
mus lietuvius. Ten savo lėšomis 
pasiuntė net 40 siuntinių. 

Memphis, Tenn. 
VIKTORAS J. KLEINAITIS — 

DANTŲ GYDYTOJAS 

Juozo ir Aldonos Kleinaičių 
sūnus Viktoras po aštuonerių me
tų studijų Tennessee valstybi
niame universitete Memphis bai
gė College of Dentistry ir š- m. 
birželio 12 d. gavo dantų gydy
tojo (DDS) diplomą. 

Šio mokslo diplomo gavimo 
proga džiaugiasi ne tik Viktoras, 
džiaugiasi jo tėvai, seserys, ku
rių viena — Birutė Linda — 

šiemet irgi gavo universiteto bai
gimo© diplomą (bachelor laipsiį). 

Viktoro pasiektu mokslo laimė
jimu džiaugiasi kiekvienas lietu
vis, nes juo daugiau faunų žmo
nių išsimokslina, yra šviesesnė 
rrūsų tauta ir ?viesesnė mūs- *~u-
tos ateitis. 

Dr. Viktorui Kiemaičiui ką ža
da rytojus, tik vienas Dangus te
žino. Bet linkime jam sėkmės pa
sirinktoje profesijoje. Kartu pri
mename, kad ir kažin kur būda
mas visada atsimintų, kad jis yra 
gražiosios Nemuno šalies sūnus. 

Tenka pastebėti, kad Viktoras 
yra ir muzikos bei sporto (teniso) 
mėgėjas. Jis puikiai valdo saksa-
foną ir studijų metu grojo orkes
tre. Viktorui muzika ir toliau 
nuo sielos nuplaus kasdieninio 
gyvenimo dulkes. 

/. G. 
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Pet«r Kazanauskas, Pres. 

PERKA AUTOMOBUJUS 

Birželio mėnesį per pirmas 
10 dienų Chicagoje parduota 
10,235 automobiliai — 15% dau
giau negu tuo pačiu laiku gegu
žės mėnesį. 

BRANGS DUJOS 
Illinois komercijos komisija 

leido Northern Ulinois bendro
vei pakelti kūrenamų dujų kai
ną 6.5%. 

KABO LIGONINE TEATRE 
Stephenwolf teatras, 3212 N. 

Broadway, Chicagoje, stato D. 
Halliwell dramą "The House", 
kur vaizduojama I pasaulinio 
karo metu karo ligoninė, įreng
ta privačiuose rūmuose. Drama 
vaizduoja, kaip karas žaloja ka-

Broliui 

A. f A. ANTANUI GIEDRAIČIUI 
mirus, Tautos Fondo valdybos pirmininkui JUOZUI 
GIEDRAIČIUI ir jo ŠEIMAI reiškiame nuoširdžią ir 
gilią užuojautą. 

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

A. | A. VALERIJAI VLNDAŠIENEI 
m i r u s , 

jos sūnui BERNARDUI su ŠEIMA ir visiems GIMINĖMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

JUSTINA IR BERNARDAS SKALIŠIAI 
IR VAIKAI 

DOMICĖLĖ PRONSKIENĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D ' 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

46Q5-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

a V . * . 

ONA K 0 2 I C A I T Ė 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 22 d., 1982 m., 7:30 valandą vakaro. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Žaliosios valsčiuje, An-

driškių kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Viktoras, sesuo Joana Mi

kalauskienė, mirusio brolio a. a. dr. Vinco Kožicos žmona Birutė 
ir jos vaikai Aidis ir Rimas su žmona Dana; pusbrolis inž. Vincas 
Žemaitis ir jo sūnūs kun. Kęstutis 2emaitis, ir Algis su šeima Itali
joje; Lietuvoje sesuo Marija Šlapikienė su vyru Jonu ir jų sūnūs 
Arvydas ir Jonas su šeimomis ir mirusios sesers a. a. Konstancijos 
Grinevičienės vaikai Aldona ir Algirdas su šeimomis; kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį birželio 26 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: BROLIS. SESERYS ir GIMINES. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50th A v.. Cicero 

Tel. 470-2345 
AIKŠTĖ AL IOMOBII IA"VIS STATYTI 
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| Š V E N T A S I S RASTAS 
= NAUJASIS TESTAMENTAS 1 

I Keturios Evangelijos ir apaštalu darbai 
i 
i Vertė ir komentarą, pridėjo 
1 LADAS TULABA, Sv Raito Daktaras 
1 Sv. Rašto evangelijų vertimai j lietuvių kalbą: Pro- : 
| testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija • 
| pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir : 
S JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų [ 
s darbai. 
| Roma 1979 m. Didelio formato, 622 psl. Kaina su per- \ 
| siuntimu 21.25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. Į 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills, I1L Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5*th AVE., CICERO, ELL. TeL OLympie t-1008 

A M B E R 
The Golden Gem oi the flges 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą, o dalj iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VARNE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato. 290 pusi., kieti virseuai. Graii dovana 
kiekvienai progai. 

PuMshed by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London. Toronto, MeJboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu 138.10. IUiaou gyventojai dar prideda $1.82 valstijos 
mokesčio. 

^ . 

USaakymua siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd SU Chicago, IL 606t9 
J? 

* * 



• DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. birželio mėn. 25 d. 
— • • - — - — — ^ — - — 

X Dr. Aldona Sirutytė-Miku-
žienė iš Adelaidės ir jos sūnus 
Jonas Mikužis iš Brisbane, Aus
tralijos, visą mėnesį vieši šiau
rės Amerikoje, kur lanko gimi
nes Kanadoje ir JAV. T a proga 
užsuko ir į "Draugo" įstaigą, su
sipažino su redakcijos ir spau
stuvės darbais ir įsigijo pora 
lietuviškų leidinių vaikams. 

X Danutė Brazytė - Bindokie-
nė kalbės ir skaitys savo kūry
bą valandoje 'Autoriai ir kny
gos" šį sekmadienį, birželio 27 
d., Sophie Barčus radijo progra
moje, banga 1490 P. M. Pradžia 
8:30 vai. ryto. 

X "Elta", Bulletin Lithuanien 
— prancūzų kalba leidžiamas 
informacinis biuletenis, birželio 
numeris, pasiekė "Draugo" re
dakciją. Šiame numeryje įdėtas 
Prancūzijos užsienių reikalų mi
nisterijos atsakymas, kad Lietu
vos okupacijos ir inkorporacijos 
į Sovietų Rusiją niekada pran-
cūzija nėra pripažinusi. Taip 
pat duodama informacija iš 
Kronikes 4£ Nr., apie R. Kalan
tos susideginimo dešimt metų 
sukaktį ir kt. Biuletenį reda
guoja Birutė Venskuvienė, fi
nansuoja Tautos Fondas. 

X K. Kleiva iš St. Petersburg, 
Fla., atvyko į Chicagą. Sustojęs | 
pas savo dukteris. Galima pa
siekti telefonu 776-4363. Grįš į j 
St. Petersburgą liepos 1 d. At- j 
vyko į vaikaičio Aleksandro Dir- j 
kio aukšt. mokyklos Lemonte į 
baigimo iškilmes. Aleksandras 
priklausė Honor Society ir buvo 
tos grupės pirrnininkas savo 
mokykloje. 

X Lietuvių Istorijos ir Švėkš
niškių draugijų valdybos rengia 
gegužinę Ateitininkų namuose 
Lemonte, liepos 3 dieną. Pra
džia 10 vai. ryto. Kviečiami at
vykti draugijų nariai ir jų bi
čiuliai. 

X Leonas Venckus, gyvenąs 
Fennville, Mich., iš kongr. Guy 
Vander Jagt gavo atsakymą į 
laišką, kuriuo L. Venckus prašė 
padėti išgauti Dariaus ir Girė
no tragiško žuvimo sukakčiai 
žymėti pašto ženklą. Kongres-
manas atsako, kad, remiantis 
pašto viršininko -aišku, vargiai 
bus gautas šie met pašto ženklas, 
nes tokie ž aklai iš anksto pla
nuojami ir rengiami, šiemet 
pašto ženklų išleidimo planas 
jau yra užbaigtas. 

X Petronėlė ir Klemensas 
Stankūnai, gyv. Australijoje, 
šiomis dienomis vieši Chicagoje 
ir lanko draugus ir pažįstamus. 
Lydimi Broniaus Klimavičiaus. 
aplankė "Draugą" ir pasidalino 
kelionės įspūdžiais. Po kelių die
nų išvyksta į Kanadą, o iš ten 
grįš namo. 

x Kazimieras Pravilionis, By-
ron Truck Stop Restorant, By-
ron, BĮ., mūsų nuoširdus ir daž
nas rėmėjas, apsilankė "Drau
ge" kitais rf ;I:alais ir ta proga 
vėl paaukojo lietuvško dienraš
čio stiprinimui 40 dol. Nuošir
dus ačiū už lietuviško žodžio 
vertinimą. 

X Antanas Powell-Povilionis, 
Chicago, 111., lietuviškų organi
zacijų darbuotojas, atvyko į 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnę sumą. 

X Ateitininkų sendraugių sto
vykloje dar yra likę keletą vie
tų. Norintieji dalyvauti prašo
mi skubiai registruotis, skambi
nant V. šoliūmri tel. 257-6739. 

(pr.). 
x Per JAV LB Vidurio Vaka

rų Apygardos Lietuvių dienos 
gegužinę, bus pardavinėjami bi
lietukai ir maistui ir barui. Bi
lietukų pardavinėjimą organi
zuoja ir tvarko Waukegano apy
linkės pirmininkas Remigijus 
Sužiedėlis, su savo valdyba. 

(pr.). 
X Dr. Jonas ir Jonė Valaičiai 

rengia savo šeimos dailės kūri
nių rinkinio pristatymą Galeri
joje. 744 N. Wells, Chicago, UI., 
kurioje bus išstatyti ankstyves
nieji dailininkų: Viktoro Petra
vičiaus, Romo Viesulo, Vytauto 
Igno, Ados Sutkuvienės, Zitos 
Sodeikienės ir Vlado Meškėno 
kūriniai. Priėmimas įvyks bir
želio mėn. 25 d., 7:30 vai. vak. 
Visi kviečiami atsilankyti. Pa
roda tęsis nuo birželio mėn. 22 
d. iki birželio 27 dienos, (pr.). 

x Joninės Sodyboje 
madienį nuo 2 vai. p . 
kandis. Visi laukiami. 

si sek-
Už-

X Pranas Butvinas, Chicago, 
111., atsiuntė mums laišką, ku
riame džiaugiasi, kad "Draugo" 
rūpesčiu Lietuvos dukterys su
žinojo apie jį ir jo žmonos gyve
nimo sunkumus senatvėje. Ona 
Bakaitienė asmeniškai aplankė 
juos ir prižadėjo Lietuvos duk
terų pagalbą. Dabar esą žymiai 
lengviau sunkioje senatvėje, o 
"Draugui" atsidėkodami, at
siuntė ir didesnę auką. Butvi-
nus skelbiame garbės prenume
ratoriais, o už jų paramą ir gra
žius žodžius labai dėkojame. P. 
Butvinas yra savanoris-kūrėjas. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių šaulių tautinių šokių grupė. 
V. Smieliauskaitė - Atkinson. 

Kairėje LB Gage Parko apyl. pirm. D. Valentinaitė, dešinėje — mokyt. 
Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

X .Aras Lapinskas, dešimties 
metų komp. Dariaus Lapinsko 
sūnus, šį sekmadienį, birželio 27 
i.. 7 vai. vak. pasirodys Or
kestrą Hali įvyksiančiame Chi
cago All-City High School Sim-
pheny orkestro koncerte. Aras 
yra jauniausias narys šio 100 
asmenų Chicagos gimnazijų mo
kinių orkestro. 

X Dail. Jonas Tričys yra nu
piešęs prasmingą aplanką tik 
ką išspausdintai knygai "Li-
thuania under Soviet Occupa-
tion". 

X Chicagos merės J . Byrne 
rengiamame festivalyje progra
mos dalį atliks Megan McDo-
nauogh Marąuete P a r k e šį sek
madienį, birželio 27 d., nuo 3 
vai. p. p. Kaimynystės festiva
lis bus 6734 So. Kedzie. Visa 
programa bus nuo 1 vai. iki 7 
vai. vakaro. Apylinkės gyven
tojai kviečiami šia programa 
pasinaudoti. 

x Brigita Tamošiūnas, Chica
go, UI., jaunosios kartos "Drau
go" skaitytoja, visuomenininke, 
pratęsdama prenumeratą, pridė
jo ir 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Už a. a. kun. Domininko 
Lengvino, staiga mirusio, sielą, 
keturnedėlio šv. Mišios bus at
našaujamos šį šeštadienį, birže
lio 26 d., T. Jėzuitų koplyčioje 
9:30 vai. ryto. Jo prietelius Chi
cago je kviečiame dalyvauti. * 

(p*). 

A. GRIGO SĖKMĖ 
NEW YORKE 

Kaip žinia, žymaus latvių kom
pozitoriaus Alfredo Kalninšo 
(1879-1951) opera "Banuta" 
buvo gegužės 29 d. jungtinėmis 
latvių ir amerikiečių jėgomis 
koncertinėje formoje pastatyta 
garsiojoj New Yorko Carnegie 
salėje. 

Tame pastatyme dalyvavo ir 
lietuvis — čikagiškis Algis Gri
gas. Prasminga, kad jis ten 
dalyvavo: nepaisant to, jog Kal
ninšo "Banuta" yra latvių tauti
nė opera, josios veiksmas vyk
sta 13 a. Lietuvoje. 

O ką gi sako apie šį koncer
tinį pastatymą amerikiečių kri
tikai? Mums į rankas pakliuvo 
dvi recenzijos: "New York Ti
mes" (birželio 8 d.) ir New Jer-
sey laikraščio "The Record" 
(birželio 7d.) . Iš visų 7 kon
certe dalyvavusių solistų abie
jų laikraščių recenzentai labiau
siai iškelia mūsų A. Grigą. "New 
York Times" rašo, jog Grigas 
dainavo "sugebančiai', tik jo pa
sirodymą apsunkinusi ta aplin
kybė, kad jam teko prisiimti net 
dvi partijas. O "The Record" 
recenzentas pažymėjo, jog Gri
gas dainavo "puikiai". Kiti dai
nininkai nei vienoje recenzijoje 

X Apie j Sibirą išvežtus lie
tuvius ir padėtį ok. Lietuvoje 
per amerikiečių radijo stotį 
WTAQ, banga 1300 A. M. an
tradienį, birželio 29 d., 1 vai. 
p. p. kalbės kun. J. Prunskis. 

x Kun. Jose Kisielius, Saltil-
lo. Coah, Mexico, K. Daunys, 
Toronto, Kanada, A. Viskontas, 
Ont., Kanada, M. Vieraitis, El-
licott City, įvairiomis progomis 
atsiuntė po 5 dol. aukų. Ačiū. 

X Antanas Sutkus, Oshawa, 
Ont., Kanada, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo ir 15 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x D. Vizgirdienė, Aurora, Dl, 
lietuviškų organizacijų darbuo
toja, užsisakė naujausių leidinių 
ir dar pridėjo auką lietuviškos 
knygos palaikymui. Ačiū. 

X Spalio mėn. planuojama 
kelionė aplink pasaulį. Kelionę 
ruošiame per Gordon Travel 
Service ir informacijas suteikia 
Marius Kiela, 737-1717 (ak.). 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty-
bhį pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.). 
X St. Oasimir MranoriaK Inc., 

8914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
6v. Kazimiero kapinių), telef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk-). 

jokių komplimentų nesusilaukė. 
(Pagyrimų gavo tik choras ir — 
vienoje recenzijoje — dirigen
tas Andrius Jansons). 

Užtat maestro Jansons, kaip 
mums teko patirti, buvo labai 
patenkintas A. Grigo darbu. 
Alvydas Vasaitis, su kuriuo Gri
gas ruošė "Banutos" partijas, iš 
Jansono gavo laišką, kuriame 
pasakyta, jog Grigas buvęs ge
riau savo partijoms paruoštas 
negu latviai solistai. Be to, gero 
žodžio mūsiškis baritonas susi
laukė ir latvių spaudoj. D. 

LIETUVIAI SU 
"TRIBŪNE" REDAKTORIUM 

Balzeko muziejus birželio 19 
d. surengė Palmer viešbuty pa
gerbimą "Chicago Tribūne'" re
daktoriui Hovvard Tyner. Em-
pire salėje buvo prisirinkę daug 
įvairių tautų svečių. Programą 
pravedė rengėjų komiteto pir
mininkė E. Mackevich. JAV ir 
Lietuvos himnus giedant vado
vavo sol. Ai. Brazis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. J. Prunskis. 

Vaišių metu keletą tautinių į 
šokių pašoko Lietuvos Vyčių į 
šokėjai, vadovaujami Frank 
Zapolio. 

JAV žydų komiteto pirminin
kas M. VVishner priminė, kad 
laikraštininkas Tyner yra susi
gyvenęs su žmonėmis ir pasiū
lė tostą jo garbei. Sveikino len
kai, ukrainiečiai, negrai ir kiti. 

Redaktorius Tyner turi užda
vinį "Tribūne" dienrašty rašyti 
etninių grupių klausimais, o 
paskutiniu metu jam buvo skirti 
ir tarptautinės politikos klau
simai. Jis kaip korespondentas 
lankėsi Lenkijoj, Vokietijoj. P*u-
munijoj, Vengrijoj, Australijoj, 
D. Britanijoj, o rugpiūčio mė
nesį išvyksta į Maskvą vadovau
ti "Tribūne" biurui. Tyner labai 
palankus lietuviams. 

St. Balzekas painformavo apie 

savo įsteigtą lietuvių muziejų. 
Muziejus išleis lietuvišką kase
tę ir knygų. 

D. Markelytė meniškai pa
skaitė lietuviškų eilėraščių, duo
dama ir jų angliškus vertimus. 
E. Mackevich savo kalboje iš
ryškino Tynerio gabumus spau
doj, primindamas kaip jis gynė 
Bražinskus, gražiai aprašė dar
bus Lietuvos gen. konsulo. St. 
Balzekas jam įteikė devaną. 

Red. Tyner savo kalboje pri
minė lietuvius, kuriuos tikisi 
sutikti ir už geležinės uždangos. 
Visiems dėkojo. Džiaugėsi do
vana — kristale išgraviruota 
vytimi. 

Pabaigoje maldą sukalbėjo 
latvis kun. V. Varsbergs. 

Banketas buvo labai gerai 
suorganizuotas. Pakviestas or
kestras su styginiais instrumen
tais. Vyko vaišės ir šokiai. Da
lyvavo keletas konsulų. 

J . Pr. 

PRISIMINTAS 
KOMP. VL. JAKUEĖNAS 
Prieš daugiau negu 5 metus 

Chicagoje miręs vienas iš žy
miausių kompozitorių išeivijoje 
— Vladas Jakubėnas buvo prisi
mintas birželio 4 d. Chicagos 
Jaunimo centre įvykusioje va
karonėje. Šią prisiminimo pro
gramą surengė neseniai įsistei
gusi Vlado Jakubėno draugija, 
kurios pirmininkas yra teisinin
kas Jonas Vasaitis. Jis ir pra
vedė šį paminėjimą. 

Jis apibūdino Jakubėno drau
giją, kurios tikslai yra įvairūs: 
surinkti ir multiplikuoti visus 
Vlado Jakubėno kūrinius, spau
dos apžvalgas, recenzijas ir įvai
rius pasisakymus muzikos klau
simais, pasirūpinti Jakubėno 
monografijos bei kitų raštų lei
dimu, Jakubėno rankraščių ir 
raštų tinkama apsauga. 

Įdomių, niekur neskelbtų min
čių apie kompozitorių papasa-

J. L VALSTYBĖSE 
— Kun. Pranas A. Dauss, bu

vęs Aur Lady of the Miraculous 
Medai par. bažnyčios klebonas 
Pine Island, Fla., neseniai buvo 
paskirtas kapelionu į Maria Ma-
nor Health Home, 10300 4th 
Street North, St. Petersburg, 
Fla. 33702. 

— Thom ir Dana (Gineitytė) 
Ejmpric, gyv. Canton, Mich., 
birželio 19 d. suruošė savo nau
juose namuose puikias krikšty
nas, dalyvaujant šeimos artimie
siems. Krikšto apeigas atliko 
kun. Vaclovas Katarskis, moti
nos dėdė, pakrikštydamas sūnų 
Christopher Michael vardu. Kri
kšto tėvais buvo Jeffrey ir Vida 
(Gineitytė) McCjuiston. Nauja
gimiu džiaugiasi tėvai, sesutė, 
broliukas, taip pat dr. Romual
das ir Jadvyga Gineičiai, sulau
kę naujo anūko. Krikštynos 
praėjo labai jaukioje nuotai
koje. 

— Lietuvių Fronto bičiulių po
ilsio — studijų savaitė vyks 
Dainavoje nuo liepos 25 d. iki 
rugpiūčio l d. Ji bus turininga 
įvairiomis paskaitomis, praneši
mais, minėjimais. Prasidės LKB 
Kronikos ir baigsis Maironio mi
nėjimu. Išvakarėse prieš Mairo
nio minėjimą bus literatūros va
karas, kuriame savo kūrinius 
skaitys rašytojai A. P . Bagdo
nas, Č. Grincevičius, A. Kairys, 
L. Markelis ir V. Volertas. šia
me vakare bus pagerbtas ir kū
rybingasis a. a. Aloyzas Baro
nas. Iš jo pomirtinio leidinio iš
trauką skaitys akt. Dalila Mac-
kialienė. Šioje LFB poilsio-stu-
dijų savaitėje dail. Nijolė Palu-
binskienė dalyvaus su savo me
no paroda, kurioje eksponuos 
apie 20 kūrinių. Norintieji da
lyvauti šioje LFB poilsio-studijų 
savaitėje registruojasi: B. Rau
gas. 415 Main St., Delran, N. J. 
08075. 

kojo jo sesuo Halina Dilienė, 
gyvenanti Chicagoje. Porą VI. 
Jakubėno kūrinių padainavo 
jauna solistė Aldona Buntinai-
tė, o jai akomponavęs Arūnas 
Kaminskas vieną kompozito
riaus kūrinį paskambino forte-
pionu. 

Labai įdomus buvo apie 30 
minučių trukęs spalvotas, gar
sinis kun. Algimanto Kezio su
suktas filmas apie Vladą Ja-
kubėną. čia, be kompozitoriaus, 
pasirodė ir apklausinėtojas prof. 
V. Marijošius, sol. Dana Stan-
kaitytė, šokėja V. Gaiėnaitė ir 
kt. Filmą demonstravo Vytau
tas Zalatorius. Trumpai kalbė
jo ir VI. Jakubėno vienas, šalia 
kun. A. Kezio, testamento vyk
dytojų — J. Kreivėnas. Buvo ir 
paklausimų kompozitorių lie
čiančiais reikalais. Publikos bu
vo apie 100 žmonių. 

Tai buvo gražus komp. VI. 
Jakubėno pagerbimas ir pavy
kęs jo vardo draugijos prista
tymas visuomenei. Ateityje nu
matoma ir daugiau šios draugi
jos renginių. Dabartinę Vlado 
Jakubėno draugijos valdybą su
daro: J. Vasaitis, E . Dilytė-
Brooks, J. Kreivėnas, Ed. Šu-
laitis. Koresp. 

KANADOJE 
— Archit. Gintautas Neįma

nąs iš Clevelando persikėlė į 
Torontą ir dirba savo srityje. 
Jis buvo lietuvių tautinių šokių 
grupės "Grandinėlės" šokėjas ir 
važinėjo su koneertais po įvai
rias vietoves. Jo žmona — Jū
ratė Čeponkutė - jNeimanienė 
yra torontietė, taip pat dalyva
vusi lietuviškam jaunimo vei
kime. 

— Eimutis Zubrickas Hamil
tono universitete baigė braižy
tojo mokslą ir dirbo Atomic 
Energy of Canada Mississaugo-
je, Ont. Dėl jo sugebėjimų ir są
žiningo darbo atlikimo pati įmo
nė pasiūlė jam toliau studijuoti, 
nenutraukiant darbo. Jis įstojo 
į Sheridan College Bramptone, 
šiais metais baigė ten aukštes
nius braižybos mokslus. Dar 
toliau žada studijuoti ir siekti 
inžinier. diplomo. Antro diplo
mo įsigijimo proga jo tėvai Ro
mas ir Aldona Zubrickai, gyv. 
Cabridge, Ont., surengė artimie-
Cambridge, Ant., surengė arti
miesiems ir girninėms šaunias 
vaišes pagerbti savo sūnui, ku
ris pasiekė profesinių laimėjimų. 

— Dr. Jadvyga Rimšaitė ge
gužės 2 d. Ottawoje rodė skaid
res ir papasakojo apie Falklan-
do salas ir Antarktiką. Ji ten 
prieš ketverius metus lankėsi 
su moksline ekspedicija ir turė
jo progą pati susipažinti su to
mis salomis ir jų aplinka. 

— Hamiltone trys savaitga
liai paskirti vadinamai daugia-
kultūrinei veiklai. Gegužės l"d7 
buvo suvaidintas muzikinis vei
kalas '•Jacob — Two-Two", kurį 
režisuoja Danutė Kudabaitė -
Cockmon, vaidina tarp kitų Ele
na Dauguvietytė - Kudabjenė ir 
Kęstutis Kalvaitis. Gegužės 2 d. 
Vietuvių Vaikų teatras vaidino 
Alės Rūtos veikalą "Žiogas ir 
skruzdėlė". Gegužės 8 d. "Au
kuro" teatras davė premjerą M. 
Šalčiūno "Rieda gyvenimo ra
tai". Režisuoja ir pati vaidina 
Elena Dauguvietytė . Kudabie
nė, gis veikalas pritaikytas jau
nimui ir suaugusiems. Gegužės 
16 d. buvo anglų kalba veikalas 
"Bernardos Albos namai". 

— Toronto LB apylinkės val
dyba šiuo metu rūpinasi su
rengti vadinamą tautybių Kara
vaną su paviljonu "Vilniumi". 
Karą vanos birželio 18—26 d. 
Karavane dalyvaus daug tauty
bių, gyvenančių Toronte. Šiuo 
metu LB apylinkės valdybą su
daro: pirm. adv. A. Pacevičius. 
vicepirm. kun. A. Simanavičius, 
sekr. Vida Valiulienė, ižd. Vidas 
Valiulis, nariai — V. Kulnys, 
2. Žilinskaitė, V. Vaitiekūnaitė. 
Jie prašo prisidėti ir talkinin
kus prie gero tautybių karava
no surengimo, kad lietuviai bū
tų tinkamai reprezentuojami. 

— Skautų suvažiavimas biržv 
13 d. buvo Londone, Ont. Da
lyvavo ir atstovai iš JAV-bių. 

— Tautybių festivalis St. Ka-
tharines, Ont., prasidėjo gegu
žės 29 d. didžiuliu paradu. Lie
tuviams atstovavo "Miss Li-
thuanian Community" Rasa Zu-
brickaitė. Bendras lietuvių ir 
estų pasirodymas birželio 4 d. 

Algis Grigas ir 
operos "Banuta' 
Carnegie salėje. 

Metropolitan op. solistė Maralin Niska dainuoja latvių 
koncertiniam pastatyme gegeužes 29 d. New Yorko 
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