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Sveikinimai 
; į 

SVEIKINIMAS 
A. D. SACHAROVUI 

Gerbiamas 
Andriejau Dmitrijevičiau, 
Su gilia pagarba ir meile 

tariame šiandien Jūsų vardą. 
Jūsų nuopelnai žmonijai gerai 
žinomi visiems. Jūsų asme
nyje mes regime vieną iš 
įžymiausių atstovų tos rusų 
tautos dalies, kuri visada 
drąsiai gynė dvasines verty
bes ir, nepaisydama persekio
jimų, puoselėjo žmoniškumą, 
laisvę ir taurumą. 

Jūs — nuoširdus Lietuvos 
draugas. 

Mums ypač malonu, kad 
Jūsų lankymosi Vilniuje 
dienos sutapo su Nobelio 
premijos įteikimo iškilmėmis. 

S v e i k i n d a m i g a r b i n g o 
Jubiliejaus proga, linkime 
Jums daug puikių, šviesių ir 
kūrybingų metų, gražiausių 
svajonių įsikūnijimo bei kuo 
puikiausios sėkmės sunkioje, 
bet taurioje kovoje už laisvę, 
taiką ir laimę. 

Lietuva, 1981 gegužės 21 d. 
Kun. Alfonsas Svarinskas, 

Albertas Žilinskas, Birutė Ba
rauskaitė, Valerijus Smolki-
vas, Irena Gajauskienė, Ei-

P° Inas Finkelšteinas, Nijolė 
K>adūnaitė, Jonas Volungevi
čius, kun. Kazimieras Vasi
liauskas, Zita Vanagaitė. 

SVEIKINIMAS 
„SOLIDARUMUI" 

Gerb. „Solidarumo" Vadovui 
p. L. Valensai, 
Sveikiname katalikiškąją 

lenkų tautą ir Jus asmeniškai 
su pirmomis nepriklausomų 
profsąjungų susivienij imo 
„So l ida rumas" sukūr imo 
metinėmis. 

Šis Lenkijos darbo žmonių 
istorinis žygis už žmogaus ir 
tautos teises tampa reikšmin
gu ir kitoms Pabaltijo tautoms. 
Lietuva, 1981 m. rugsėjis 

Alfonsas Bumbulis, Vytau
tas Bogušis, Teklė Baškienė, 
Petras Cidzikas, Palys Galdi
kas, Justas Gimbutas, Jonas 
Koryzno, Jonas Kubilius, Zita 
Kubilienė, Stanislovas Kra
sauskas, Barbora Leliūnaitė, 
Leonas Laurinskas, Sigitas 
Martišius, Algirdas Masilio-
nis, Zita Paltonienė, Irena 
Palionytė, Jurgis Paulauskas, 
Jonas Petkevičius, Jadvyga 
Petkevičienė, Bronius Poškus, 
Povilas Pečiulaitis, Natalija 
Pupeikienė, Ona Lukauskaitė-
Poškienė, Jonas Protusėvi-
čius, Romualdas Ragaišis, 
Nijolė Sadūnaitė, Leonora Sas
nauskaitė, Kęstutis Subačius, 
Vytautas Slapšinskas, Juozas 
Šileikis; Gehutė Sakalienė, 
Algimantas Šlegeris, Alek
sandra Tutlytė, Andrius Tuč-
kus, Jonas Volungevičius, 
įvaras Žukovskis ir kiti. 

Vyskupų paskyrimai 
ok. Lietuvoje 

Vakar dienos „L'Osservato-
re Romano", Vatikano oficia
lus dienraštis, paskelbė, kad 
okupuotoje Lietuvoje Kaiše-
dorių vyskupijos apaštaliniu 
administratorium paskirtas 
vysk. Vincentas Sladkevi
čius, buvęs tos vyskupijos 

Irano puolimo 
įtaka naftai 

L o n d o n a s . — Naftos 
pramonės specialistai spėlio
ja, kaip naujai įsiliepsnojęs 
Irano-Irako konfliktas gali pa
liesti naftos padėtį pasauli
nėje rinkoje. Nafta gali 
pabrangt i , jos dabart inis 
perteklius sumažėti, jei Irakas 
puldinės Irano naftos centrus. 
Užsienio laivai atsidurs pavo
juje, jų draudimo kainos 
žymiai pakils, tuo pačiu pakils 
ir naftos kainos. 

Jeigu konfliktas išsiplės i 
Persų įlanką, iš kur ateina 35 
nuoš. pasaulio naftos, greit 
atsirastų naftos stoka. Šiuo 
metu abi kovojančios šalys 
pagamina apie 3 mil. statinių 
per dieną. Jei Iranas Iraką 
sumuštų ir pastatytų sau 
palankią vyriausybę, kuri 
klausytų šijitų imamo Kho-
meinio, tuomet šis naujas naf
tos gamintojų blokas galėtų 
išvystyti naftos gamybą iki 8 
mil. statinių per dieną, tiek 
pat, kiek Saudi Arabija. Tuo 
atveju Vakarams nedraugiš
kas Iranas galėtų turėti dar 
didesnę įtaką į naftos kainas ir 
jos rinkos manipuliavimą. 

Jei dėl karo veiksmų abiejų 
valstybių nafta sustotų tekė
jusi, pasibaigtų dabartinis 
perteklius, kainos galėtų nežy
miai pakilti. 

augziliaras, bet negalėjęs eiti 
savo pareigų ir gyvenąs Pabir
žėje, Biržų apskrityje. 

Telšių vyskupijos ir Klaipė
dos prelatūros apaštaliniu 
administratorium paskirtas 
kun. A n t a n a s Vaičius, kuris 
pakeltas tituliniu Cagdos 
vyskupu, iki šiol valdęs vysku
piją kapitulinio administrato
riaus titulu. 

Vysk. V. Sladkevičius yra gi
męs 1920 m., kunigu įšventin
tas 1944 m., vyskupu paskir
tas 1957 m. 

Naujasis vysk. A. Vaičius 
gimęs 1926 m. balandžio 5 d., 
kunigu įšventintas 1950 m. 
rugsėjo 24 d. 

Vysk. Julijonas Steponavi
čius ir toliau lieka Vilniaus 
a p a š t a l i n i u a d m i n i s t r a 
torium, nors valdžia jam nelei
džia tų pareigų eiti. 

Reaganas ragina 
sustabdyti karą 

VVashingtonas. — Baltieji 
Rūmai formaliu pareiškimu 
ragino Iraną ir Iraką sustab
dyti karą. Amerika lieka šiame 
konflikte neutrali, tačiau spau
dos sekretorius Larry Speakes 
pakartojo, kad JAV yra 
pasirengusios tartis su Persų 
įlankos valstybėmis dėl 
priemonių sustiprinti jų saugu
mą. 

Irano žiniomis, jo kariuo
menė yra devynios mylios nuo 
svarbiausio Irako naftos uosto 
Basros. Žvalgybos žiniomis, 
Irano septynios divizijos puolė 
Basros kryptimi. Irakas čia 
turįs penkias divizijas karei-

Britanijos parašiutininkų bataliono vado pulk., 
Herberto Jonės poilsio vieta Falkiando salose. Jis 
žuvo gegužės 28, puldamas argentiniečius Goose 
Green vietovėje. Britų vyriausybė buvo nutarusi 

palikti žuvusius Falklande, tačiau pakeitė nuomo
nę ir, giminėms pageidaujant, parveš palaikus į 
Britaniją. 

Japonija didina 
lėšas ginklams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Tokijo. — Japonijoje nese
niai baigėsi krašto apsaugos 
departamento kovos su finan
sų ministerija. Gynybos agen
tūra, vadovaujama generolo 
Ito, reikalavo gynybos reika
lams apie 10 nuoš. biudžeto lė
šų, o finansų ministeris Wata-
nabe siūlė maksimumą — 6.9 
nuoš. Sakoma, kad paskutinę 
derybų dieną posėdžiai užtru
ko visą naktį ir paryčiui buvo 
padarytas kompromisas, gy
nybos reikalams 1983 metams 
paskirta 7.3 nuoš. 

Gynybos reikalams skiria
mos lėšos sukelia aistringus 
debatus. Japonijos konstituci
jos 9-asis straipsnis draudžia 
šaliai turėti ginkluotąsias pajė
gas, tačiau to straipsnio vis la
biau nepaisoma. Japonija pra
dėjo aktyviai stiprinti savo 
armiją. Šitam JAV vyriausy
bė ne tik pritaria, bet ragina ja
ponų vyriausybę perimti vis di
desnę Ramiojo vandenyno 
gynybos dalį. Savo paskuti
niame atsilankyme gynybos 
sekretorius Weinbergeris tei
gė, kad japonai turėtų perimti 
jūros kelių apsaugą iki 1,000 
mylių nuo savo salų 

Jau daug metų kariuomenės 
reikalams Japonija skiria vos 
1 nuoš. savo visuminio gamy
binio produkto. Ekonominių 
krizių metais japonai neišlei
džia nė tiek. Todėl dabartinis 
japonų lėšų didinimas sukėlė 
didelį nepasitenkinimą kairių
jų partijų eilėse, nes ir šiuo me
tu siaučia krizė, kuri verčia vy
riausybę taupyti lėšas visiems 
kitiems reikalams. 

Gynybos agentūra prana
šauja, kad artimiausiu metu 
Japonija padidins savo kovos 
lėktuvų F — 15 skaičių nuo 80 
iki 155. Bus gauti 55 nauji jū
ros patruliavimo lėktuvai ša
lia turimų 25. Karinėms jė
goms bus perduoti dar 375 
tankai, 16 naujų laivų. Su jais 
japonų naikintuvų jėgos turės 
60 naujų laivų. 

Apsiginklavimo kritikai mi
ni seną anekdotą apie Japoni
jos pralaimėjimą paskutinia
me kare. Amerikos generolai 
uždraudė japonams ateityje 
gaminti ginklus. Japonai klau
sė: "Tai ką mes darysim su vi
sais ginklų fabrikais?" Pa
galvoję amerikiečiai atsilie
pė: "Gaminkite automobilius". 

Praėjus keliems dešimtme
čiams po karo, japonai su savo 
automobiliais pasidarė pavo
jingi ne tik Amerikai, bet ir vi
sam pasauliui. Japonų auto
mobiliai pasirodė ne tik 
pigesni, bet ir geresni. Tada 
Amerika vėl ėmė spausti japo
nus, kad jie mestų automobi
lius ir vėl pradėtų gaminti 
ginklus. 

Sovietų spauda skundžiasi, 
kad dabartinė Japonijos vy
riausybė pradėjo vykdyti mili-
t a r in ius Washing tono rei
kalavimus, ėmė didinti karinį 
biudžetą. Amerika reikalau
janti, kad Japonija prisiimtų 
dalį Amerikos karinių bazių ir 
ginkluotųjų pajėgų savo terito
rijoje išlaikymo išlaidų. Rea-
gano administracija siekia da
lį savo karinių išlaidų įpiršti 
kitoms šalims. "Tiesa" rašo, 
kad "Japonijoje vis daugiau 
žmonių supranta, kokia jiems 
pavojinga ši bičiulystė su Pen
tagonu". 

Prancūzų šventė 
Paryž ius . — Prancūzija lie

pos 14 šventė Bastilės šventę, 
193-ias metines nuo prancūzų 
revoliucijos pradžios. Prezi
dentas Mitterrandas aplankė 
karo laivų bazę Toulone, kur 
priėmė laivų paradą kartu su 
admirolu Jean Paul Orosco. 
Didžioji prancūzų dalis laisvą 
dieną praleido stebėdami tele
vizijoje tradicines dviračių 
Tour de France lenktynes. 

Savo kalboje prezidentas 
Mitterrandas žadėjo sumo
derninti Prancūzijos branduo
linius ginklus, juos išplėsti ir 
s u s t i p r i n t i . V y r i a u s y b ė 
nepamirš ir paprastųjų šalies 
gynybos ginklų, pažadėjo 
prezidentas. 

— Libano vyriausybė pirmą 
kartą vieningai pareikalavo, 
kad iš Libano pasitrauktų 
visos svetimos kariuomenės: 
Izraelio, Sirijos ir PLO 

— Britų konservator ių 
vyriausybė pergyveno sukrė
timą, kai 18 partijos narių 
balsavo prieš valdžios nutari
mą sumažinti bedarbių pašal
pas. Kritikai sako, kad ne 
Falkiando laimėjimas, bet 
e k o n o m i n i a i k l a u s i m a i 
nuspręs vyriausybės ateitį. 

Iranas pradėjo 
invaziją Irake 

— Praėjusį mėnesį Ame
rikoje nukrito 0.7 nuoš. pramo
nės produkcija. Tai rodo, kad 
ekonominė krizė nesibaigia, 
nedarbas gabi didėti. 

— Nikaragvos valdžia skun
džiasi, kad Hondūras keliskart 
pažeidė sieną, puldamas Nika
ragvos pasienio kaimus. 

— Egipto prezidentas Muba-
rakas ragino arabų vadus 
jungtis, ieškoti vienybės, nes 
šiuo metu yra puolamos dvi 
arabų valstybės: Libanas ir 
Irakas . 

— Izraelio karo lėktuvai va
kar skraidė virš Beiruto, 
tačiau miesto nepuolė. 

— Prezidentas Reaganas pa
prašė Kongreso 65 mil. dol. 
Libano gyventojų paramai . 

— Somalija skundžiasi, kad 
Etiopijos kariuomenė puolė du 
Somalijos miestelius. Etiopija 
tai paneigia, sakydama, kad 
puolimą pradėjo pačios Soma
lijos sukilėliai, kurie siekia 
n u v e r s t i p rez iden tą Siad 
Barre. 

— Izraelio dešiniausioji po
litinė partija Tehiya (Atgimi
mo) nutarė prisijungti prie 
premjero Begino koalicijos. 

— NATO žiniomis, sovietai 
baigia statyti tris naujas vidu
tinių nuotolių raketų bazes, 
viena Azijoje, kitos dvi šioje 
Uralo pusėje. Sovietai pabrė
žia, kad jie naujų bazių nesta
to. 

— Lengvas žemės drebėji
mas Jugoslavijoj palietė Skop-
je miestą. 

Argentiniečiai 
grįžo namo 

B u e n o s A i r e s . — Argenti
non į Puerto Madryn uostą at
plaukė laivas su 593 argen-
tiniečiais kariais, grįžtančiais 
iš Malvinų salų, kur jie pateko 
į britų nelaisvę. Pirmas iš laivo 
iš l ipo b r igados genero las 
Mario Benjamin Menendez, 
buvęs vyriausias argenti
niečių jėgų vadas Falkiando 
salose ir salų gubernatorius. 
Visi kariai patys išlipo iš laivo, 
tik vienas buvo išneštas neštu
va i s . J i s buvo suže is tas 
Argentinos minos, kurias jis 
padėjo surinkti. Britų laive 
buvo ir Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus atstovai. Sugrįž
tančių karių nebuvo leista 
sutikti nė jų giminėms. Visi 

Bagdadas . — Irano kariuo
menė pradėjo Irako puolimą 
prie Basros miesto, pietinėje 
fronto dalyje. Teheranas skel
bia, jog pirmąją kovų dieną 
įsiveržta 12 mylių į Iraką. 
Teherano radijas paskelbė 
ajatolos Khomeinio atsišau
kimą: „Jūs, mylimieji broliai 
irakiečiai, sukilkite ir gelbė
kite save ir savo tėvynę su 
Irano brolių pagalba. Jūsų "bro
liai atėjo jūsų gelbėti ir jie 
pasiųs su Alacho pagalba šį 
bedievišką režimą į pragarą". 

I r a n a s s k e l b i a , k a d 
sunaikintos trys Irako šarvuo
čių brigados. Irakas giriasi, jog 
po sunkių kovų mūšio laukas 
buvo pilnas priešo kareivių 
lavonų, tarp jų ir Irano kariuo
menės vado. Irako lėktuvai 
puolė Irano Kharg salą, kur 
užsienio laivai pasiima naftą. 
Irakas įspėjo laivus nesirodyti 
karo zonoje. 

Mūšiai vyksta toliau, Iranas 
numušęs 4 Irako lėktuvus. 
Irakas pripažįsta praradęs — 
du. 

Kai kurie komentatoriai 
spėlioja, kad Irano tikslas yra 
pasiųsti stiprias jėgas per 
Iraką į Siriją ir iš ten, bendro
mis jėgomis, pulti Izraelį. 
Irano grasinimai pulti Iraką 
sutapo su Izraelio invazija į 
Libaną. Ik i šiol ajatola 
Khomeinis nieko nepasakė 
apie savo tikslus. Jis tik įspėjo 
arabų valstybes nesikišti į šį 
konfliktą. Naftos valstybės prie 
Persų įlankos jau seniai lėšo
mis remia Iraką, per paskuti
nius dvejus metus paskoli
nusios jam 20 bil. dol. 

Irako Husseinas, kuris val
do kraštą kaip visagalis dikta
torius, bando išsilaikyti. 
Neseniai jis iš vyriausios 
revoliucinės krašto tarybos, 
kuri turėjo 17 narių, išmetė 
devynis. Septyni iš tų pašalin
tųjų neteko ir savo pozicijų 
valdančioje partijoje. Matyt, 
vadovybėje kilo bruzdėjimas 
dėl nepavykusio karo, kuria
me, stebėtojų žiniomis, galėjo 
žūti ir buvo sužeisti apie 100,-
000 vyrų. Daug kas Irake 
klausia: už ką jie žuvo? 

Irano-Irako konfliktas neša 
įvairias politines galimybes 
Jei I rakas pralaimėtų ir 
Bagdade būtų pastatyta ajato-
lai Khomeiniui palanki vyriau
sybė, trys kaimyninės valsty
bės galėtų sujungti nemažas 
savo jėgas: Irakas, Iranas ir 
Sirija, kuri šiame konflikte 
vienintelė iš arabų valstybių 
rėmė Iraną, iki 1935 metų 
buvusią Persiją, tradicinį ara
bų priešą. Toks susigrupa-
vimas galėtų būti pavojingas 
Izraeliui, nenaudingas Ameri
kai, visai pražūtingas Persų 
į lankos monarchijoms ir 
emiratams. Šitoks susigrupa-
vimas būtų labai naudingas 
Sovietų Sąjungai, kuri seniai 
susirišusi draugiškumo sutar
timis su Iraku Ir su Sirija. 

Irano-Irako karas, mano 
komentatoriai, padės Egiptui 
sugrįžti į arabų valstybių eiles. 
Egipto delegacijos jau lankėsi 
Kuwaite ir Irake. Egipto prezi
dentas Mubarakas buvo Saudi 
Arabijoje. Vis auga prekyba 
tarp Kuwaito ir Egipto. Arabų 

sostinėse kalbama, kad Egip
tas yra vienintelė arabų 
valstybė, kuri galėtų išgelbėti 
Iraką nuo pralaimėjimo. 

W a s h i n g t o n e v a l d ž i o s 
sluoksniai pripažįsta, kad 
šiame kare Amerika visai netu
ri įtakos ar galios tą karą 
sustabdyti, paveikti vieną ar 
kitą pusę sau palankia pras
me. Su Iranu Amerika neturi 
jokių santykių, o Irake yra tik 
Amerikos interesų sekcija. 
VVashingtonas bando gerinti 
su Iraku santykius, tačiau tam 
nepadeda Izraelio invazija 
Libane ir plačiai pasklidusios 
žinios, kad Izraelis slaptai 
rėmė ginklais Iraną. 

Kai kurie kariniai specialis
tai kalba, kad Iranui gali nebū
ti taip lengva sumušti Irako 
kariuomenę. Pati Irano armija 
suskaldyta į regul iar ius 
karius, vadovaujamus dar 
šacho l a i k a i s p a r u o š t ų 
karininkų, ir į revoliucijos 
sargybinius, kurie šalia savo 
karšto, fanatiško užsidegimo 
mažai kuo tegali pasigirti 
kovos lauke. Įžengus į svetimą 
šalį, gali atsirasti dar didesnių 
tiekimo problemų. Net ir kovo
dami arti savo bazių iraniečiai 
turėję daug sunkumų prižiū
rėti, taisyti savo britų gamy
bos „Chieftain" tankus ar 
amerikietiškus M-60. 

Arabų sluoksniuose kalba
ma, kad Irakas yra užsakęs 
daug ginklų Prancūzijoje, kuri 
jau pradėjusi siųsti „Roland" 
raketas ir „Mirage" lėktuvus. 
Irakas pinigų turi. Laukiama 
naujų pėstininkų ginklų iš 
Ispanijos, lengvųjų tankų iš 
Austrijos ir raketų iš Brazili
jos. Kariniai stebėtojai teigia, 
kad Irakas seniau turėtų savo 
ginklų atsargų šiame kare 
nesunaudojo. Sakoma, kad 
Irako kariuomenė bus Irano 
užpuolikams kietas riešutas. 

buvo susodinti į autobusus ir 
išvežti į Almirante Zar karo 
laivyno bazę. Nebuvo orkest
rų, iškilmingų kalbų ar 
sveikinimų, nors sugrįžtantį 
generolą pasitiko du generolai 
ir jį išbučiavo 

Sekretorius Shultz 
Washing tonas . — Šiomis 

dienomis senatas turi patvir
tinti naująjį valstybės sekreto
rių George Shultz. Senato 
užsienio reikalų komitetas jį 
patvirtino trečiadienį, balsuo
damas 17-0. Iš Libano ateina 
žinios, kad palestiniečių lais
vinimo organizacijos vadai 
pritaria naujo sekretoriaus 
Shultzo politinėms pažiūroms. 
Senatorius Percy pasakė spau
dai, jog palestiniečiai žada 
pripažinti Izraelio valstybę, jei 
Amerikos vyriausybė pripa
žintų PLO. Arabų šalys tikisi, 
kad naujasis sekretorius bus 
pa lankesnis a r a b a m s ir 
mažiau pataikaus Izraeliui. 

Prezidentas Reaganas para
še laišką Saudi Arabijos kara
liui Fahdui, prašydamas jį 
paieškoti vietos palestinie
č i a m s , k u r i e p a s i r e n g ę 
išvažiuoti iš Libano. Iki šiol 
jokia arabų valstybė nepasi
siūlė duoti prieglobstį ginkluo
toms PLO grupėms. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 16 d.: Marija Škaplie
rinė, Vitalijus, Kovaldas, Dan
guolė. 

Liepos 17 d.: Aleksijus, Gene-
rosa. Auksutis, Nelda. 

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
8:24. 

O R A S 

Saulėta, temperatūra dieną 
90 1., naktį 75 1. 
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KVIEČIAME 
Pasaulio Lietuvių Dienų me-

- .u, 1983 m. birž. 26 - liepos 4 
dienomis, Chicagoje įvyks Il
sios Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės. 

Mes kreipiamės į visus lie
tuvius sportininkus plačiame 
pasaulyje ir kviečiame juos 
rinktis ir dalyvauti . Chicagos 
sporto varžybose. 

Pasaulio Lietuvių B-nės glo
boje lietuvių jaunimas, susi
rinkęs iš paskirų kontinentų, 
turės progos išbandyti savo jė
gas sporto aikštėse ir parodyti 

mūsų tautos atžalyno fizinį, 
dvasinį ir kultūrinį poten
cialą. 

I l s ios sporto žaidynės tesu-
buria vienon šeimon spor
tinius vienetus, pavienius spor
tininkus ir sporto darbuotojus. 

Pasaulio Lietuvių Dienos ir 
II-sios sporto žaidynės tebūna 
mūsų vienybės ir tautinio 
sąmoningumo simbolis! 

Lietuviai sportininkai, Chi-
caga jūsų laukia 1983 m. 

II-jų P.L. sporto žaidynių 
organizacinis komitetas 

XII PASAULINĖS 
FUTBOLO PIRMENYBĖS (V) 

P. Ganvytas 
Forza Azzura — 

I T A L I A 
Viva 

Kai praeito sekmadienio va
karą — 20 va i . vietiniu Mad
rido laiku — į Bemabeu sta-
dijoną išbėgo dvi vienuolikės, 
viena buvo aišku — kas lai
mės šias rungtynes, trečią kar
tą pasipuoš pasaulio meis
terio titulu. Liko tik išspręsti, 
kam ta garbė atiteks: ar italų 
rinktinei, dažnai vadintai For
za Azzura, a r Vakarų Vokie
tijos komandai , kuri per 
paskutinius 4 metus domina
vo Europos futbolo arenoje. 

Pirmą kar tą ir mums, JAV-
se gyvenantiems, ABC pa
stangomis buvo transliuo
jamos baigminės žaidynės. 
Tad kam rūpėjo tą baigmę 
pamatyti, galėjo tai savo na
muose įgyvendinti. Nenuosta-
ou tad, kad sporto mėgėjai ži
no, jog laimėjimas atiteko 

' t i eč i ams , mė lynmaršk i -
ms i ta lams, kurie savo kon

ventas įveikė 3:1 (0:0). 
Baigminis žaidimas savo ei

ga atspindėjo visą baigmės 
turnyro eigą. Pirmajame pus
laikyje spaudė vokiečiai, ta
čiau stiprios italų gynybos 
^veikti jie negalėjo. Nepadėjo, 
kad ir sužeistasis Kari - Heinz 
Rummenigge išsiprašė daly
vauti šiose rungtynėse. O jis 
tai dabar t inė vokiečių pažiba, 
šiose pirmenybėse 5 įvarčius 
pasiekęs — bet laike antro 
baigmės ra to stiprokai užsi
gavęs. Negeriau sekėsi ir ita
lams — 7 min. Graziani dėl su-
s ižeidimo turėjo ap le is t i 
aikštę, o 24 min. Cabrini pra
šovė baudinį. Taigi, pirmas 
puslaikis tai palyginus atsar
gus, beveik bespalvis žai
dimas — lygiai kaip ir pirmas 
baigmės ra tas , per kurį italai I 
grupėje vos, vos užėmė antrą 
vietą ir tuo pateko į antrą ra
tą. Trys lygiosios — nei vieno 
laimėjimo ir tik 2 įvarčiai. Su 
Afrikos Kamerūno rinktine ir 
Peru sužais ta po 1:1, gi su len
kais bevertės lygiosios. Beje, 
ne t kva l i f i kuo jan t i s žai
dynėms Ispanijoje, Italija sa
vo (5) grupės varžybose po Ju

goslavijos užėmė antrą vietą; 
iš sužaistų 8 rungtynių, laimė
jusi 5, pralaimėjusi prieš Dani
ją ir sužaidusi lygiomis 2 kar
t u s . T a i g i , vos p a t e k o 
Ispanijon, dar sunkiau iškopė 
į antrą ratą. 

Vokiečiai, nors Ispanijon 
pateko 8 laimėjimais, pir
mame rate tuoj suklupo prieš 
Alžyrą 1:2, austrus įveikdami 
1:0 ir tuo išjungdami alžirie-
čius iš tolimesnių varžybų 
susilaukė ypatingų antipatijų, 
o nieko meistriško neparodė. 
Koks pirmas ratas, toks ir pir
mas puslaikis. 

• 
A n t r a s i s kė l inys 

Jei pirmosios minutės vėl 
buvo gan pilkos, tai staiga 56 
min. P. Rossi galviniu atran
da vokiečių vartus — tas pats 
Rossi, kuris savo 3 įvarčiais 
įveikė Braziliją, 2 golais pas
tojo lenkams kelią į finalą; tas 
pats, kuris pirmajame rate vos 
apšilo, nes tik prieš 2 mėn. su
grįžęs į varžybinę areną po 2 
metų suspendavimo. Neil
gai teko laukti, kol Rossi 
puikia kombinacija suteikia 
Tardelliui progą rezultatą pa
kelti 2:0. 81-oj minutėj visur 
pribūnančio mažiuko Conti 
pasuotę Altobelli paverčia 3:0. 
Ir štai vokiečiams gresia "sau
sas", iki šiol pasaulinių pir
menybių baigmėse negirdėtas 
rezultatas. Lyg tą pajutęs, 
Muencheno Breitner 2 min. vė
liau pasiekia vokiečių garbės 
įvartį. Tas pats žaidėjas, ku
ris 1974 metų baigmės rungty
nėse prieš olandus baudinį pa
vertė įvarčiu — po to 6 metus 
iš rinktinės pasitraukęs, nie
kad daugiau už Vokietiją ne-
bežaisti žadėjęs, tame pačia
me stadione už "Real Madrid" 
tuos 6 metus žaidęs, viešoje 
arenoje radikaliu marksistu 
laikomas, tačiau neva už $65,-
000 prieš šias pirmenybes sa
vo tankią juodą barzdą nusis
kutęs — tačiau aikštėje 
visuomet vienas iš stipriųjų 
strategų. 

Po 44 metų italai vėl pasau
lio meisteris. Ir reikia pasaky-

Toronto "Aušra" kovoja prieš Chicagos "Nerį" XXXII-se Š. 
Amerikos Lietuvių sporto žaidynėse, Clevelande. 

Nuotr. J.R. Grigaičio 

ti, kad šiose baigmės varžy
bose jie nugalėtojo titulą 
vertingai išsikovojo. Kaip ant
rame puslaikyje, taip prieš tai 
antrame rate. Nugalėjo jie 
meisterį Argentiną, įveikė 
Braziliją — tai tikriausiai šių 
žaidynių gražiausios rungty
nės, ypač antrasis puslaikis — 
paklupdė antrame susitikime 
lenkus 2:0. Ko gi daugiau no
rėti? Reikėjo tik dominuojan
čius vokiečius įveikti, kam 
baigmės rungtynėse, antrame 
kėlinyje, ir buvo suteikta bei 
išnaudota proga. 

Italų treneris Enzo Bearzot, 
jau nuo 1975 metų vadovau
jąs rinktinei, savo taktika gan 
konservatyvus. Pasirinkęs 
meisterio "Juventus Turin" 
komandos branduolį Italijos 
rinktinei, jis pastarojon parin
ko berods 7 tos komandos žai
dėjus. Jų tarpe ypatingą vaid 
menį vaidina vartininką 
Dino Zoff, jau daugiau 40 me 
tų amžiaus, bet dar vis vienas 
iš geriaussių pasavlyje, dau
giau nei 100 kartų gynęs Itali
jos trispalvės garbę. Kontras
tu finale buvo 18-metis gynė
jas Giusseppe Bergomi, In-
ter Milano Žaidėjas. Atvykęs 
Ispanijon atsarginiu, jis finale 
gavo sunkiausią uždavinį — 
dengti jau minėtą Rummeni
gge. Jam tai puikiai pavyko, ir 
68 minutėje vokiečių vadovas 
savo žvaigždę išėmė iš baig
mės rungtynių — o jaunasis 
Bergomi tikriausiai dar ne vie
ną kartą žais už Italiją. 

Pirminis dėmesys tačiau pri
klauso Paolo Rossi asmeniui. 
Teismo išteisintas, tačiau ita
lų futbolo sąjungos 3 metams 
suspenduotas už tariamą ky
šių ėmimą bei rezultatų "pri
laikymą", o po 2 metų vėl į 
areną išleistas Šis garsus "Ju
ventus Turin" puolikas — tai 
šių žaidynių tikroji žvaigždė. 
Be šio žaidėjo strateginių pasi
reiškimų — tiek įvarčiais, tiek 
pačiu žaidimu — italai nebūtų 
iškopę į viršūnę. Nenuostabu 

tad, kad jis naujasis Italijos 
didvyris. 

Ir taip po dvylikos pirmeny
bių laimėtojai rikiuojasi: Bra
zilija ir Italija po 3 kartus, 
Urugvajus ir Vak. Vokietija 
po 2 kartus, Argentina ir Ang
lija po 1 kartą. 

Tarpkontinentinė lygsvara 
išlaikyta — po 6 kartus Euro
pa ir Pietų Amerika tapo meis
teriu. O kada iškils kuris nors 
k i tas žemynas, pasipuoš-
damas populiariausio pasau
lyje sporto nugalėtojo titulu? 

sutriuškino Hoffman Estates 
"Horizon" mergaičių koman
dą neįtikėtinai aukštu rezulta
tu 5:0. Kas stebėtina, kad tai 
įvyko ne savoje aiškštėje, bet 
jų pačių "kieme". Įvarčius pel
nė: Rūta Putnaitė, Vida Zin-
kutė, Maria Quaid ir Kathy 
Walsch. 

Šį šeštadienį "Lituanicos" 
mergaičių komanda dalyvau
ja St. Joseph, Mich., turnyre. 

J.J. 

L A U K O T E N I S A S 

J A S A I T Y T E 
C H I C A G O J E 

Buvo tikėtasi, kad pabaltie-
čių pirmenybėse Chicagoje 
dalyvaus ir Kima Jasaitytė ir 
kad jos susitikimas, eventua
liai finale, su mūsų ilgamete 
meistere G. Rimkūniene, šiuo 
metu ypatingai geroje for
moje, būtų tų varžybų papuo
šalas. Deja. Rima neseniai 
dalyvavo "Eastern Open" tur
nyre ir ten puikiai pasirodė, 
pralaimėdama tik finale prieš 
M. Brown 6-2, 3-6, 4-6. 

Šis pasirodymas ją kvali
fikavo visoms trims Amerikos 
pirmenybėms: "kietų" aikščių 
pirmenybėms Kalifornijoje, 
molinių aikščių pirmenybėms 
Chicagoje ir pagrindinėms pir
menybėms rugpiūčio gale 
Memphis mieste. 

Kalifornijoje dėl tolumo ne
dalyvavo, bet atvyksta j Chi-
cagą ir liepos 18 d., sekma
dienį River Forest klubo 
aikštėse pradės varžybas. Po 
šio turnyro ji vyks į Memphis, 
kur dalyvaus Amerikos pir
menybėse 18 m. amžiaus kla
sėje, nors jai dar tik 16 metų. 
Šis turnyras vyks tuo pačiu 
metu, kaip ir mūsų pabaltie-
čių turnyras Chicagoje. 

Linkėdami geriausios sėk
mės, tikimės ją pamatyti Chi
cagoje per Il-sias Pasaulio Lie
tuvių sporto žaidynes. 

. . . ., 

Chicagos sporto darbuotojai. Iš k.: L. Žiupsnys, R. Korzonas ir 
A. Liškūnas. 
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Pereitais metais šiame sky
riuje rašėme apie New Yorko 
maratoną, kuriame dalyvavo 7 
lietuviai. Geriausias jų buvo 
Petras Vainius su panašiu lai
ku, kaip A. Paužos per 2 vai. 52 
min. Jis buvo 980-tas! Tačiau 
pralenkė net 15,000 kitų bėgi
kų. Su pasididžiavimu rašėme, 
kad tai P.Vainiaus laimėji
mas. Lygiai ir A. Pauža turi 
kuo didžiuotis, nes Bostono 
maratone dalyvavimas ir 26 
mylių atbėgimas, nesvarbu ko-
'siu laiku, jau yra laimėjimas. 

Draugystę, kaip ugnį, reikia 
palaikyti ir kurstyti, arba ji 
miršta. 

Lavater 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

46^)0 VV. 103 St . Oak Lawn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. K. B. RALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

i 

Ofs. tel. LU 5*03*8; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

6—8: antr 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
; Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 
, 7-9 antr , ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Futbolas 

"L ITU A N ICO S" 
TURNYRAS 

Tradicinis "Lituanicos" fut
bolo turnyras įvyks rugpiūčio 
mėn. 7 d., Šeštadienį, Mar-
ąuette Parko aikštėse. Jame 
dalyvaus 6 vyrų komandos: 
lenkų "Wisla, kroatų, "Cro-
atan", italų "Roosters", St. Jo
s e p h , M i c h . , v o k i e č i ų 
" K i c k e r s " , M i l w a u k e e , 
"Eagles" ir patys šeimininkai 
— "Lituanica". Veteranų ko
mandų turnyras taip pat bus 
pravestas. Jame dalyvaus: 
"Adria", "Fichte - Rams", 
"Falcons", "Croatan" ir patys 
rengėjai. "Lituanicos" mer
gaičių komanda žais prieš vo-

. kiečių "Real F.C." ir jaunučių 
komandos varžovu bus Blue 
Islands "Stars". 

Rungtynės prasidės 11 vai. 
ryto. Baigminės rungtynės 
bus apie 5-6 vai. vakare. Smul
ki programa bus paruošta vė
liau. Visą rungtynių laiką 
veiks užkandinė ir bus pasirū
pinta, kad niekas netrokštų. 
Po rungtynių prasidės šokiai. 

"L ITUANICA" -
" H O R I Z O N " 5:0 

• 

Primename, kad pabaltiečių 
pirmenybės įvyks liepos 31-
rugpiūčio 1 d. Chicagoje, Mar-
ąuette Parko aikštėse. Regis
truotis pas A. Kušeliauską 
6636 So. Francisco, Chicaga, 
II. 60629; telef. 434-2266. 

BOSTONO MARATONĄ 
LAIMI... A. PAU2A?? 

Birželio 17 d. "Draugo" Det
roito Žiniose" J. Urbonas ra
šo, kad: "Antanas Pauža, 28 m., 
dalyvavo Bostono maratone ir 
pirmasis pasiekė 26 mylių fi
nalą per 2 vai. 50 min. A. Pau
žos laimėjimas yra gera žinia 
ir pasididžiavimas...!!" 

Bostono maratonas yra vie
nas iš didžiausių pasaulyje, 
plačiai aprašomas viso pasau
lio spaudoje ir rodomas tele
vizijoje. Tuo tarpu J. Urbonas 
A Paužai skiria tik keletą 
skystų eilučių... Jei A. Pauža 
būtų laimėjęs Bostono mara
toną, jis šiandien būtų pasau
lio sporto garsenybė, gal neper-
to l iaus ia i nuo Gerulaičio 
garsumo... 

Deja, J. Urbonas trupučiuką 
suklydo, nes arčiau tiesos būtų 
buvę, jei jis būtų parašęs, kad 
A. Pauža atbėgo tūkstantis pir
mas. Mat, šių metų maratono 
laimėtojas buvo Alberto Sala-
zar su rekordiniu laiku per 2 

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

GYDYTOJA IR C H I R U R G L 
SPECIALYBĖ — NERVL! IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve.. Cicero 

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

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ" 

KŪDIKIU IR.VAIKV LIGOS-
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. 

1 
PP 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ c 
Specialybė vidaus Ugo* 
2454 VVest 71st Street 

"1-mos ir Campbell Ave. kampas 
V'a! : pirm., anty. ketv :r pensv: 

3 iki 7 v. p'r- Tik susitarus 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

5 *m*į 
fs. 742-0255 Namų 584-5 = _; , .* 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222 , 236 -6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHiRCRG': * 

Ofisai: 
111 N O . VVABA5H AVE 
Valandos pagal susitarimą • 

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

mylia į vakarus nuo Harlem 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Dalis sportininkų XXXII-rų Siaurės Amerikos Lietuvių sporto žaidynių Clevelande atidaryme. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

vai. 8,51 min. Taip, kad A. Pau-
"Lituanicos" mergaičių ko- ža nuo jo atsiliko maždaug 8 

manda praėjusį sekmadienį mylias! 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERO. 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 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu^ ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso te l . 776-2880, rez. 448-5545 

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 6-8 vai. vak 

Treč ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

> v'alartdos pagal susitarimą — Pirm. 
antr , treč , ketv. ir šeštad 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. — 778-3400 



Amerikos šauksmas 

PRIEŠ TAUTU 
PAVERGĖJĄ 

Vergija yra panaikinta jau 
-daugiau kaip šimtas metų. Ta
čiau dar didesnis nusikal
timas už pavienio žmogaus lai
kymą vergu y r a tau tos 
pavergimas. Vakarų valsty
bės iš kolonialinės vergijos pa
leido tautas, suteikdamos 
nepr ik lausomybę . Sovietų 
Sąjunga tebeplečia savo ko-
lonialinę vergiją ir kruvinai 
kietai laiko pavergtas tautas. 
Pavergtų tautų komiteto pir
mininkas I. Bergmanis, skelb
damas apie šių tautų atstovų 
demonstracijas Chicagoje, pri
mena, kad komunistai savo 
vergijoje laiko 30 tautų. Tikro
vėje — gal net ir daugiau. Pri
menant šią žiaurią vergiją, 
šiandien, liepos 16 d., Chi
cagoje vyksta pavergtų tautų 
demonstracijos miesto centre 
^§ium su pavergtų tautų sa
vaite, kuri, JAV vyriausybės 
potvarkiu, kasmet būna liepos 
^saėnesio trečią savaitę. 

Šia proga prisimindami Lie
tuvos pavergimą, mes galime 
pasiguosti, kad galingiausia 
pasaulio valstybė — JAV la-
oai stipriai gina Lietuvos lais
vę, pas i sakydamos prieš 
Pabaltijo valstybių paver
gimą, o Lietuva susilaukia 
ypatingesnio dėmesio. 

Mums didelė paguoda, kad 
;JAV senatas ir Atstovų ru
imai priėmė rezoliucijas, pa-
; smerkiančias Lietuvos, Latvi
u s , Estijos pavergimą ir 
skatinančias prezidentą pa
skelbti Pabaltijo laisvės die-
ną. Atstovų rūmų rezoliucija 
Nr. 386 skelbia: "Kadangi So
vietų Sąjunga 1940 m. neteisė
tai pagrobė ir okupavo Pabal
i o valstybes ir jėga jas 
inkorporavo į Sovietų Sąjungą 

mį "eš tų tautų valią ir prieš jų 
*" s - . s i s ta tymą gyven t i ne

priklausomybėje ir naudotis 
suverenumu; 

Kadangi Sovietų Sąjunga 
nuo 1940 m. sistematiškai iš
kelia pabalti ečius iš jų tėvy
nių, deportuodama į Sibirą ir 
dideles mases rusų atgabena i 
. į respublikas, sudarydama 

rėsmę išnaikinti pabaltiečių 
Hūrą: 
kadangi Sovietų Sąjunga 

pavergtoms Pabaltijo respub
likoms primetė prievartos sis-

.Tią. naikinančią vidus demo
kratijos, civilinių laisvių ir 
religinės laisvės pėdsakus ..., 
iai atstovų rūmai apgailestau-
csr r i , kad Sovietų Sąjunga 
čtsisako pripažinti Pabaltijo 
'Bistybių suverenumą ir atsi-
c-č.ko paklusti teisingų nepri
klausomybės nuo svetimos 
^oespaudos ir dominavimo rei-
Tsūavimų, skatina JAV pre
zidentą paskelbti Pabaltijo 
iisvės dieną, kaip ženklą JAV 

£monių solidarumo su paverg
tų Pabaltijo tautų laisvės sie
kimais". 

Tokio pat turinio rezoliuciją 
nr. 153 vasario 25 d. priėmė ir 
JAV senatas. JAV preziden
tas paklausė JAV atstovų rū
mų ir senato skatinimo, ypač 
gaudamas ir pačių pabaltiečių 
^^šymus , birželio 14 d. pa
skelbė Pabaltijo laisvės diena, 
savo toj proklamacijoj pabrėž
damas: "Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybė užge
so dėl to, kad nacistinė Vokie
tija su Sovietų Sąjunga suėjo į 
nešvankų sandėrį. Hitleris Sta-

ui šias tris Pabaltijo res
publikas atkišo kaip paskatą 
tam, kad gautų jo pritarimą su
naikinti Lenkiją ir užtikrinti 
rytų sienų saugumą. Tai savo 
ruožtu įgalino Hitlerį leistis į 
karą prieš Vakarų valstybes". 
Toliau savo deklaracijoje pre
zidentas priminė masines 
deportacijas, pabaltiečių nai
kinimus kalėjimuose, priver
čiamo darbo stovyklose. Kaip 
tik didžiųjų deportacijų dieną 
— birželio 14 — prezidentas ir 
paskyrė Pabaltijo laisvės die-

ARABŲ VALSTYBĖS TARP 
KAIRĖS IR DEŠINĖS 

Modernus gyvenimas braunasi į arabų gyvenimą 
Lietuviai dėkingi atstovų rū

mams, senatui, prezidentui už 
tokį tvirtą pasisakymą prieš 
Maskvos vergiją ir už rei
kalavimą pavergtos Lietuvos, 
Latvijos Estijos žmonėms lais
vės. Šie pasisakymai įamžinti 
JAV valdžios dokumentuose, 
spausdinami "Congressional 
Records". 

Šis ,Washingtono šauksmas 
prieš pavergėjus rado atgarsio 
ir kitose institucijose. Illinois 
atstovų rūmai (politiniame gy
venime dalyvaujančių lietuvių 
dėka) birželio 17 d. irgi paskel
bė rezoliuciją nr. 987, primin
dami, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo nepriklausomos 
valstybės, Tautų Sąjungos na
rės, kad Sovietų Sąjunga jas 
neteisėtai okupavo, panau
dodama jėgą prieš tų tautų va
lią ir laisvės norą, kad toms 
valstybėms primetė nenorimą 
politinės prievartos sistemą, 
todėl Illinois atstovų rūmai 
reiškia pasipiktinimą, kad So
vietų Sąjunga atsisako pri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos suverenumą, atsisako 
pagerbti Pabaltijo Valstybių 
laisvės reikalavimus ir norą 
nusikratyti svetimu domina
vimu ir priespauda. Todėl 
Illinois atstovų rūmai skatina 
gubernatorių skelbti Pabaltijo 
laisvės dieną, kaip Illinois 
valstybės gyventojų solidaru
mo pareiškimą su Pabaltijo 
valstybių laisvės troškimais". 

Šalia šių oficialių pareiš
kimų, Lietuva, Latvija ir Es
tija susilaukė didelio prie
l a n k u m o atskirų į takingų 
Kongreso narių tarpe. Atstovų 
rūmai, pasiūlius New Yorko 
kongresininkei Ferraro, birže
lio 16 d. paminėjo didžiąsi*** 
genocido deportacijas.iš Pabal
tijo valstybių. Kpngresmanė 
pabrėžė, kad dėl to turi būti 
kal t inama Sovietų Sąjunga. J i 
pabrėžė, kad Pabaltijo valsty
bėse vyksta kova prieš Mask
vos priespaudą ir kad ta pa
baltiečių kančia galės būti 
mmažinta, pasaulio vadovau
jantiems žmonėms ir spaudai 
rodant susidomėjimą šiais įvy-
? "ais. New Yorko kongres
manas Fr. Horton taip pat stip
riai priminė deportacijas ir 
bausmes, Sovietų Sąjungos 
vykdomas. 

Floridos kongresmanas Cl. 
Pepper kėlė balsą prieš tironiš
ką Sovietų Sąjungos valdymą 
Pabalti j oš valstybių. New Yor
ko kongresmanas Gr. Carman 
priminė prieš Sovietų okupaci
ją kovojusius partizanus, reikš
damas pasipiktinimą ta prie
spaudos dominacija, dabar 
erančia Pabaltijo kraštuose. 
New Jersey kongresmanas J .J . 
Howard pabrėžė, kad Sovietų 
Sąjunga okupacijos, trėmimų 
ir bausmių keliu užgrobė 
Pabaltijo kraštų kontrolę. J i s 
tvirtino, kad "Sovietų Sąjun
gos pastangos naikinti Pabal
tijo tautas primena mums Hit
l e r i o b a r b a r i š k ą ž y d ų 
naikinimą Vokietijoje". 

Michigano kongresmanas 
J.D. Dingell iškėlė faktą, kad 
Sovietų Sąjunga, įvedusi taut-
žudybę Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, nepaiso nei žmonių 
teisių, nei žmonių gyvybių. 
"Mes su atgrasiu pasipiktinimu 
atstovų rūmuose minime žiau
rų ir beprasmį žudymą taurių 
Pabalimo valstybių gyven
tojų". Panašius pareiškimus 
atstovų rūmuose padarė ir 
kongresmanai Bonker, Dou-
gherty, Biaggi, Bedell, Fen-
wick, Russo (net primindamas 
Kalantos laisvės šauksmą), 
Fary, Addabo, Blanchard. 
Young, Lent, Annunzio , 
Dwyer, Hollenbeck, Fish ir ki
ti. 

Tai stiprus laisvojo pasaulio 
šauksmas prieš Maskvos tiro
niją Pabaltijy. Pabaltiečiams 
tai turi neįkainojamos reikš
mės. r « 

Juoz. Pr. 

Vienam arabų šeikui paklau
sus anglų bankininko, kiek jo 
turtas yra vertas, pastarasis, 
nė kiek neabejodamas atsakė, 
kad tris bilijonus. Šeikas, 
atsisukęs į savo finansinį 
patarėją, paklausė: kiek pinigų 
sudaro bilijonas dolerių. Arabų 
šeikas buvo kilęs iš netur
tingos kupranugarių varovų 
giminės dar prieš alyvos šalti
nių suradimą Persijos įlankos 
pakraščiuose, ją suradus, taip 
staigiai praturtėjo, kad apie 
bilijonus nesuskubo įsigyti 
supratimo. 

Reikia nepamiršti, kad ara
bai pinigus pradėjo kalti apie 
VIII a. Auksines monetas jie 
vadino dinarais, sidabrines — 
dirheimais ir varines — foliais. 
Tokių monetų vardai plačiai 
buvo pasklidę Europos kraš
tuose ir išsilaikė net iki mūsų 
dienų. Arabiškų pinigų yra 
rasta ir Lietuvoje, kurie arabų 
buvo kaldinti apie IX a. ir juos 
arabų v a i z b ū n a i pal iko, 
bevarydami prekybą, daugiau
sia ėjusią Dauguva, Nemunu ir 
kt. 

T u r t a i i r k u l t ū r a 

A r a b ų š e i k ų v a i k a m s 
bilijoniniai pinigų skaičiai jau 
nebesudaro jokios problemos, 
nes jie yra baigę universitetus 
Europos ir kituose kraštuose. 
Jų materialinė padėtis leidžia 
naudotis ne vien didelėmis 
pinigų sumomis, bet ir moder
n i š k o m i s k o m u n i k a c i j o s 
priemonėmis, su kuriomis jie 
palaiko ryšį su dabartiniais 
kupranugarių varovais. Baigę 
universitetus šeikų vaikai tapo 
arabų pasaulio rinktinės visuo
menės da l imi ir puikiai 
supran ta pinigų re ikšmę, 
aukso vertę ir biržų transak
cijas. Iš alyvos šaltinių milži
niškos pinigų sumos susi
kaupė a r a b ų r ankose i r 
metinės gyventojų pajamos 
skaičiuojamos 25,000 dol. 

Bet įsigyti tartai ir gerovė ne 
visada suteikia •ienybę. J i 
kaip tik suskaldo visuomenę. 
Mahometas, surinkęs bastū
nus, įkūrė didžiąją arabų 
imperiją, suvaidinusią žmoni
jos istorijoje didelį vaidmenį. 
Arabai buvo peržengę savo 
giminių sienas net trijose 
pasaulio dalyse. Iš Europos 
buvo išstumti tik 1492 m. 
J i ems sus i ska ldž ius , juos 
nugalėjo turkai, o pasta
riesiems nusilpus ir tarp ara
bų prasidėjus vidaus kovoms, 
juos išnaudojo anglai. 

P . INDREIKA 

Tikė j imas ir žemės 
t u r t a i 

Arabų įsitikinimu vienin
telis Dievas — Allah — jų 
neapleido, suteikdamas jiems 
turtingus alyvos šaltinius, kad 
neužgestų Aladino lempa. 1925 
m. islamo valstybės sudarė 
Kairo paktą, su ta rdamos 
tarpusavyje bendradarbiauti 
politiniais, kultūriniais ir 
socialiniais klausimais. Kairo 
susitarimą jie greitai išplėtė į 
militarinę sritį, nes iškilo pavo
jus iš „Dievo kovotojų", kurie 
hebraiškai yra vadinami Izrae
liu. 

Po II pasaul in io kare 
žydams besiveržiant į Palesti
ną, Anglija paprašė 1947 m. 
Jungtinių Tautų imtis iniciaty
vos nutraukti riaušes ir žudy
nes ir padalinti Palestiną į 
žydų ir arabų valstybes. Tauti
nė žydų taryba 1948 m. paskel
bė nepriklausomą Izraelio 
valstybę, ir žydai pradėjo 
ištremti arabus iš savų sody
bų. Ištremtieji arabai sukūrė 
PLO, su kuria prasidėjo Izrae
lio nesibaigiantis partizaninis 
karas. 

T a č i a u a r a b ų s t a i g u s 
praturtėjimas juos išmušė iš 
tradiciškai nusistovėjusių 
socialinių pagrindų ir suardė 
arabų vienybę, nes turtai 
pradėti naudoti be iš anksto 
paruošto planavimo. Nedide
liame Arabų emirate, tetu
rinčiam 1,2 mil. gyventojų, 
pastatyti penki moderniš
kiausi aerodromai, trys radijo 
ir TV stotys, įkurti 396 bankai. 
Miestuose išdygo dango
raižiai, kurie meta tamsius 
šešėlius į dykumose esančias 
palmių oazes. Iš visų arabiškų 

v a l s t y b i ų t u r t i ng i aus iom 
laikomos: Qataras, Bahrain, 
Arabų emiratas, Saudi Ara
bija, Kuvvaitas, kurių metinės 
iš alyvos pajamos siekia 300 
bilijonų dol. 

P a s a u l i n ė k r i zė i r 
k a r a i 

Kilus pasaulinei depresijai ir 
sumažėjus energijos pareika
lavimui, tai atsiliepė į alyvos 
pardavimą, bet sukauptas ara
bų kapi ta las buvo investuotas 
užsienyje, kuris neša geras 
pa lūkanas ir palaiko ištai
gingą šeikų gyvenimą. Pini
gai išpaikino arabus, ir jie 
nenori dirbti. Šešiose arabų 
valstybėse svetimšaliai darbi
ninkai sudaro 70-90% darbo 
jėgos, kurie nekalba arabiš
kai, bet ir nesikiša į vietinį ara
bų g y v e n i m ą , b i j o d a m i 
deportavimo. 

Be darbo jėgos, trūksta pačių 
arabų užpildyti karines jėgas. 
Ginkluotas pajėgas daugiau
sia sudaro iš įvairių kraštų 
savanoriai , kuriuos Izraelio 
lariuomenė labai lengvai išvai
ko ir nugali iškilusiuose karuo
se. Pasibaigus keliems karams 
ir Izraeliui juos visus laimėjus, 
santykiai tarp arabų valsty
bių ir Izraelio liko labai aštrūs, 
kuriuos dar labiau įkaitina 
Izraelio puolimas Libane, jo 
noras galutinai atsikratyti 
PLO ir jos teroristinių veiks
mų. 

D v i d e š i m t a s i s a m ž i u s , 
n u sl inkdamas į istoriją, kartu 
nusineš ilgą karų sąrašą ir 
dar didesnį žmonių aukų skai
čių. Pasaulio galiūnai veda 
dviveidę politiką, kritikuo
dami vieno ar kito dvigubos 
politikos standartus, o jų 

45 metų kunigystės sukakties proga, nuoširdų lietuviško
sios skautybės rėmėją prel. Joną KuCingį birželio 6 d. 
pasveikino Los Angeles „Gražinos" būrelio atstovės. Iš k.: 
Marija Butkienė, Elena Vidugirienė, prel. Jonas Kučingis ir 
Renė Vizgirdienė. 

nuskriaustieji turi kentėti tos 
politikos pasekmes. Nusibodo 
ir palestiniečiams stovėti eilė
se pr ie Jungt inių Tautų 
pašalpos durų, belaukiant 
maisto davinio ar Izraelio 
sprendimo jų problemų. 

I r a n a s i r I r a k a s 

Kitas pavojaus šešėlis turtin
giems arabų šeikams kyla iš 
Irano pusės, nes Khomeini 
nepamiršta, kad Irano-Irako 
kare Irakas yra gavęs iš jų 21 
bilijoną dol. paramos. Arabų 
šeikai tikėjosi, kad, Irakui 
laimėjus karą, bus pašalintas 
islamiško tikėjimo suskal
dymas. Iranui laimėjus karą, 
Khomeini vėl pradeda kursty
ti skirtumus tarp moslėmų 
šiitų ir sunitų. 

Atsigavęs Iranas tuojau 
pradės pumpuoti alyvą, 
užp lukdydamas pasau l inę 
rinką. Sklinda gandas, kad 
Amerika per tarpininkus yra 
sudariusi sutartį Irano alyvai 
pirkti. Irano alyvai pradėjus 
plaukti į uostus, arabų kraštai 
tuojau pajus ekonominį 
spaudimą. Saudi Arabija nieko 
nelaukdama ėmėsi iniciatyvos 
suorganizuoti arabiškų valsty
bių glaudesnio bendradar
biavimo tarybą, apsisaugoti 
nuo gresiančio alyvos kainų 
kritimo ir kartu nuo Khomei-
nio revoliucinių idėjų. 

Arabai netiki, kad Amerikos 
ka r inės bazės apsaugotų 
arabišką individualumą, nes 
paskutinis Izraelio išpuolis 
Libane parodė, kad JAV remia 
Izraelį karuose prieš arabus. 
Kuwaito ministeris pirminin
kas Natir Sorkoo pasikalbė
jime su prancūzų žurnalistu 
Eric Rouleau išsireiškė: 
Amerika turi karines bazes 
Omane, Saudi Arabijoje, Bah
ra in , kuriose plevėsuoja 
a r a b i š k o s v ė l i a v o s a n t 
amerikiečių karių galvų, bet 
Amerikos dovanoti Izraeliui 
žvalgybiniai lėktuvai žvalgo 
Saudi Arabijos oro erdvę. Mes 
esame „petrodolerių aukos", 
kuriuos Amerika duoda viena 
ranka, o kita atsiima, teikda
ma mašinas ir kasdieninio 
vartojimo prekes. Maskva mū
sų niekad neprašė teisioginiai 
bazių, nes ji žino, kad komu
nizmas netinka arabiškai 
santvarkai, kaip ir amerikie-
tiškas imperializmas. Bahrain 
ministerio Khalifo pareiški
mas dar aštresnis: „mes esame 
surišti su Amerika, bet mili-
tarinės bazės dar neteikia 
garantijų prieš internaciona
linį komunizmą ar Irano 
revoliucines idėjas ir islamo 
tikėjimo reformas. Amerika su 
savo bazėmis Irane neišgelbė
jo šacho. Kur yra dabar Ameri
ka, kai Izraelis daužo amerikie
tiškais ginklais Libano sostinę 

• i - m i m . • " Į . I i 

Beirutą? Mums yra svarbesnė 
Jeruzalė, negu Afganistanas 
ar Lenkija. Mes žydų valstybę 
laikome principiniu priešu. 

Terorizmo n a i k i n i m a s 
Amerika ir vakarų pasaulis 

tikisi, kad, sunaikinus PLO, 
kuriai primetamas sovietinis 
teroristinis charakteris, tuo 
pačiu smūgiu bus suduota ir 
kitoms tarptautinėms tero
ristinėms organizaci joms. 
Tačiau sovietiniai ginklai susi
laukė arabų akyse menkaver
tiškumo. Todėl Persijos įlankos 
kraštai turėtų susilaikyti nuo 
jų įsigijimo, kuris turėtų 
sumažinti Sovietų Sąjungos 
agresyvumą. Arabų valsty
bės, nenorėdamos priklausyti 
tik nuo JAV, ginklus pradėjo 
pirkti iš Anglijos, Prancūzijos 
ir Vak. Vokietijos. 

Pradžioje PLO buvo įsikū
rusi Jordane, buvusiame Pa
lestinos dalim. J o gyventojų 
dauguma yra arabai sunitai 
mahometonai. Jordanui išvi
jus PLO, susimetė į Libaną. 
Dabar PLO pamatė, kad jos 
neremia arabai, o tik Sovietų 
Sąjunga. 

Susikryžiavus įvair iems 
įvykiams Viduriniuose Rytuo
se, arabai junta, kad atsirado 
kitas gyvenimo stilius. Išaugo 
miestai, į kuriuos patraukė 
bastūnus arabus viliojantis 
pelnas, industrializacija ir 
svetimšaliai darbininkai, įneš
dami sąmyšį į arabų gyveni
mą. Turtingi šeikai yra verčia
mi pasikeitusių gyvenimo 
sąlygų suteikti lygias teises 
„mustafizin" — neturtingie
siems, kuriems per ilgus 
amžius nebuvo ta ikomas 
socialinis teisingumas. 

Tačiau Amerikos interesai 
Persijos įlankoje susiduria ir 
su augančiu patriotizmu ir 
nacionalizmu, kuriame akty
vią rolę vaidina ir komuniz
mas, piršdama8 apdailintą 
socializmą. 

EKUMENINIS DIALOGAS 
Muenchene, Vak. Vokieti

joje, vyko katalikų ir stačia
tikių dialogui teologiniais 
klausimais palaikyti mišrios 
komisijos antrosios generali
nės asamblėjos darbai, kurie 
užsitęsė ligi liepos 6-os dienos. 
Komisija buvo įsteigta 1979-
ais metais, o jos pirmoji darbų 
sesija įvyko 1980-ais metais 
Rodi saloje. Dabar prasidė
jusios antrosios sesijos daly
viai, viso apie 60 katalikų ir 
stačiatikių Bažnyčių atstovų, 
apžvelgė jau atliktus darbus ir 
nustatys, kuriomis teologinė
mis temomis bus toliau tęsia
mas katalikų ir stačiatikių 
dialogas. 

NEW YORKO LIETUV JŲ 
KOLONIJA 

P E T R A S M A T E K t N A S 

23 
Nuo J. Bagdono neatsiliko ir kiti dailininkai, 

kaip Pranas Lapė, Česlovas Janusas ir kt. J ie savo 
paveiksluose vaizduoja gamtos vaizdus, pvz. Č. Janu
sas jūrą, Dusetų ežerą, Palangos tiltą nakties metu, 
Šešupės vingį, Nidos žvejų laivus ir pan. Jo paveiks
lai, nors ir nėra pigūs, daugelio lietuvių perkami ir 
puošia kambarių sienas, nes jie lietuvio dvasiai arti
mi. 

Prano Lapės paveikslai, kaip ir Č. Januso, mėgia
mi ir gausiai perkami. Jo paveikslai pirkėjus žavi ne 
tik tematika, bet taip pat ir spalvingumu, ramumu. 
Daugiausiai jo paveiksluose yra gamtos vaizdai iš 
Maino valstijos, kurioje jis dabar, kaip pastovus 
gyventojas, yra įsikūręs. Visuose jo paveiksluose, 
išskyrus tik abstraktus, matyti impresionizmo sti
liaus įtakos. 

Dail. JurgioJuodžio New Yorke buvo surengta tik 
viena paveikslų paroda. Jo paveikslai labiausiai 
išsiskyrė savo tapybos stiliumi iš kitų dailininkų Ją 
surengė 1973 m. gruodžio 8-9 d. Kultūros 2idinyje 
Lietuvių Fronto Bičiulių New Yorko sambūris pagerb
ti Simą Kudirką, Romą Kalantą ir kitus didvyrius. 
Per jo parodą Algis Rukšėnas, atvykęs iš Ohio, skaitė 
paskaitą, kurios tema — Simas Kudirka. 

Dail. J . Juodžio paveiksluose tematika yra grynai 
tautinė, paimta iš Didž. Lietuvos kunigaikštijos ir 
nepriklausomos Lietuvos. Tai vienintelis dailininkas 

lietuvių tarpe, kuris su didele meile ir atsidavimu 
vaizduoja savo paveiksluose tarp banguojančių 
ratlankio išvaizdos spindulių Lietuvos praeities įvy
kius, Vilnių su jo aukštais bažnyčios bokštais, jojan
čius karius, žirgus ir pan. Jo paveikslai spalvingi, 
gyvi, istoriniai ir lietuviams tematikos atžvilgiu 
artimi. 

Dar atskiras parodas buvo surengę dr. Marija 
Žukauskienė , J o n a s Rūtenis ir Kaz imieras 
Zoromskis. Jų paveikslų tematika nieko nesiskyrė 
nuo kitų dailininkų, išskyrus tik dail. Jurgį Juodį. 

Iš jų nepastoviausias K. Zoromskis, kuris visą 
laiką „blaškėsi", ieškodamas, matyt, naujų tapybos 
kelių, kurie patenkintų jo dvasinį polėkį. Jo anksty
vesniuose paveiksluose buvo matyti impresionistinės 
įtakos. Jie pasižymi spalvingumu, patrauklumu. 
Vėliau perėjo į abstraktą ir paskutiniu metu į ritmin
gas juostas (du jo paveikslai ritmingomis juostomis 
yra pakabinti Kultūros Židinio prieangyje, tuojau 
įėjus pro didžiąsias duris į vidų). 

Savo kūriniams temas ankstyvesniems paveiks
lams, išskyrus tik abstraktinius ir ritmingomis 
juostomis išpaišytus, ėmė iš gamtos, kaip gėles ar 
gražius gamtos vaizdus. 1981 m. jo surengtoje 
paveikslų parodoje, įvykusioje Kultūros Židinyje 
geg. 9-10 d., buvo išstatyta apie 35 paveikslai, iš jų 30 
— atvaizduotos gėlės. Net ir „Darbininko" laikraščio 
skelbimų skyriuje, reklamuojant šią parodą, buvo 
užrašyta „Dail. Kazimiero Žoromskio gėlių paroda". 
Šis skelbimas atitiko jo paveikslų parodos turinį. 

Dar savo parodas yra surengę New Yorke Anta
nas Petrikonis, Antanas Rūkštelė, Vladas Žilius, 
žydų kilmės Naumas Alpertas, Ada Peldavičiūtė-
Montvydienė (dail. mirė 1967 m. rugsėjo 14 d.), Vytau
tas Ignas, Elena K^riaUitė ir Vanda Balukienė. Šių 

dailininkų paveikslų parodos, išskyrus tik dail. Vlado 
Ziliaus, buvo surengtos Kultūros Židinyje (dail. VI. 
Žiliaus paveikslų paroda įvyko 1981 m. kovo 21-22 d. 
Vladeck galerijoje, Bronxe). Visų šių dailininkų 
paveiksluose, neišskyrus ir realistinio tapybos sti
liaus atstovų, kaip A. Rūkštelės, matyti impresio
nistinio stiliaus įtaka, o kitų, kaip A. Petrikonio ar 
Ados Peldavičiūtės-Montvydienės, dar ir ekspre
sionistinės įtakos. Juose matyti ne tik spalvingumas, 
bet dar ir judesys, kuris, atrodo, lyg kokios gamtinės 
jėgos priverstas judėti, ypatingai Petrikonio paveiks
luose. 

Tematika beveik visų dailininkų, išskyrus tik 
abstraktistus ar ritminių juostų, kaip VI Žilių ar V. 
Balukienę, yra vienoda — gamtos vaizdai. Vieni iš jų 
vaizduoja juos realistiniu, kiti impresionistiniu 
tapybos stiliumi. Gamtos ar miesto vaizdų kaip dail. 
Naumano Alperto, kurio paveikslų paroda vyko 1981 
m. kovo 14-15 d. Kultūros Židinyje, paveiksluose atsi
spindėjo grynai realistinis tapybos stilius. Jo 
paveiksluose daugiausia buvo atvaizduota sostinės — 
Vilniaus — įvairios gatvelės su jų pastatais (jo 
parodoje buvo įstatyta 75 paveikslai). 

Iš visų dailininkų labiausiai išsiskyrė Ada Pelda-
vičiūtėMontvydienė. Jos pomirtinę paveikslų paro
dą surengė jos brolis inž. Vitas Pelda, gyvenantis 
Chicagoje. Parodą globojo New Yorko Lietuvių 
Dailininkų sąjunga. Paroda vyko 1981 m. balandžio 5 
d. Kultūros Židinyje. Nors dailininkės, kaip rašo dail. 
Juozas Bagdonas savo straipsnyje „Ados Peldavičiū
tės-Montvydienės kūrinių paroda New Yorke kūry
binis palikimas nėra gausus, bet svarbus ir svarus 
mūsų dailės istorijoje" (Dirva, 1981.111.19, Nr. 12-10). 

'Bus daugiau'" 



Darbas ir šeima 

pa
dės, skambinant po 6-os vaL vakaro. 

IMef. _ 476-8950 

-Dabartiniai ir buvę Clevelando Sv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokytojai mokyklos dvi-

dešimtpenkmečio sukaktuvių minėjime. Pranešė
ja Vilija Nasvytytė . Nuotr. V. Bacevičiaus 

CLEVELANDO 2INI0S 
P A S K U T I N I S 

P O S Ė D I S 

ŠT Pereitas žiemos-pavasario 
X*ezonas Clevelande buvo 
^pripildytas įvairių renginių, 
.didelių ir mažų bei tik vietinės 
»Beiksmės organizacijų parengi
amų. Paskutinis didelis įvykis 
. Jbuvo Lietuvių Rašytojų draugi-
I jos suvažiavimas, įvykęs gegu-
1 žės 22-23 dienomis. 

Apie jį daug ir plačiai rašė 
m lietuvių periodika, įskaitant ir 
-„Draugą". Suvažiavimą rengė 
* specialus komitetas, vado-
* v a u j a m a s rašytojo Balio 
* Gaidžiūno, iš kurio ir kun. G. 
•į Kijausko, S.J., originaliai ir 
- kilo pati mintis tokį suvažia-
įy imą rengti. 

I Šis komitetas birželio 21 d. 
•^Dievo Motinos parapi jos 

mažojoje salėje turėjo pasku
tinį posėdį. Kun. G. Kijausko 
vadovaujama parapija buvo 

^Sio suvažiavimo didžiausias 
zjnecenatas, leidęs naudotis 

visomis pata lpomis posė
džiams, suvažiavimui, litera
tūros vakarui, akademijai, 
parodai nemokamai. Be to, 
parapija paruošė ir atspaus
dino suvažiavimo 12 psl. 
programą, atspausdino bilie
tus, apmokėjo scenos deko
ravimo ir Maironio parodos 
išlaidas. Jei už viską būtų 
reikėję mokėti pagal parapi
jos nustatytas normas, būtų 
susidariusi per 800 dolerių 
suma. Komitetas dėkingas 
parapijos klebonui ne tik už 
didelę dovaną, bet ir už 
nuoširdžią talką visuose komi
teto darbuose. 

Paskutiniame komiteto posė
dyje pirm. B. Gaidžiūnas, 
trumpai perbėgęs komiteto 
atliktus darbus, tarė, kad „šis 
posėdis buvo ketvirtasis ir 
nekrologe galima atžymėti, 
kaip komiteto mirties diena". 

Padėkojo visiems komiteto 
nariams, kurie prisidėjo savo 

darbu ir ta lka šį istorinį 
suvažiavimą rengiant. J i s už 
atliktą darbą kol kas tegir-
dėjęs tik pagyrimus. Tokie 
pagyrimo laiškai atėjo iš Jur
gio Jankaus , Česlovo Grincevi-
čiaus, Eduardo Cinzo, Stasio 
Santvaro ir Rašytojų draugi
jos vicepirmininko Bronio 
Railos. Žodžiu girdėjęs ir 
daugelio kitų. Cia B. Gaidžiū
nas davė ištrauką iš Railos 
laiško, liečiančio Talkos komi
tetą: „Galvoju, kad mūsų 
amžiuje tokio rašytojų suvažia
vimo Amerikoje jau nebebus. 
Gal ką čikagiškiai ateity ban
dys, bet vargu ar kas geriau 
išeitų. Jūsų vadovauta organi
zacija buvo visiškai tobula — 
visais atžvilgiais". 

Jurgis Malskis buvo to komi
teto iždininkas, kuris, kaip ir 
visada tokias pareigas atliekąs 
labai sąžiningai, paruošė 
suvažiavimo apyskaitą, kuri 
b u v o k o m i t e t o p r i i m t a . 
Apmokėjus visas išlaidas, 
suvažiavimo piniginis likutis 
siekė 657.95 dol. Jei bus dar 
gauta pora smulkių sąskai
tėlių, tai likutis gali truputį 
sumažėti. 

Posėdžio dalyviai siūlė liku
tį paskirti: Aloyzo Barono 
novelių konkurso premijai, ar 
sergančiam, ar sergančiai 
rašytojui,-jai, ar kitam reika
lui, kurį Rašytojų draugija ras 
tikslinga. 

Komitetą LRD suvažia
vimui rengti sudarė: LRD 
įgaliotinis ir pirmininkas 
Balys Gaidžiūnas, nariai: kun. 
G. Kijauskas, B. Auginąs, V. 
Bacevičius, A. Bakūnienė, I. 
Bublienė, D. Dundulienė, J . 
Garla, V. Kavaliūnas, E. Kers-
nauskas, N. Kersnauskaitė, E. 
Mainelienė, J. Malskis, V. 
Mariūnas, VI. Plečkaitis, 
Rociūnas, A. Rukšėnas, 
Stasienė, J . Stempužis, 
Žilinskienė ir J. Žilionis. 

V. R 

V. 
S. 
o. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

METAI BE 
A.A. A D O L F O A N D R U L I O 

Praėjusių metų liepos 3 d. 
šioje lietuvių kolonijoje žemiš
kąją kelionę baigė a.a. Adol
fas Andrulis. Šį dvasios ir 
fizinių jėgų milžiną pakirto 
pasalūnė vėžio liga pačiame 
amžiaus stiprume, einant 
penkiasdešimt devintuosius 
metus. 

A.a. Adolfas Andrulis buvo 
vienas iš pirmųjų šios lietuvių 
kolonijos gyventojų. Vertėsi 
motelių bizniu, o iš jo išėjęs 
organizavo ir vadovavo Palm 
Del Mar ir Lithonos lietuvių 
statybų korporacijom. J i s 
drauge su Aldona ir dr. Jonu 
Sandargais bei dar keletu kitų 
asmenų stengėsi, kad šioje 
k o l o n i j o j e į s i k u r t ų kuo 
daugiausiai lietuvių. Buvo 
vienas iš Daytona Beach ir 
apylinkių Amerikos Lietuvių 
klubo organizatorių, steigėjų ir 
jo pirmasis pirmininkas. 

A.a. Adolfas Andrulis 

A.a. Adolfas buvo ypatinga 
asmenybė. Didelis patriotas, 
besąlyginis pavergtos tėvynės 
okupantams priešas. Pokal
biuose atviras, principingas, 
bet plačios tolerancijos ir atlai
dus jį kritikavusiems, gal net ir 
įskaudinusiems. Paslaugus ir 
visada pasiryžęs lietuviui bet 
kuo padėti. 

J i s vylėsi čia dar daug metų 
gyventi. Džiaugėsi matyda

mas, kaip gražiai ši lietuvių 
kolonija auga lietuviškomis 
šeimomis. Organizavo lietu
viškas pamaldas, kultūrinius 
renginius, dažnai tam išleis
damas nemažas sumas savųjų 
lėšų. Jo namuose beveik 
v i sa lietuviškoji spauda, 
dienraščiai, žurnalai. Niekada 
neatsisakė stambesne auka 
paremti mūsų veiksnių, fondų 
ir organizacijų darbus. 

Ir štai, netikėtai ima silpnėti 
jėgos; tačiau Adolfas nemanė, 
kad tai piktasis likimas tyko jo 
gyvybės. Apie pusmetį negala
vęs, palieka mylimą žmoną 
Viktutę, daug mielų prietelių 
šioje, jo organizuotoje, koloni
joje ir išeivijoje. Palieka bro
lius ir artimuosius savo sporto 
dienų bičiulius. Palieka daug 
nenuveiktų darbų, o ketino net 
čia lietuviams pastatydinti 
nuosavus namus, kuriuose 
ateities gausi lietuvių kolonija 
galėtų vystyti visokeriopą 
kultūrinį gyvenimą. Deja, 
Aukščiausiojo planai mums 
nežinomi. Nebuvo žinomi ir 
mielam kaimynui, prieteliui ir 
šios lietuvių kolonijos darbo 
milžinui a.a. Adolfui Andru
liui. Ir jis išėjo nebesugrįž
tamai, palikęs mums tik gražų 
gyvenimo ir darbų pavyzdį. 

Našlė Viktorija Andrulienė 
š.m. liepos 10 d. suruošė velio
nio prisiminimą. Tą dieną 
Taikos Karalaičio katalikų 
bažnyčioje, Ormond Beach, 
kun. dr. Kazimieras Ruibys už 
velionio sielą aukojo šv. 
Mišias. Šv. Mišių skaitymus 
a t l i k o ve l ion io a r t i m a s 
bendradarbis Algirdas Alksni
nis, o pamaldų metu dalyviai 
gražiai pagiedojo „Prieš Tavo 
altorių", „Jėzau pas mane 
ateiki" ir „Marija, Marija". 

Kun. dr. Kazimieras Ruibys 
savo pamoksle išryškino a.a. 
Adolfo Andrulio gyvenimą, jo 
siekius, širdies kilnumą, ryžtą 
ir auką šiai lietuvių kolonijai. 
Pamaldose dalyvavo a.a. Adol
fo našlė Viktorija, jo giminai
čiai ir labai didelis būrys šios 
kolonijos lietuvių iš Daytona 
Beach, Port Orange, Ormond 
Beach, Palm Coast, Deltonos ir 
kit. 

Po gedulingų pamaldų ponia 
Andrulienė pakvietė visus į 
restoraną priešpiečių, kur, 
pradedant valgyti, jautrią 
maldą sukalbėjo kun. dr. 
Kazimieras Ruibys, o p. An-
drulienės vardu visiems 
padėkojo ir a.a. velionį Adolfą 
dar kartą geru žodžiu paminė
jo jų artimas šeimos prietelis 
Haris Lapins. 

Pamaldų metu dr. kun. 
Ruibys, prisimindamas velio
nį Adolfą, prisiminė ir a.a. dr. 
Joną Sandargą, mirusį vasa
rio mėn., taip pat vieną iš šios 
lietuvių kolonijos pirmūnų, 
kuris šiai kolonijai yra atida
vęs daug sielos. A.a. dr. Jonas 
Sandargas, paskutiniuosius 
ketverius metus sunkiai sirg
damas, tebegyveno šios hetu
vių kolonijos rūpesčiais ir 
drauge su žmona Aldona savo 
auka ir darbais atsiliepė į lietu
vių gyvenimo užmojus, juos 
rėmė. Turė jome progos 
aplankyti ir a.a. dr. Jono 
Sandargo amžino poilsio 
vietą, n e t o l i O r l a n d o , 
Woodlawn kapinėse. 

niiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiN 
NAMU APSITVARKYME 

Įprast iniame s e k m a d i e n i o Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at-
susit ikime SU tikinčiaisiais naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
susirinkusiais švento Petro namo- Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
aikštėje „Viešpaties A n g e l a s " s u P****™' "* Prieinamą kainą, 
maldos metu, popiežius Jonas 
Paulius II-sis vėl sugrįžo prie 
žmogaus darbo temos, ypač uiiiiiuiuiiiiujiiuiiiiiiiiiiiuuiiiuiiiiiiuii 
kiek ji liečia darbo ryšį su 
šeimyniniu gyvenimu. Žmo
gus, kalbėjo popiežius, nuo pat 
pradžios savo darbu siekė už
valdyti žemę ir užtikrinti sau ir 
savo šeimai pragyvenimą. 
Darbo pareigos pajautimas 
yra giliai žmogiškas, bet 
drauge turi ir evangelinę pras
mę, ypač kai kalbama apie 
darbo ryšį su šeimyniniu gyve
nimu. Darbas suteikia šeimai 
tvirtą pagrindą, duoda gali
mybę šeimai vystytis darnioje 
vienybėje ir santarvėje , 
stiprina šeimoje patvarumą. 
Dėl to, darbas žmogui yra 
brangus, darbas tampa žmo
gaus gyvenimo tikslu, o taip 
pat ir meilės akstinu. Darbas 
tad, neturi pakenkti šeimy
niniam gyvenimui, kalbėjo Pakeičiame senus nesandarius pagrin 
Š
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ventasis Tėvas, darbas nepn- d u u u s 

CLASSIFIED ADS 

bais 
patogiai valomus. valo išskirti atskirus šeimos 

narius, bet, priešingai, turi ^ langų^ 
juos dar labiau vienyti — su
jungti. 

langus i 
stiklais su 

nyloninius", trigu-
sieteliu, lengvai ir 
Jiems nereikia an-

Miiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuitiiiiiiiiiiiniuiiiiiim 
JONAS BALYS 

Mirtis ir laidotuves 
Lietuvių liaudies tradicijos 
Lietuvių tautosakos lobynas 

DC. Išleido Lietuvių tautosakos 
leidykla 1981 m., Silver Spring, 
Md., 152 psl. Kaina su persiun
timu $7.00. 

Kad nereikėtų dažyti — dengiame 
medį spalvuotu aluminijum. 

DUEYS — STOGELIAI 
TVOROS 

ir kiti darbai 

KOSTAS BUTKUS 
TeL - 778-2781 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga vyresnio amž. moteris 
engvam namų ruošos darbui prie vie
nos moters. Gyventi vietoje gražioje 
•ezide nei joje Wisconsine, apie 200 
mylių nuo Chicagos Rekomendacijos 
reikalingos. Rašyti adr.: 

DRAUGAS ADV. No. 2346 
4545 \V. 63rd St., Cbicago, IL 60629 

R E A L E S T A T K 

VldNITY 67th & KEDVALE 
7 room brick, 4 bedrooms, 1 bath — 
2 powder rooms, formai dining room. 
finished basement, centrai air, flood 
control, plūs an oversized 2 car gar-
age. Close to shopping, schools and 
transportation. 

Call after 5 pjn. — 767-6757 

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

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPRES6 
2501 W. 69th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 9Z5-27S7 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiHUiuiuiiiiuiniii 

SOLID BRICK — CHICAGO. 2-Flat 
with full basement, plūs 2-car garage. 
Corner lot. Both 3-bedrms. Call today. 

CENTURY 21 — CREST HOUSE 
TeL 425-4533 

lllllllllllltlllimilllllllllllllllllimiilllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
lllIllIlIilIlIliilIilIlIlIlIlIlUUUlIilUllUlUil 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3639 WEST 65th STREET 
ir 

6536 SOUTH KOLEV AVENUE 
Naujesni 3-jų miegamų mūr. namai. 
Dėl informacijų skambint — 

B U D K A I C I 
TeL 767-0600 

U I 

Puikus 7 m. senumo mūr. "tri-tevel", 
bos salione, židinys. Baseinas. Prie 
Kenosha, Wisc., arti Miėhigan ežero. 
3-jų miegamų namas. Skliautines lu-
Virš akro žemės, daug vaismedžių, 
bičių. Visi patogumai. Skambint — 

778-5454- arba 789-1092 

UNION PIER, MICH., priešais Lietu-
! vių salę parduodami 2 namai (1 buto 

ir 2-ji butų), plius 3 vasarnamiai. La
bai pigiai. Skambint po 5 va i vak. 
teL 776-0040. 

» • • • • • > i t - . • • • * • « * • • • • » > 
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Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą51f5 W. 

Chicago, IL €0629 
UIIIIIIUlUllMlIlIlIlIlIlUlllllllllhlllllllllll 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

63rd St., dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

*<s<»o^»<»<a<2<a<s<v»oi<»>3b<>-» 

M O T U L E S D A I N O S 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis 

ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins
kienė. 

Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kis. Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo 
kaime mergelės. Šėriau žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur 
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti: 

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

i 

b 

J 

10% — 30% — S0% pigiau mokėsit 
už apdrauda nou usnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 i4 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iHiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiHiiiiiiium 

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

Telef. — WA 5-8063 

PASSBOOK 
SAVINGS 

IflMrMt * * « • * 

usfor I 

AT OUt 10W IATB 

Mutual Federal . 
Savinas and Loan [2 

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

I SBUtti Mon.Tuc.rrl.9~4 rhur.*-S S«t . » - l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4038 Archer Avenue 
Chicago, IH. 60632, tel. 927-5980 

WeU Maintained brick 2-flat bidg. 
with 1 bedroom garden apartment. 
Vic. 70th & CampbelL Enclosed back 
porch and 2 car garage. $73,900. 

No. 93375. 
GEORGE VLASIS REALTOR 

TeL — 636-7474 

ninnnTTTTTTmrrrrnPiMHiiiiiimiriniHiili 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai mJP 

BELL R E A L T O R S 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-223S 
4IIMIIfllltlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlUIilillH> 

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

• ' • 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REAJLTT 

2951 West 6Srd Street 

miiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiimiiiii i i i 
M. A. $ I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTART PUBUC 

4259 S. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ UkvUtimai. pildomi 
PILJETTBfiS PRABTMAI Ir 

Kitokį* blankai. 
imnniiniiiimiiinnmmiimiiiininiiiiii 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Master Plumbing 
Lleensed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
le*. KarSto vandens tankai. Flood con-
rol. Užsikimšę vamzdžiai iSvalomi 
•lektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAFINAS 636-2960 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 778-4363 

1&J.PHARMACY 
\fctetal vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žoles r t t 

Važiuojamos Mdfls, remental Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALO 

— o — 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
•raitu paprotys. Biznieriai jas pia
nai naudoja. Bet tinka ir visų tuo-
•nų atstovams turėti gražiai vizt 
tinas korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminls-
racija visais panašiais reiks lai a 

3ūeite patenkinti mūsų patarnavt 
mu 

Popular Lifhuanian 
RE C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaozapina Dauivardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
ne vėl patikslino ir pagražino i ią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. š i knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 

Užsakymus* s iųst i : 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60C29 

Kaina su persiuntimu S5.6S 

Illinois gyventojai pridėkite daz 
20 centų mokesčiams. 

. 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie . skelbiasi dien. „Drauge". 

http://Mon.Tuc.rrl.9~4
file:///fctetal


East Chicago, Ind., LB vald. sekr. Kazys Domarkas įteikia gėles motinos 
dienos paskaitininkei Sofijai Jelionienei. Viduryje — valdybos pirm. Birutė 
Vilutienė. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Bir/el io 13 d. buvo la ikomos 
šv. Mišios už Lietuvos t r emt i 
nius ir laisvės kovotojus šv. P r a n 
ciškaus parapijos bažnyčioje. G i 
liai patr iot inis kun. P. Jakulevi-
čiaus pamokslas ir d a m u s para
pijos choro giedojimas sudarė vi
siems iškilmingą, bet kar tu ir 
liūdną nuotaiką. . ."tegrįžta lai
mingai sesutės ir broliai į šventą 
žemelę laisvos Lietuvos" ne vie
n a m p a m a l d ų dalyviui išspau
dė ašarą. 

Po pama ldų parapijos salėje 
įvyko minė j imo akademinė da
lis. Kun . P. Jakulevičiui sukalbė
jus invokaciją, p i rm. B. Vi lu t ie 
nė t r u m p u žodžiu iškėlė baisio
jo birželio reikšmę ir pristatė da 
lyviams naują Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos kleboną kun . 
Joną Dani levič ių ( D a n i e l s ) , ku
ris, n o r ė d a m a s susipažinti su sa
vo nauja is parapiečiais , pasakė 
t rumpą angliškai ir lietuviškai 
kalbą. 

M e n i n ę p rogramas dalį a t l iko 
East Chicagos apylinkės m y l i m a 
dainininkė Jū ra t ė Tautvi la i tė-
Jos šypsena, puikus balso valdy
mas ir tarsena — tai ypatybės, 
kurios yra tik Jūratės. Liaudies 

Apylinkės va ldyba suruošė įs- j motyvais perpintą da inų rinkinį 
pudingą baisiojo birželio m i n ė - 1 palydėdama gitara, Jūratė ka ip 
jimą, n e t pa l ikdama m ū s ų t a u - ir visada žavėjo klausytojus, ku-

tis — 62 , R. Nemickas — 37, R 
Pl iūra — 31. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

gamond ežero nemažą žemės 
plotą ir jį pavadino " M a i r o n i o 
parku" . 

Dabar t inė Lietuviu labdaros 
Maironio parko draugijos vado
vybė savo pat ronui ir didžiajam 
lietuvių poetui Maironiui — M a 
čiul iu! š. m. rugpiūčio 1 d. ruo
šia jo 50 metų, mirt ies proga mi 
nėjimą — akademiją. 

Programoje 11:30 ryto šv. Mi 
šios apatinėje Mai ron io parko 
salėje, kurias a tnašaus Providen-
ce lietuvių parapijos k lebonas 
kun . V. Cukuras. Šv. Mišių metu 
giedos VVbrcesterio Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas 
Z igmo Snarskio. Vargona is gros 

Olga Keršytė. 12:30 Maironio pa
veikslo — portreto šven t in imas . 
Šventina kun. V. Cukuras . 1 vai-
po pietų — pietūs. 

Po pietų minė j imas — akade
mija. Pagr indinis kalbėtojas 
VVbrcesterio Šv. Kazimiero pa ra 
pijos klebonas kun. A n t a n a s M i -
ciūnas. 

Ma ; ron io parko vadovybė kvie
čia na r ius ir svečius ne tik iš 
VVorcesterio, bet ir iš apyl ink ių 
gausiai dalyvauti . Bilietus prašo
me iš ankso įsigyti. Jie g a u n a m i 
pas valdybos nar ius ir M a i r o n i o 
parke. 

P . 

D R A U G A S , p e n k t a d i e n i s , 1982 m . l iepos mėn. 16 d. 

Š E I M O S D R A M A 

C h i c a g o s š i a u r ė j e , 3544 N. 

C la rk , y r a A t r i u m t e a t r a s , ku

riame d r a m a t u r g a i t u r i p r o g o s 

i š b a n d y t i s a v o n a u j u s k ū r i n i u s . 

D a b a r č ia s t a toma B . W. RosejJ 
d r a m a T m Near N i a g a r a " , k u r 
f i n a n s i š k a i sėkmingo tėvo s ū 
n u s p a m ė g ę s k n y g a s ir p a p r a s 
t ą da rbą k n y g y n o sandė ly . T a r p 
j ų i šs ivys to konf l ik tas . 

tos kančių atgarsį amerikiečių 
tarpe. Birželio 12 d. 8:05val. ry
to per H a m m o n d VVJOB radijo 
stotį ž inių komenta tor ius Irving 
Levvin davė 25 minuč ių specia
liai JAV LB visuom. reikalų t a 
rybos paruoštą programą. Išklau
sius tos magnetofoninės juostė 
lės, pasirodė, kad tai t ikrai pro 
fesionaliai ang lų kalba paruošta i 
p rograma, iškelianti garbingą! 
Lietuvus praeitį, rusų okupaciją, I 

rie nepagai lėjo jai plojimų. Mi-1 
nėj imas buvo baigtas visiems d a - ' 
lyviams giedant "Lie tuva b r a n - ' 
gi m a n o tėvynė". 

J. Pečiulis, iždininkas, prašo j 
užsimokėti na r io mokestį. 

Kor 

birželio įvykių reikšmę ir dabar
t inę ok- Lietuvos padėtį. 

[|Worcester, Mass. 
MAIRONIO MINĖJIMAS 

Pirmieji VVorcesterio l ietuviai 
emigranta i įsigijo Shewbury i 

: miestely prie gražaus Cjuinsi-

East Chicago, Ind. 
MOTINOS DIENA 

Šių metų pirmosios pusės LB-
nės East Chicago apy l inkės val
dybos veiklos apžvalgą pradėsime 
Mot inos dienos m i n ė j i m u , ku
r i a m lietuviai skiria p i rmą gegu
žės mėnesio sekmadienį . Motinos 
d ienos minė j imas Eas t Chicagos 
apyl inkėje yra t rad ic inė veiklos 
dal is , įnešanti daug š i lumos ir 
d a r n u m o į ku l tū r inę veiklą. Mi
nė j imas buvo pradėtas šv. Mišio 
mis~Sv. Pranciškaus l ietuvių pa
rapijos bažnyčioje, o po pamaldų 
buvo tęsiamas parapijos salėje. 

Mie la viešnia iš Ch icagos , vi
s u o m e n i n i n k e ir skau t in inke So
fija Je l ionienė savo puikiai pa
ruoštoje paskaitoje vaizdžiai api
b ū d i n o nepr ik lausomos, okupuo
tos Lietuvos, t remties ir moder
niąją šių dienų mot iną . S. Jelio-
n ienės švelniu tonu perduotos 
m i n t y s rodė jos tv i r tus įsitikini-

ir giliai smigo į klausytojų 
is. M e n i n ę minė j imo dalį at

liko Gary , Ind. , L i tuanis t inės! 
mokyklos mokinia i , kur ie savo ' 
d a i n o m i s eilėraščiais ir t au t in ia i s ; 
šokiais džiugino savo mamytes Į 
ir minė j imo dalyvius. T a i nuo-j 
pe lnas mokyklos vedėjos Janinos ; 
Gulub icka i tės , t au t in ių šokių mp- ! 
kyto; >s Katerinos Pečka ;*ienės ir j 
mokvt . dr. Janinos Rėklai t ienės ir, 
mokyt . Joanos Rudzevičiūtės . ' 
T a i r i n i u s šoki>:> a k o r d e o n e pa-1 
lydė i J. S aičeiiū .a>. da inas — j 
muz . A. Giedrai t is . Visos moti- • 
nos ir programos dalyvia i buvo- Gary Lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą Motinos dienos mi-
apdovanot i gėlėmis, o po progra- nėjime, East Chicago, Indiana. Prie pianino — muz. A. Giedraitis. 
mos visi susirinkusieji — pavai- < 
sinti . Vaišes suorganizavo B. 
T a m p a u s k i e n ė , o B. P ū r a s gaivi
n o ištroškusius prie baro . Prie 
a lyvų žiedais išpuoštų stalų, pro
g r a m o s (dalyviai ir svečiai dar il
g a i vaišinosi ir da l inos i įspū
džiais. 

RINKIMĄ! 

LB East Chicagos apylinkė 
pr iklauso a n t r a m LB Vidur io Va
karų apyg. r i n k i m i n i a m rajonui. 
Šiais metais r enkan t JAV LB ta
rybą ir Pasaul io LB seimo suva
žiavimo atstovus, r i nk ima i buvo 
pravesti paštu ir t a i p pat buvo 
ga l ima balsuoti a smeniška i Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
pa ta lpose gegužės 9 ir 16 dieno
mis . Balsavimu komisija, suside
dan t i iš R. Pečiulio ir P. Binge
lio, r ink imus labai rūpest ingai ir 
sklandžiai pravedė, o apylinkės 
balsuotojai turėjo progos pasi
r inkt i , nes kand ida t avo trys apy
linkės nar ia i : B. Vi lu t ienė , K. 
D o m a r k a s ir R- \ e m i c k a s . 

Balsavo 174 asmenys . Renkant 
JAV LB tarybos nar ius , balsai pa 
siskirstė: B. Vi lu t i enė — 137, K. 
D o m a r k a s — 104. K. Ambrozai-
tis — • 96, V. Janušonis —47, 
R. P l iūra — 45. VI PLB seimo 
resul ta ta i : B. Vi lu t i enė — 107, K. 
D o m a r k a s — 74, K. Ambrozai-

AtA PETRAS ŠAKINSKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl. 
Mirė liepos 14 d., 1982, 11:40 vai . ryto. sulaukęs 78 m. 

amžiaus . 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žagarės valsčiuje. 

Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime žmona Julija (Pukinskaitė), 

duktė Alma Burienė, žentas Linas, anūkai Povilas ir Jonas , 
pusbroliai William Josephs su žmona Ann, Stanley su žmona 
Hilda, Walter su žmona Joan . Joseph su žmona Diane ir John 
su žmona Phyllis Kaikeriai, sesers duktė Sylvia, 3 pusseserės 
Josephine Mockaitis su vyru Ignacu, Susan Shukis, ir Stella 
Zelnis su vyru Richard, dėdina Apolonija Kaikerienė ir kiti gimi
nės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Pr iklausė Liet. Tautos Fondui ir Union Pier Namų sav. dr-
jai. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

l a i d o t u v ė s įvyks šeštadienį, liepos 17 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus at lydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d raugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Ž m o n a , d u k t ė , ž e n t a s i r a n ū k a i . 

I .aid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

<F 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNTTURE REFIN1SHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work 
HAAS UPHOLSTERY, 8034 26th St. 

Cicero, m. 60«S0. Tel. 652-4795 

L A N D O F C R O S S E S 
The s t r u g g l e for re l ig ious freedom in L i t h u a n i a , 1939 - 1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUXt M.A., B.D. 

P r i n t e d in E n g l a n d 1979, 339 pages . P r i c e — inc luding 
s h i p p i n g a n d h a n d l i n g $8.95. 

U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 

Mūsų b r a n g i o j i M a m y t ė , M o č i u t ė i r P r o m o č i u t ė 

A.fA. 
ELENA 

BARTKUTĖ-LAPIENĖ 
amžinai užmigo 1982 m. gegužės 25 d. 5 vai. 40 min. p.p. Sv. 
Antano ligoninėje, po sunkios ir ilgos ligos, sulaukusi 87 m. 
amžiaus ir užbaigusi savo pilnai prasmingą gyvenimą žemėje. 
Gegužės 29 d. palaidota lietuvių š v . Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. 

N U O Š I R D Ž I A U S I A S L I E T U V I Š K A S A C l C 

kun. V. Mikolaičiui už maldas bažnyčioje, gedulingų šv. Mišių 
aukojimą, palydėjimą į kapus ir paskutines apeigas kapinėse. 

Nuoširdi padėka kun. dr. J. Prunskiui už turiningą 
pamokslą. 

Didelis dėkui sol. D. Stankaitytei už jautrų giedojimą šv. 
Mišių metu. 

Didžiai esame dėkingi Lietuvos gen. konsulei J . Daužvar-
dienei, Balfo centro vald. pirm. M. Rudienei, Tėvų Marijonų 
vyresniajam kun. dr. J . Vaškui ir visiems, a ts i lankiusiems 
koplyčioje, palydėjusiems Velionę į jos amžino poilsio vietą, 
užjautusiems mus žodžiu ir raštu skausmo valandoje. 

Labai įvertindami dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdybos narėms, vadovaujant dr. O. Bakaitienei, už atsi
sveikinimą ir maldas koplyčioje. 

Giliu lietuvišku dėkingumu prisiminsime Melrose P a r k o 
Lietuvos Dukterų, su pirm. O. Junkeriene, graudų ir jau t rų 
seserišką savo narės atsisveikinimą, simboliškai dedant po 
raudoną rožę į karstą. 

Mūsų gili padėka už gausias aukas šv. Mišioms, Balfui, Lie
tuvos Dukterims, Lietuvių Fondui ir prisiųstas puošnias gėles 
koplyčioje. r 

Jautr ia i dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautas spau
doje mūsų sunkiose liūdesio valandose. 

Ypatingai esame dėkingi dr. F. V. Kaunui už ilgą atsi
davusį ir draugišką Velionės gydymą ligi paskutinės valandos . 

Labai ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už pa ta rnav imą 
laidotuvių reikaluose ir palengvinimą mūsų skaudžiose liūdesio 
valandose. 

D u k t ė S t a s ė S e m ė n i e n ė 
S ū n ū s E d v a r d a s i r H a r i s su ž m o n o m i s V i l h e l m i n a 
ir G r a ž i n a 
V a i k a i č i a i : N i j o l ė , R i t a , R a i m u n d a s , R i č a r d a s 
i r T o m a s 
P r o v a i k a i č i a i : K r i s t u p a s , P e t r a s i r M y k o l a s 

Mylimai motinai 
A. f A. PRANCIŠKAI JUŠKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, sūnų Nardį su šei
ma ir kitus artimuosius širdingai užjau
čiame. 

JANINA IR JONAS ŠALNAI 
BIRUTĖ IR LIUDAS VANAGAI 
ALDONA IR MINDAUGAS KLYGIAI 

A. -f A. 
CHARLES NORVILLE mirus, 

s k a u s m o pr is lėgtą d u k r e l ę X O L A G U R I N I E N Ę , jos Š E I 
MA, ir uošvius J A D V Y G Ą ir A L E K S A N D R A G U R I 
N U S , sūnus E D M O N D i r A R V Y su Š E I M O M I S ir v i -
sus A R T I M U O S I U S nuoš i rdž ia i už j auč i ame i r k a r t u 
l iūdime. 

MILIERIŲ ŠEIMA 

"HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:. 

Į Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
: J O N A S N A R B U T A S 

P I R M O J I dalis a p i m a nuo 1919-1936, 432 pusi . K a i n a j 
š su pe rs iun t imu S9.50. 

A N T R O J I dal is — įvykiai a p r a š o m i nuo 1937-1940 I 
= metų la ikotarpį d a u g i a u s i a s k i r t a ap ie L i e t u v o s s p o r t o d i - j 
5 džiuosius l a imėj imus , 445 pusi . K a i n a su p e r s i u n t i m u $9.50. 

T A b u leidiniai didelio f o r m a t o su daugel i l ius t rac i jų , 
= gražia i iš leista. S p a u d ė M o r k ū n o s p a u s t u v ė 1978. 

= U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

" D r a n g a s " , 4545 W. 63rd S t , Chicago , DL 60629. 
I n i ino jaus gyven to j a i p r i deda e x t r a 45 e t . U k s ų . 

4* '.iiiiiiiiuiiiiiiiinittmil 

A. f A, PETRUI ŠAKINSKUI mirus, 
J o m y l i m ą ž m o n ą J U L I J Ą , d u k t e r į ALMĄ, jos še imą be i 
k i t u s a r t i m u o s i u s d i d ž i o s k a u s m o valandoje nuoš i rdž i a i 
u ž j a u č i a m e . 

OATA IR JUOZAS BAUŽIAI 
VLADĖ IR ALFONSAS PARGAUSKAI 
DALIA IR LIUDAS STANKAIČIAI 
DANA STANKAITYTĖ 

A. JL. 

JOSEPHINE MANKUS 
PAGAL TĖVUS KUTKUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 13 d., 1982 m., 11 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jennie Povilaitis, žentas 

Matt, sūnus Walter Dubinskas, Sr., marti Margaret, 7 anūkai: Patri-
cia Morgan su vyru Larkin, Margaret Janners, Walter, Jr., su žmo
na Patricia, Joseph, Raymond su žmona Yvonne, Robert, Douglas 
Dubinskai, 12 proanūkų, sesuo Petronėlė Novikas, dukterėčia Genė 
Sabalauskas su vyru Antanu ir šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Velionė buvo senelė a. a. Sgt. Gerald Cragg. 
Priklausė Am. Lietuvių Piliečių klubui. Suvalkiečių dr-jai. Sa

kių klubui, Žemaičių klubui. Joniškiečių Kultūros klubui, 2aga:lečių 
liet. klubui ir Darius - Girėnas Ladies Auxiliary Post No. 271 A.L 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad ir penktad. nuo 2 iki 9 v. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, liepos 17 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. 
M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. — 476-2345. 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

LAIIX)TUViy DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SUKOS 
2424 W. 09th S T R E E T TeL BEpoblic 7-121S 
11028 Southw«*t Hichw»y. Pa los Hlll*. HL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. C A U F O R J O A AVE, TeL LAfajet te S-3572 

YASAITIS - IUTKUS 
144« SO. 5»tfc AVE.. CICERO, DLL. Te l OLyapfa 1-1003 

I I I • — I I i t m i i M i i i i i i i i i i i i i i m i i i i n i i i niUlffVIff lHII I IHII innnMIllU 

} 

file:///emickas


DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 16 d. 

X l i e tmių skautu Rako sto
vyklautojai atsiuntė pakvietimą 
"Draugo" redakcijai dalyvauti 
ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį, liepos 17-18 d., iškilmėse, 
kurios vyks stovykloje pagal 
visas skautiškas tradicijas. 
Kvietimą pasirašė "Jūros" sto
vyklos viršininkė g. v. v. Alvy
de Eitutytė, "Dainavos" stov. 
viršininkė s. fil. Rita Penčylie-
nė, "Mano Lietuvos" stov. vir-
šininkė vyr. sk. si. Daiva Paulie-
nė ir "Broliškumo" stov. virši
ninkas s. Gediminas Deveikis. 
Redakcija linki gero stovykla
vimo ir skautiškos dvasios! 

X Pedagoginio Lituanistikos 
instituto biblioteka šiuo metu 
renka knygas. Knygomis nau
dosis instituto studentai bei lie
tuvių visuomenė. Institutas pra
šo visus lietuvius prisidėti prie 
šio būtino lietuvių mokslinių ir 
literatūrinių turtų išlaikymo ir 
saugojimo darbo. PLI darbuo
tojai mielai atvyks į knygų au
kotojų namus, jei taip aukoto
jams lengviau. Knygų aukos 
nurašomos ir nuo valdžios mo
kesčių. 

x Transatlantinių didvyrio 
pagerbimas ir kultūrinė progra
ma Sodybos pažmonyje šį sek
madienį nuo 2 vai. popiet. Už
kandis. Visi laukiami. 

x Asta Kižytė šiais metais 
baigė Švč. M. Marijos Gimimo 
par. mokyklą su aukščiausiu 
įvertinimu mokslo ir veiklos sri
tyje ir gavo atžymėjimą iš Ve-
fcerans of Foreign Wars orga
nizacijos. Kitą žymenį gavo už 
laimėjimą pirmos vietos moksli
nėje mokyklų parodoje. Šiais 
metais Asta taip pat laimėjo 
pirmą vietą Talman banko skelb
tame plakatų konkurse T-8-to 
skyrių grupėje. Ji taip pat bai
gė Marąuette Parko lituanisti-

I X Pavergtų Tautu diena pra
sidės penktadienį, liepos 16 d., 

] 3 vai. p. p. Daley Plaza demon-
stracija. Pagrindinis kalbėtojas 
bus ukrainietis, kuris praleido 
30 m. komunistų kalėjimuose 
Sibire. Visi lietuviai prašomi 
dalyvauti su vėliavomis. Mote
rys prašomos dalyvauti su tau
tiniais rūbais. Liepos 19 d. 
prezidentas Reaganas pasirašys 
Pavergtų Tautų savaitės prokla
maciją. Pakvietė į Baltuosius 
rūmus Vincą Samašką, Chi-
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninką. 

x Vytautas Kutkus, JAV L B 
krašto valdybos pirmininkas, 
Aušra Zerr, Visuomeninių rei
kalų pirmininkė, ir Jonas Urbo
nas, JAV LB krašto valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas, lie
pos 19 d. vyksta į VVashingtoną, 
D. C., dalyvauti prez. R. Rea-
gano pasirašyme Pavergtų Tau
tų savaitės deklaracijos. Pasi
rašymo iškilmės bus Baltuo
siuose rūmuose liepos 19 d. 
11:45 vai. ryto. 

X Seselė M. Clemencia Rody
te, ALRK Moterų sąjungos gar
bės narė ir buvusi senelių Šv. 
Šeimos vilos prieglaudos, Le-
monte, Dl., vedėja, turėjo ant
ros akies operaciją. Dievas te
laimina ir jos akis tegėrė ja! 

Detroito apylinkėse gyvenančios skuodiškės susitikusios prisimena gerus Skuo
de buvusius laikus. Iš k.: K. Viskantienė-Balukienė, R. Ražauskienė ir J. 
Putrienė. Nuotr. K. Ražausko 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

nuoja nauja Greater Southwest 
Local Development bendrovė, 
įkurta 1980 m. Ją įsteigė verslo 
vadovai, planuodami suteikti 
prielankesnį finansavimą čia 
besikuriančioms firmoms ir gy
ventojams, ypač parūpindami 
ilgesniam laikui paskolas palan
kesnėmis sąlygomis. Paskolos 
bus teikiamos pirkti ar statyti 
namams, jų įrengimams. Tam 
reikalui Chicagoje gaunama 75 
rnil. dol. 

Greater Southwest Develop
ment Corporation, sutrumpintai 
vadinama DevCorp. Ji parūpi
na paskolų ir padeda pravesti 
remontus senimo butuose. Jos 
adresas 6249 S. Western Ave. 
Neturtingiems duodama remon
tams nemokamai medžiaga iki 
500 dol. vertės ir gali gauti ne
mokamai 4 dienų darbą stalių 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Valdas Adamkus, Kazimie
ras Oksas ir Eugenijus Žiūrys 
atstovaus lietuviams respubliko
nams, prezidentui R. Reaganui 
liepos 19 d. Baltųjų rūmų rožių 
sodelyje pasirašant proklamaci
ją, skelbiančią trečiąją liepos 
mėnesio savaitę Pavergtųjų tau
tų savaite. 

X Jaunučiai ateitininkai iš 
stovyklos Dainavoje grįžta šį 
sekmadienį. Autobusas bus prie 
Jaunimo centro tarp 5 ir 5:30 
vai. vak. Tėveliai prašomi vai
kus pasitikti. 

X Dail. Adomo Galdiko tapy
bos paroda vyks "Galerijoje" 
nuo liepos 20 iki rugpiūčio 22 d. 
Paroda pavadinta "Lietuvos pei
zažas Adomo Galdiko kūryboje". 

x Edmund Binkis ir Juozas nės mokyklos 8-jį skyrių ir Kr. _ ,. . ~ , ... i—. . 7! ^ •„ Škėma, atsiuntė po 3 dol. aukų Donelaičio aukst. mokyklos 6-ją., ~ . . . 1 1 $ f l i o 9 U V n v s r a ;, 
klase vienais penketukais. Asta 
Kižytė yra dr. Juozo ir Agnės 
Kižių duktė, gyv. Marąuette 
Parko apylinkėje. 

X Stasys Mikalauskas, Cle-
veland, Ohio, kartu su prenu
meratos pratesimu atsiuntė 12 
dol. savo dienraščio paramai. 
Labai ačiū. 

x Petras J. Mažinąs, Chica-
go, UI., Petras Augaitis, Delbi, 
Ont., Kanada, Bronė štangen- Į 
bergas, Cicero, TU., įvairiomis' 
progomis atsiuntė po 5 dol. au
kų. Labai ačiū. 

X Viktoras Danėnas, Ed. 
Barškutis, Leonas Barauskas, 
Jonas Vyšniauskas, Vincas Si
manavičius, M. Janušauskas, į 
Aleksandra Pakulienė, Valenti- j 
na Blažienė, Antanas Gaška, A. 
Grigaliūnas, A. Kolienė, Irena 
Baleišis, S. Petersonienė, V. 
Stropus "Draugo" gegužinės 
metu nusipirko įvairių leidinių, 
plokštelių ir medžio dirbinių už 
eiklesnes sumas. 

X Etatato Gropiu Tarnyba 
(Ethnic Community Services) 
praveda apklausinėjimą Margu
čio patalpose 2422 W. Marąuette 
gatvėje nuo antradienio iki penk
tadienio, nuo 1 vai. p. p. iki 5 
v s l vak., sužinoti kiek krimina
linių nusikaltimų ir skriaudos 
yra padaryta lietuviams, ir su-
pažindyti lietuvius su Victim's 
Compensation Act. Nukentėję 
prašomi atvykti į Margutį iš
pildyti apklausinėjimo blankus, 
arba paskambyti 476-2271. 

(ak) . 

x g t Oadnrir Mtmortsh, M*, 
3914 W. 111 S*. (1 blokas nuo 
gy Kazimiero kapinių), telef. 
23S-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai ( sk) . 

D. Guobienė užsisakė knygą ir 
pridėjo 1.60 dol. auką. Ačiū 
visiems. 

x Jonas Abraitis, Chicago 
111., "Draugo" gegužinės metu I 
nusipirko naujausių leidinių ir į 
dar įteikė auką. Nuoširdus ačiū. 

X Prof. R i r E . Vaišniai, 
New Haven, Conn., pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo ir auką. 
Dėkojame. 

X Juozas Matusevičius, Evan-
ston, UI., Jonas Kaunas, Chica
go, 111., apsilankė "Drauge" ir 
įsigijo naujausių leidinių. 

X Dr. Aleksas Zotovas, Det-
roit, Mich., Kazys Jankūnas, 
Lodi, N. J., Jonas Liorentas, 
Hollyv/ood, Fla., dr. S. J . Ja
saitis, Boston, Mass., Jonas H. 
Aksys, Cincinnati, Ohio, užsi
sakė naujausių leidinių. 

X Kęstutis Cesoras, Ellicott 
City, Md., visuomenininkas, 
užsisakė naujausių leidinių už 
didesnę sumą. 

X Vanda Jautokaitė, Teresė 
Drūtytė, Chicago, BĮ., Virginia 
Wood ir Morlene Renks iš Mem-
pitas, Cal., apsilankė "Drauge" 
ir įsigijo naujausių leidinių ir 
medžio drožinių už didesnes 
sumas. 

X Ramūnas A. Būsenas. Los 
Angeles, Cal., Petronėlė Leita, 
Philadelphia, Pa., Pranas Gvil
dys, Staten Island, N. Y., Povi
las Ivaška, Elizabeth, N. J., Jo
nas Draugelis, Brooklyn, N. Y., 
atsiuntė po 7 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x R a š y t Juozas Toliušis, 
Chicago, Dl., "Mūsų Vyties" 
skautiškos minties jaunimo ir 
vadovų žurnalo redaktorius, da
lyvavo "Draugo" gegužinėje, 
įsigijo naujausių leidinių ir pa
liko didesnę auką. Labai ačiū. 

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARNYBA 

Jau daugiau kaip metai Mar
gučio patalpose kas šeštadienį 
aptarnaujami vyresnio amžiaus 
žmonės, kurie dėl kalbos ar ki
tokių sunkumų nepajėgia susi
tvarkyti savo asmeniškų pro
blemų su amerikietiškom įstai
gom — ar tai būtų Sočiai Se-
eurity, Medicare, Public Aid 
draudimai, daktarų sąskaitos, 
visokios nuolaidos, pritaikytos 
vyresnio amžiaus žmonėms, ir 
visokių kitų įvairiausių bėdų, 
liačiančių mūsų tautiečius. 

Šiam aptarnavimui vadovau
j a D. Valentinaitė. Ji iki šiol 
daugiausia rūpinasi ir dirba šio
je įsteigtoje Lietuvių Socialinių 
reikalų tarnyboje, š i įstaiga yra 
oficialiai įregistruota Illinois 
valstijoje ir turi nuo mokesčių 
atleidimo numerį. Dabartinę 
valdybą sudaro D. Valentinaitė, 
K. Jasbutis, J. šoliūnas ir K. 
Žukas. 

Liet. Socialinių reikalų tarny
ba mato aptarnavimo reikalin
gumą lietuvių tarpe. Gausus 
žmonių kreipimasis kas šešta
dienį, verčia rimtai pagalvoti 
apie lėšų telkimą iš lietuvių vi
suomenės ir iš amerikietiškų 
įstaigų, kad šis aptarnavimas 
kuo greičiau būtų praplėstas ir, 
užuot dabar veltui teikiamo ap-
t arnavimo šeštadieniais, kuris 
yra atliekamas D. Valentinai-
tės be jokio atlyginimo, jai au
kojant savo darbo laiką, būtų 
galima geriau ir efektingiau ap
tarnauti savaitės dienomis su 
apmokamu personalu, turinčiu 

x "Viltis", folkloro ir tauti
nių šokių žurnalas, šių metų 
rugsėjo - lapkričio mėnesių nu
meris, pasiekė redakciją. Šia
me numeryje yra gražus Gra
žinos Krivickienės straipsnis 
apie lietuviškas tradicijas tarp 
gyvųjų ir mirusiųjų, daugiausia 
kalbant apie Vėlines. Numeris 
iliustruotas Denverio, Colo., tau
tinių šokių grupės "Rūtos", va
dovaujamos Antaninos Bulotie
nės, atliekamais tautiniais šo
kiais, žurnalą redaguoja ir lei
džia tautinių šokių specialistas 
Vytautas F. Beliajus anglų 
kalba. 

X Domą Kamaitė, Colling-
wood, Ont., Canada, Stanley P. 
Budrys, Racine, Wisc., pratęs
dami prenumeratas, atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

X Dr. Vlado Kuzmos mirties 
22-jų metų sukaktį minint šv. 
Mišios bus atnašaujamos sekma
dienį, liepos 18 d., 12:15 vai. 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, Marąuette Parke. Gimi
nės ir pažįstami prašomi velionį 
prisiminti maldoje. šeima 

(pr.). 

x Gintaro vasarvietėje Unkm 
Pier, Michigan, kaip ir kiekvie
nais metais veikia valgykla, 
nuomojami vasarnamiai ir kam
bariai. Dėl rezervacijų skam
binkite 616—169-3298. (sk.). 

patirties šioje srityje. Visas 
aptarnavimas kaip ir iki šiol bū
tų atliekamas veltui 

Šiuo reikalu rūpinasi ir daug 
pastangų deda prof. R. Kulienė, 
K. Jasbutis ir D. Valentinaitė. 
Tikimasi, kad iki rudens šis rei- Į 
kalas pasiseks sutvarkyti. Iki! 
šiol tarnyba turėjo didelį parei- ( 
kalavimą iš lietuvių visuomenės. Į 
Liet. Socialinių reikalų tarnyba • 
savo darbu ir aptarnavimu yra 
taip pat įrodžiusi šios tarnybos 
reikalingumą, tik gaila, kad nė- i 
ra žmonių, kurie, kaip D. Valen
tinaitė, aukotų savo laiką vy
resnio amžiaus žmonėms aprū-
pinti , 

Liet. Socialinių reikalų tarny
ba yra tikra, kad visi supranta 
ir vertina šį pradėtą darbą, i r ' 
mato reikalingumą plėsti aptar
navimą nesiribojant tik šešta
dieniais. Tikimės, kad kiekvie
nas susipratęs tautietis prisidės 
savo maža auka šiam tikslui įgy
vendinti. Aukos, kaip jau mi
nėta, nurašomos nuo valstybi
nių mokesčių. Aukas galima 
siųsti Lietuvių Socialinių reika
lų tarnybai (Lithuanian Human 
Services Council of the USA, 
Inc., Margutis, 2422 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, Dl. 60629). 

Gautas pritarimas iš ameri
kietiškų įstaigų ir leidimas nau
dotis jų patalpomis bei jų turi
nčiom priemonėm ir patogumais. 
Žinoma, mes dalį aptarnavimo 
atliktumėm kaip ir iki šiol Mar
gučio patalpose, kurias iki šiol 
naudojame veltui P . Petručio 
dėka. Jis supranta aptarnavimo 
reikalingumą ir jį remia. 

Aptarnaujant savaitės dieno
mis, galima tuojau susisiekti su 
skirtingomis amerikietiškom įs
taigom, reikalui esant, nuvežti 
žmones ir ten tuojau sutvarkyti 
jų reikalus. Chicagoje jau se
niai kiekviena didesnė etninė 
grupė tokias įstaigas turi. Tai 
rodo, kad kiekviena tauta turi 
rūpintis savo vyresnio amžiaus 
žmonėmis, o ne palikti juos Die
vo valiai. Pagarba vyresnio am
žiaus žmogui rodo tautos tau
rumą ir krikščionišką meilę sa
vo artimui. 

Korespondentė 

ATKURIA 
CHICAGOS PIETVAKARIUS 

Naują ekonominį gyvenimą 
Chicagos pietvakarių dalyje pla-

ar kitų remonto atlikėjų. Ben
drovė taip pat duoda patarimus, 
kaip gauti paskolas, ir pamoko, 
kaip patiems atlikti remonto 
darbus. Šią programą remia 
Chicagos miesto Butų departa
mentas. Patiems atliekant re
montus, galima iš šios bendro
vės pigia kaina nuomoti įran
kius, — piūklus, grąžtus, kopė
čias ir kt 

Liepos 13 d. Palermo restora
ne buvo sušaukta spaudos, vers
lo, visuomenės atstovų konfe
rencija. Posėdis pradėtas invo-
kacija, kurią sukalbėjo šv. Ri
tos aukšt. mokyklos vedėjas 
kun. D. Brecht. DevCorp jau 
yra išpirkusi, atremontavusi vi
są eilę apleistų, nenaudojamų 
patalpų ir jas pardavusi naujai 
ten įsikuriančioms bendrovėms. 
Šioje akcijoje žymią vietą uži
ma J. Pakel, Greater Southvvest 
Service Corporation preziden
tas. Konferencijoje dalyvavo ir 
Liet gen konsule J. Daužvar-
dienė, keletas vadovaujančių 
Šv. Kazimiero seserų su jų gen. 
vyresniąja ses. Joanella. 

DevCorp pirmininkas J. Ca-
praro pasidžiaugė, kad šioj Chi
cagos pietvakarių daly, į vaka
rus nuo Western, paskutiniais 
metais atidaryta 30 naujų vers
lo įstaigų. Buvo parodytos skai
drės pastatų, kuriuos atnaujino 
DevCorp. 

Į konferenciją atvyko ir me
re Jane Byrae. Iš Washingto-
no atvykęs W. VVhiteside, JAV 
Neighborhood Reinwestment 
bendrovės vykdomasis direkto
rius, pabrėžė, kad miestų apy
linkių atnaujinimo programa 
yra vykdoma gyventojų, verslo 
įmonių, miesto įstaigų ir centro 
valdžios bendromis pastango
mis. Pirmosios pastangos yra 
daromos Chicagos pietvakariuo
se. Laimėjimai Chicagos piet
vakariuose bus pavyzdys dauge
liui miestų. Merei J . Byrne ir 
daugeliui kitų įteikti žymenys už 
talką šiose pastangose. Mere 
pasidžiaugė, kad merų konferen
cijoje Chicagai buvo suteikta 
labiausiai gyventino miesto gar
bė. Kvietė visus išvien dirbti 
Chicagos pažangai. Kalbose 
buvo reiškiama padėka sen. Fr. 
Savickui už pagalbą užmojams 
atkurti Chicagos pietvakarių 
sritį. Nusipelniusiems šioje sri
tyje mere J. Byrne įteikė apie 
30 žymeniu. Ji asmeniškai pa
sveikino gen. kons. J . Daužvar-
dienę. 

PIRMAS ARKIV.BERNARDIN 
ATSILANKYMAS 

Arkiv. Joseph Bernardin, nau
jasis Chicagos arkivyskupas, 
privačiai atvyko susipažinti su 
arkivyskupijos įstaigomis. Jis 
buvo apsuptas reporterių, TV 
kamerų ir prielankių žmonių. 
Aerodrome jį sutiko vyskupai A. j 
Abramowicz ir N. Hayes ir ar
kivyskupijos administratorius 
kun. J. Keating. Arkiv. Bernar
din aplankė kard. Cody kapą, 
arkivyskupo rūmus, arkivysku
pijos administracijos centrą. Ar
kivyskupą katedros klebonijoje 
aplankė mere J. Byrne. Tai bu
vo liepos 14 d., trečiadienį, o 
ketvirtadienį arkivyskupas po 
Mišių savo koplyčioje nuvyko 
apžiūrėti Mundelein seminarijos 
ir grįžo į Cincinnati. 

IŠGELBĖJO 77 VAIKUS 

Wyler vaikų ligoninėje, 950 
E. 59 St., Chicagoje, liepos 14 d. 
kilo gaisras. Gailestingosios se
serys suspėjo laiku išvesti 77 
vaikus, kitaip jie galėjo užtrokš
ti gaisro dūmuose. Ugniagesiai 
mano, kad gaisras buvo kilęs 
dėl elektros vielų. 

MUZIKINE DRAMA 
Linksmą muzikinę dramą 

"Mack and Mable" dabar stato 
Candelight Dinner Playhouse 
teatras, 5620 So. Harlem, Chi
cagoje. Tai kompozitoriaus J. 
Herman kūrinys, pagal M. Ste-
wart knygą, vaizduojančią Hol-
lywoodo autorių darbą pirmais 
mūsų šimtmečio dešimtmečiais. 

Daug dainų ir baleto. 

LABDARAI Y2 MIL. DOL. 
Chicagos pramonininko našlė 

Lottie R. Zayenda labdarai te
stamentu paliko 500,000 dol. 

MENININKŲ SUVAŽIAVIMAS 

Lake Forest kolegijos patol-
pose liepos mėn. vidury vyko 
įvairių pasaulio kraštų meni
ninkų suvažiavimas studijuoti 
hologramų meną. Hologramos 
yra trijų matavimų paveikslai,', 
kuriami laserio spinduliais ir 
filmais. 

PAGALBA LIBANUI 

Chicagos katalikai rinkliavo
se bažnyčiose šiemet suaukojo 
Libano nukentėjusių nuo karo ir 
šiaip neturtėlių šalpai 660,567 
dol. Už tuos pinigus buvo nu
pirkti įvairūs reikmenys. Arti
muosiuose Rytuose ir padalinti 
Libano varguomenei. 

PRIGĖRĖ BERNIUKAS 

Šešerių metų berniukas Geor
ge Ballew liepos 10 d. dalyvau
damas išvykoje — dienos sto
vykloje prigėrė Gage ežere, Chi
cagos šiaurėj. Jis maudėsi su 
daugybe iš 250 toje išvykoje 
dalyvavusių vaikų. Lavonas 
rastas 4 pėdų gilume, 25 pėdos 
nuo kranto. 

CAMUS DRAMA 
Pagal prancūzų rašytojo Al

berto Camus romaną Blackbird 
teatras, 3345 N. Clark, Chica

goje, stato dramą "The Plague" 
(Maras). Camus buvo prancū
zų rezistencijos kovotojas ir 
dramoje stipriai pasisakoma 
prieš priespaudą ir terorą. 

SEPTINTAS 
ARKIVYSKUPAS 

Naujai paskirtas Chicagos 
arkivyskupas Bernadin yra sep
tintas iš eilės. Pirma Chieaga 
turėjo 6 vyskupus: W. Quarter 
(1844-1848), J. O. Van de Veide 
(1849-1853), A. O'Regan (1854-
1858), J . Guggan (1859-1870), 
Th. Foley (1870-1879). Pas
kiau buvo 6 arkivyskupai: ar
kiv. P. A. Feehan (1880-1902), 
arkiv. J. E. Quigney (1903-
1915), kard. G. Mundelein (1915 
-1939), kard. S. Strich (1939-
1958), kard. A. Meyer (1958-
1965), kard. J. Cody (1965-
1982). 
AUTOMOBOLIU LIPINUKAI 

Paskutinė diena įsigyti naujus 
Chicagos miesto hpinukus au
tomobiliams buvo liepos 15 d. Po 
to bus pabaudos jų neturin
tiems, šiemet nebus to termi
no pratęsimo. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

liepos 16 d. 
1918 m. bolševikai sušaudė 

Rusijos carą Nikalojų II ir jo 
šeimą. 

1945 m. pirmoji branduolinė 
bomba buvo išsprogdinta Ney 
Mexico valstijos dykumose. 

1969 m. JAV erdvėlaivis 
"Apollo II" pakilo iš Cape Kesl-
nedy pirmam bandymui nusi
leisti ant mėnulio. 

1972 m. Metropolitan Dimit-
rios buvo išrinktas Pasaulio or
todoksų bažnyčios patriarchu. 

Susitikimas pamary 
NOVELĖS 

Aurelija Balašaitienė 
Leidinyje yra 8-nios novelės: 

Ponios Varputienės paslaptis. Ir 
tokių reikia. Pėdos sniege. Lai
mė nelaimėje. Raudonas auto
mobilis. Abejonės valanda. Ke
lionė į niekur ir Susitikimas pa : 
mary. ,^.. 

Išleido Vilties leidykla 1982 
m. 214 psl. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $8.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, J>51f5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
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Žymenys buvo įteikti kelioms 
dešimtims verslininkų už išvys
tymą savo įmonių Chicagos 
pietvakariuose. Konferencijos 
dalyviai buvo pavaišinti pietu
mis. J. Pr . 
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LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEW ENGLAND 

VVilflam Wolkovich-Valkavičros 

The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph 2ėbria« 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press. 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, kStf W. 6Srd SU 
Chicago, Itt. 60619 
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"Draugo" gegužinėje prie dienraščio spaustuves patalpų dalis svečių ir savųjų. 
Iš kaires: rašyt. A. Kairys, kun. dr. I. Urbonas, Gary Sv. Kazimiero lietuvių 
par. klebonas, sol. A. Grigas, "Draugo" administracijos reikalų vedėjas S. 
Džiugas, redaktorius M. Drunga ir dr. F. V. Kaunas. 

Nuotr. V. Rtafe&o 
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ANATOLIJUS KAIRYS 
VYSKUPO SODAS IR KRYŽKELĖ 

Dvi naujos dramos vienoje knygoje iš vysk. M. Valančiaus 
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 m. sukilime, an
troji — jo blaivybės idėja, paskutinės žemaičių karčiamos 
likimas 1859 m. 

Viršelį piešė dail. P . Aleksa, 144 psl., kaina su persiun
timu $6.85. 

L 
Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, tftf West 6Srd Street, 
Chicago, IL 60699 

Illinois gyventojai dar prideda 35 et. valst. mokesčių 
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