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Ordinarų terorizavimas
(Tęainya)

i

įgaliotinio svarbesnės mintys
yra šios:
Jie nepakęstą įstatymų lau
žymo: eisenų į Kryžių .kalną,
per Vėlines į kapines, pamaldų
po atviru dangumi.
Seminarija menkai paruošian
ti kunigus. Reikią daugiau teisių
suteikti rektoriui: jis ir turįs nu
statyti kandidato tinkamumą.
(Nė vienas Ordinaras nepasisa
kė prieš valdžios pasikėsinimą į
jų jurisdikciją, — Red. past.).
Dėl kunigų tarybų. Jiems esą
vistiek ar jos yra, ar jų nėra; bet
su jomis reikią būti atsargiems,
nes jos norinčios -valdyti (buvo
paminėtos vilniečių kunigų pa
vardės — M. Savicko ir M. Petrą
vičiaus).
Kunigai neduodą žinių apie
krikštus, santuokos sakramentą
ir pan. Kai kurios Kurijos para
šančios žinias iš lubų. Už šią be
tvarkę atsakysią Kurijos.
Reikia kovoti dėl blaivybės.
Bet ką blaivininkai galvoja? Štai
Vilniaus kunigų rašte yra tokia
frazė: “Raginti įsijungti į tau
tos dvasinio atgimimo judėjimą,
kurio pirmas žingsnis — blaivu
mas”. O koks būsiąs antras žings
nis, trečias, — tai kelią jiems ne
rimą.
Visi vyskupai turį suderinti sa
vo laiškus su Įgaliotiniu. (Čia
pagyrė vysk. L. Povilonį). Štai
Telšių valdytojas išleido laišką,
o jį perskaitė Vatikano radijas!

KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ
STIPRĖJA

Kovos su religiniu ekstremiz
mu stiprinimo, kultų įstatymų
laikymosi kontrolės gerinimo
PLANAS
1. Kontroliuoti, kad kunigai ir
kiti religininkai nepasisavintų
tėvų teises, ruošiant vaikus katekizacijai bei konfirmacijai.
2. Duoti raštiškus bei žodinius
įspėjimus asmenims pažeidusiems tarybinius įstatymus kultų
klausimais.
3. Organizuoti pamokslų klau
symus, juos pastoviai apibendrin
ti ir panaudoti antireliginėje pro
pagandoje ekstremistų demaska
vimui.
4. Kiekvienam ekstremistiškai
nusiteikusiam dvasininkui užves
ti asmens bylą, kurioje kaupti vi
są veiklos medžiagą, dokumentus,
įrodančius, kokios priemonės pri
imtos jo perauklėjimui. Dvasi
ninkui persikėlus į kitą religinį
susivienijimą, šią bylą persiųsti
vietos vykdomajam komitetui.
5. Mokomai ir lanksčiai, ne
pažeidžiant tikinčiųjų
jausmų,
vesti individualius bei grupinius
pokalbius su religingais moki
niais bei jų tėvais, kad nepatek
tų religininkų įtakon, sparčiau
atitraukti nuo bažnyčios.

6. Mokytojams individualiam
darbui paskirstyti tėvus, kurių
vaikai gieda bažnyčios chore, pa
Įgaliotinis ypač puolė Ukmer
tarnauja Mišioms ir t t. Kas mė
gės rajoną ir dekaną kun. Anta
nesį išklausyti informaciją apie
ną Danylą, kad iki šiol nesudaro
minėtų mokytojų darbą.
sutarčių su vykd. komitetais, ta
7. Vesti tikslią vaikų ir jauni
čiau fakto, kad patys apgaulin
gai sudarė tas sutartis — nutylė mo iš ekstremistinių šeimų ap
skaitą, numatyti konkrečias prie
jo ir nepaminėjo.
mones darbui su jais.
P. Anilionis grąsino, kad ne
8. Pagal galimybes sudaryti li
legalius kunigus parodysiu per te
goniams,
jiems patiems prašant,
leviziją, bet vysk. R. Krikščiūnas
susitikti
su
dvasininkais, atlikti
patarė šito nedaryti, nes žmonės,
pamatę tuos kunigus per televizi išpažintį bei gauti ligonių pa
tepimą.
ją, dar labiau prie jų glausis.
N. B. Planas paruoštas LKP
Baigdamas įgaliotinis pastebė
Centro
Komitete.
jo, kad iš Ordinarų pusės turį bū
ti daugiau pasitikėjimo sovietine
(Pabaiga)
valdžia.

— Egipto užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad Egiptas
nedalyvaus tolimesnėse derybo
se su Izraeliu, kuris sudarė neį
manomas deryboms sąlygas. De
rybos bus tęsiamos laiškais, kol
sąlygos pagerės.
— Salvadore žmonės supirki
nėja maisto produktus, nes tre
čiadienį turi prasidėti generali
nis revoliucinių unijų paskelb
tas streikas. Panašus streikas šį
' pavasarį pareikalavo 82 žmonių
gyvybių.
— Sirija ir Jordanas bendra
me pareiškime pagrasino 12-kai
valstybių ekonominėmis ir dip
lomatinėmis sankcijomis, jei jos
neiškeis savo ambasadų iš Jeru; žalės.
— Irano sostinėje įvyko dide
lės demonstracijos prie Britani' jos ambasados. Demonstrantai
mirtis
Demokratų konvencijos pirmadienio nuotaikas gerai išreiškianti nuotrauka. šaukė “Mirtis Anglijai,
Delegatė Cindy Kelly, demokratė iš Massachusets, apsiverkė, kai šen. Ken Carteriui”, reikalaudami 68 ira
nedžio šalininkai balsavimą pralaimėjo ir jis pasitraukė iš varžybų dėl niečių, suimtų Londone, paleidi
prezidento vietos.
mo.
— Australijos policija suėmė
18 aborigenų, kurie bandė su
stabdyti mašinų konvojų į naf
ta turtingą rajoną, kurį abori
genai laiko šventa vieta.
— Naftos pramonės žurnalas
pranašauja Amerikoje naftos
produktų perteklių šio mėnesio
pabaigoje. Abejojama, ar per
teklius prives prie kainų kritimo.

Kinijos partija

prieš asmens kultą
"Ne vadai, bet liaudis kuria istoriją"

Pekinas. — Kinijos komunistų
partijos centro komitetas pirma
dienį paskelbė direktyvą nuimti
nuo Kinijos pastatų buvusio par
tijos pirmininko Mao Tse Tungo portretus, citatas, poemas. Par
tijos rašte, kurios dalį paskelbė
Naujosios Kinijos žinių agentū
ra, sakoma, kad perdėtas partijos
vadų garbinimas atstumia liaudį
nuo jos vadų. Per didelis skaičius
portretų ir vadų pareiškimų ne
atrodo garbingai. Tas liečia ne
tik Mao garbinimą, bet ir kitus
vadus, sakoma rašte.
Partijos nurodymuose kalba
ma apie įvairių atminimo salių,
paviljonų, paminklų ar mauzo
liejų statybą. Ji turi būti sustab
dyta, o pastatai, kurie jau užbaig
ti, turi būti paversti į kultūrines,
socialines, ekonomines instituci
jas. Direktyvoje sakoma, kad par
tija neprieštarauja paminklams
Mao Tse Tungui, Chou En La
jui ar Liu Shaoųui, kinų Raudo
nosios armijos įsteigėjui, ar ki
tiems revoliucijos kankiniams.
Bus pakeistas užsienio reikalų ministeris
Tačiau tų paminklų skaičius turi
būti ribotas.
Teheranas. — Mohammed Ali' no problemas, antras dalykas, jis
Partijos įsakyme
nurodoma,
Rajai pirmadienį formaliai buvo labai pasitiki savo jėgomis ir esąs
kad
per
didelis
veteranų
revoliu
per
daug
užsispyręs.
patvirtintas Irano parlamento
cionierių
garbinimas
prieštarau

Stebėtojų nuomone, pirmas iš
nauju premjeru. Premjero Iranas
ja
marksistiniam
žvilgsniui
į
is

neturėjo nuo pernai lapkričio vyriausybės turės pasitraukti lig
toriją.
Pabrėždami
individų
reikš

mėnesio, kada, po JAV ambasa šiolinis užsienio reikalų ministe
dos užpuolimo ir diplomatų su ris Sadegh Ghotbzadeh. Jis praė mę ir nuopelnus, mes skatiname
ėmimo, atsistatydino Mehdi Ba- jusią savaitę pasirodė parlamen nekorektišką pažiūrą, kad istori
zargan. Naujasis premjeras paža te ir visą valandą gynėsi nuo jam ja buvo kuriama individų, o ne
dėjo per 10 dienų sudaryti vy metamų
priekaištų.
Praėjusį masių, sakoma rašte.
Užsienio spaudoje pasirodžiu
riausybę. Jis žiūrėsiąs į savo pa mėnesį žinomas dvasininkas aja
reigas kaip į religinę pareigą. Jo tola Hossein Ali Montazeri kriti sios žinios, kad partija greit pa
visi ministeriai būsiu 100 nuoš. kavo visą užsienio reikalų minis smerks dabartinį partijos pirmi-
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religingi musulmonai, ir jis ne
ieškos jokių koalicijų su “pašau
liečiais”. Parlamente už naująjį
premjerą balsavo 153 atstovai,
prieš jį — 24 ir 19 susilaikė.
Nors ajatola Khomeinis anks
čiau yra pasakęs, kad amerikie
čių įkaitų klausimas bus parla
mento svarstomas, iki šiol par
lamentas dar neužsiminė apie
įkaitus ir nenustatė jokios datos,
kada manoma pradėti šį klausi
mą svarstyti.
Užsienio korespondentai rašo,
kad Irano prezidentas Bani Sadras nepritarė naujo premjero pa
rinkimui. Jo nuomone, Rajai ne
turi pakankamai žinių apie Ira-

teriją, kurioje likę šimtai šacho
šalininkų. Ambasados užsieniuo
se nieko neveikiančios, neginan
čios islamo revoliucijos. Jaunų
studentų “kurie seka liniją”, or
ganizacija irgi kaltino užsienio
reikalų ministerį, kuris esąs ne
pakankamai darbštus, mėgstąs
važinėti po užsienius ir sudarąs
savo ministerijoje “nerevoliucinį
įspūdį”.
Ministeris parlamente pasakė,
kad jis naujoje vyriausybėje ministeriu nepasiliksiąs. Jis gynėsi
neieškojęs jokių kompromisų su
JAV dėl įkaitų, tačiau tvarkęs
šią krizę tvirtai ir kantriai. Jo
ministerijoje yra 2,100 tarnautojų

iš kurių apie 30 nuošimčių bu
vo “išvalyti”, kaip įtariami šacho
režimo šalininkai. Jo politika re
miasi ajatolos Khomeinio moky
mais. Svarbiausia tos politikos
dalis — laikytis kietai, be jokių
kompromisų prieš Ameriką ir
Sovietų Sąjungą.
Ministeris Ghotbzadeh turėjo
aiškintis parlamente, kodėl jis
pasmerkė Paryžiuje įvykusį pasi
kėsinimą prieš buvusį premjerą
Shahpur Bachtiarą. Ministeris at
sakė, kad, jo žiniomis, Bachtiaro
užpuolikai buvę nusamdyti už
sienio vyriausybės, tačiau jis ne
pasakė --kurios.

ninką Hua Guofengą, gali būti
nepagrįstos. Sekmadienį jis pasi
sakė prieš Mao garbinimą, nes
jis padaręs daug klaidų. Be to, su
Hua labai artimai veikia gyny
nybos ministeris, maršalas Xu
Xiangchian, įtakingas kariuome
nės vadų tarpe. Sakoma, kad par
tijos viršūnėse kilo ginčai, kas
galėtų Xu pakeisti. Kitas įtakin
gas valdžios vyras, Liaudies kong
reso pirmininkas, veteranas mar
šalas Ye Jiangying irgi esąs Hua
Guofengo rėmėjas. Jis neprita
riąs ir per daug greitam Mao pa
smerkimui. Sakoma, kad jis savo
nepritarimą jaunesniems parti
jos vadams išreiškia nepasirodydamas valdžios ruošiamuose pri
ėmimuose ir iškilmėse. Minėti
maršalai esą konservatyvūs po
litikai, nepritariantieji per grei
tam Kinijos kelių keitimui.

Baigiamos JAV
derybos su Somalija
Washingtonas. — Ateinančią
savaitę į Washingtoną atvyks Somalijos delegacija užbaigti dery
bų dėl JAV kariuomenės bazių
Somalijoje. Principe Somalija jau
pažadėjo leisti JAV karo jėgoms
raudotis savo uostais ir aerodro
mais, tik nesusitarta, ko bus iš
Amerikos reikalaujama. Sakoma,
kad JAV parama Somalijai sieks
40 mil. dol.
JAV vyriausybė atsisakė para
mą duoti ginklais, nes Somalija
yra įsivėlusi į karą su Etiopija,
kurią remia patarėjais ir ginklais
Sovietų Sąjunga ir Kuba. Etiopi
ja skundžiasi Jungtinėms Tau
toms, Afrikos valstybių organi
zacijai ir Kubai, kaip nesusirišusių šaflių pirmininkei, kad Soma
lija puldinėja Etiopijos teritoriją,
ypač Ogadeno dykumoje. Ameri
ka vengia įsivelti į šį karą, todėl

Indijoje lankosi
sovietų delegacija
New Delhi. — Indijoje lan
kosi Sovietų Sąjungos tarybos vi
ceprezidentas Mahmadūlla Kholov, kuriam buvo sukviesta spau
dos konferencija. Korespondentai
šį Tadžikistano komunistą klau
sinėjo ir apie Afganistaną. Jis pa
sakė, kad planams sumažinti so
vietų kariuomenę gerokai paken
kė pagyvėjusi „banditų“ veikla.
Klausiamas, kodėl jis musulmo
nų sukilėlius vadina banditais,
Kholovas atsakė, jog jie žudo mu
sulmonus civilius ir degina me
četes, todėl jie — banditai. Jis
paaiškino, kad tik Afganistano
vyriausybė, vadovaujama Babrako Karmalo, nutars, kada ateis
laikas išvežti sovietų kareivius iš
Afganistano. Kholovas nurodė,
kad daug Afganistano kariuome
nės dalinių dar tik formuojami,
todėl reikalinga sovietų karių pa
galba.
Indijoje vienas aukštas afga
nų veikėjas, pabėgęs į užsienį, pa
pasakojo, jog Afganistano mo
kyklose vaikai bauginimais, mu
šimais ir politine indoktrinacija
verčiami remti sovietų pastatytą
režimą. Jo paties mažametis sū
nus buvo „auklėjamas“ 23 die
nas.
Kabulo radijas paskelbė, kad
pirmadienį Herato mieste buvo
nušauta 15 „banditų“ ir 35 pa
imti nelaisvėn.

Kennedy atsiėmė
savo kandidatūrą
Carterio jėgos laimėjo balsavimą
New Yorkas. — Pirmadienį
demokratų konvencija atmetė
senatoriaus Kennedžio siūlomą
konvencijos balsavimo taisyklių
pakeitimą. “Atviros konvencijos”
pasiūlymas negavo pakankamai
balsų, nors kai (kuriose delegaci
jose: Minnesotoje — 30, Missou■ri — 15, Colorado — 11 ir Illinois
— 10 deflegatų perėjo į Kenne
džio šalininkų pusę. Tų laimė
tų balsų toli gražu neužteko. Už
taisyklių pakeitimą balsavo 1,390
delegatų, o už 9enas taisykles,
pagal kurias delegatai turi bal
suoti už kandidatą, kuris laimėjo
pirminius rinkimus, balsavo 1,936
delegatai.
Netrukus po šio
balsavimo
šen. Kennedy pasirodė New Yor
ko Waldorf — Astoria viešbu
čio salėje, kur buvo susirinkę jo
šalininkai ir pranešė: “Šį vakarą
prezidento Carterio jėgos laimėjo
svarbią pergalę. Aš esu realistas
ir suprantu, ką tai reiškia. Aš tele
fonavau Carteriui ir jį pasveiki
nau. Kova dėl nominacijos baig
ta. Mano pavardė nebus nomi
nuota”...
Tuo pareiškimu pasibaigė se
natoriaus devynių mėnesių pa
stangos tapti partijos kandidatu
šioje konvencijoje. Kennedy dar
bandys konvencijoje pakeisti kai
kuriuos programos straipsnius.
Vakar jis turėjo tuo refkalu pa
sakyti svarbią kalbą.
Antradienio programoje demo
kratai pradėjo debatus dėl parti
jos programos. Kalbas turėjo pa
sakyti valstybės sekretorius Edmund Muskie ir viceprezidentas
Mondale. Buvo numatyta paro
dyti trumpą filmą apie buvusį
partijos prezidentinį kandidatą,
velionį šen. Hubert Humphrey.
Turėjo kalbėti ir jo našlė Muriel
Humphrey.
Pirmadienį į konvenciją buvo
nuvykusi Chicagos miesto merė
Byme, norėdama padėti Kenne
džio jėgoms laimėti taisyklių bal
savimą, tačiau jai nepavyko ir ji

Ilgos demokratų
konvencijos kalbos
New Yorkas. — Demokratų
partijos konvencijos
kalbėtojų
laikas yra ribotas, o tą laiką pri
žiūri specialus, atgal einantis laik
rodis. Besibaigiant nustatytam
laikui, laikrodis uždega geltoną
šviesą, o laikui praėjus — rau
doną, kuri, sakoma, nušviečia ir
kalbėtojo veidą. Tuomet ir klau
sytojai mato, kad kalbos laikas
baigėsi. Nežiūrint tų įrengimų,
beveik visi kalbėtojai savo laiką
peržengia. Ilgiausios kalbos ir il
giausia konvencija buvo 1952
metais, tačiau dabartinė konven
cija gali ir ją pralenkti.

desnė.

JAV švietimo departamentas
pirmą kartą pasiūlė, kad krašto
mokyklose pagrindiniai dalykai
būtų dėstomi ir kitomis kalbo
mis negu anglų.
Naujosios taisyklės reikalaus,
kad ši tvarka būtų pirmiausia
panaudota matematikos ir kitų
griežtųjų mokslų grupės daly
kų dėstymui mokinių gimtąją
kalba, kurie anglų kalbos nemo
ka.
Šitas pasiūlymas buvo aukš
čiausio teismo sprendimo, reika
laujančio, kad kas nors specia
laus būtų padaryta, sudarant ly
gias mokymosi galimybes angliš
kai nekalbantiems moksleiviams.
Kai kurie švietimo paireigūnai iš
reiškė susirūpinimą dėl šio po
tvarkio sakydami, kad Švietimo
departamentas jau per toli nuėjo,
įsakydamas mokykloms, ką dary
ti. Bet ispaniškai
kalbančiųjų
amerikiečių vadai
mano, kad
potvarkis dar nepakankamai toli
siekia.
Tikimasi, kad taisyklės bus ga
lutinai priimtos iki metų galo
po apklausinėjimų šešiuose mies
tuose.

Švietimo departamentas nuro
dė, kad dvikalbio mokymo įvedi
mas kainuotų 16,000 mokykli
nių rajonų iki 592 mil. dol. per
metus. Kai kurie rajonai, ypač
kur gyvena daugiau ispaniškai
kalbančių, turi įsivedę dvikalbį
švietimą.
Švietimo
vadovybės
tuose rajonuose, kur dviejuose
mokyklos skyriuose yra bent 25
kitos kalbos grupės mokinių, pri
valo įsivesti svetima kalba pamo
kas, nes kitaip gali netekti federa
linių lėšų.

KALENDORIUS

nybos ginklų. Jau prieš karinių
•bazių derybas Amerika suteikė
50 mil. dol. Somalijai pabėgė Naujosios Afrikos valstybės Zimbabvės vadai: prezidentas Banana ir prem

rama ateinančiais metais bus di

Dvikalbiskumas
JAV mokyklose

— Prezidento Carterio sūnus
Jeff neseniai sudarė prekybos
sutartį su Filipinų vyriausybe,
paskelbė “Time” žurnalas.

žada Somalijai parūpinti tik gy

liams Šelpti. Manoma, kad pa

skubiai grįžo po balsavimo į Chi
cagą. Už taisyklių pakeitimą iš
kalbingai kalbėjo New Yorko gu
bernatorius Hugh Carey ir gar
sus advokatas Edward Bennett
Williams. Kovai vadovavo šen.
McGovem. Prieš juos išėjo juo
das Atlantos miesto meras Maynaid Jackson ir šen. Abraham Ribicoff.
Politiniai stebėtojai dabar lau
kia, ar pavyks sujungti suskilusią
demokratų partiją į vieną vie
ningą jėgą. Carterio štabo nariai
pripažįsta, kad Kennedžio jėgų
pastangos būtų labai
reikalin
gos prieš respublikonų partiją.
Carteriui reikalingi Kennedžio
parama. Kiti abejoja, ar pavyks
užtaisyti atsiradusį plyšį, ar ga
lės Carteris užmiršti Kennedžio
jam padarytas skriaudas. Sako
ma, kad kai kurie Carterio rėmė
jai siekia atkeršyti Kennedžiui ir
tas kerštas pasireikš 1984 m., ka
da prieš senatorių Kennedi bus
išstatytas stiprus kandidatas, da
bartinis viceprezidentas Mondale.

jeres Mugabe su žmonomis. Vyriausybė turi sunkią problemą ir teisingu
mo egzaminą. Vyriausybės ministeris Edgar Tekere, valdančios partijos
sekretorius ir šeši jo sargybiniai apkaltinti balto ūkininko nužudymu. Visi
kaltinamieji buvo partizanai prieš baltųjų valdomą Rodeziją. '

Rugpiūčio 13 d.: Ipolitas, Radegunda, Gilvilas, Elvyrė.
Rugpiūčio 14 d.: Demetrijus,
Anastazija, Grintautas, Pajauta.
Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:55

ORAS
Saulėta, tvanku, gali
lyti,
temperatūra dieną 851., naktį 70 1.
/
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ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adgavus iŠ jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokftjęs.

476-7088

DRAUGO

RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO STOVYKLA

Ramiojo Vandenyno Rajono
skautės ir skautai pradėjo stovyk
lauti rugpjūčio mėn. 2 d. Rambyno stovyklavietėje, Big Bear,
Calif. Stovykla pavadinta parti
zano S. Juozao Milvydo vardu.
Dienos minčių temos — rezis
tencija.
Pirmosios savaitės stovyklos
viršininkas — v.s. Vaclovas Sviderskas. Skaučių pastovyklės, „Tė
vynės meilės“ viršininkė — ps.
Vanda Zelenienė, padėjėja — s.
Jūratė Koidlienė. Skautų pastovyklės, „Medvėgalio Kalno“ virši
ninkas — s.v. v.s. Saulius Vizgir
das, padėjėjas —v.sl. Dobilas
Steikūnas. Ūkini personalą suda
ro: šeimininkės ps. Danutė Ja
nutienė ir vyr. sk. v.sl. Violeta
Gedgaudienė, iždininkė vyr. sk.
v. si. Petronėlė Valiulienė, ūkve
dys s.v. ps. Mindaugas Gedgau
das, gail. seselė vyr. sk. v. sL Al
dona Venckienė.
Pirmą savaitę stovyklauja 60
skautų-čių ir vadovų. Antrą sa
vaitę, kai suvažiuos paukštytės
ir vilkiukai, bus 100 ar daugiau.
Visi stovyklautojai siunčia skau
tiškos sveikinimus
„Skautybės
Ke&ib“ skaitytojams Los Angeles
ir plačiame pasaulyjeps. B. Prasauskienė

KONSULE DĖKOJA UŽ
DOVANA
Dailininkas Kazys Veselka jau
eilė metų savo nuoširdžiu dar
bu ir talentu talkina Chicagos
skautams-tėms, sukurdamas sto
vyklinių ženklų, gairių bei Ka
ziuko mugių eksponatų projektus
ir fct Ypatingą jo talką jaučia
Nerijos tuntas. Šių metų Kaziuko
mitgės atidarymo proga Lietuvos
generalinei
konsulei
s. Juzei
Daužvardienei buvo įteikta dail.
K. Veselkos sukurta reto gražumo
Vytis, kuri dabar puošia Lietuvos
konsulato Chicagoje patalpas.
Įvertindama dovaną konsule
savo dėkingumą išreiškė sekan
čiu laišku Nerijos tunto tuntinin
kei j. ps. Aldonai Veselkienei:
Didžiai gerbiamieg'i p.p. Vesel
kai,
Vis dar neatsidžiaugiu brangia,
reta dovana, kuri man buvo įteik.-

ta Kaziuko mugės atidarymo me
tu.
Laibai nuoširdžiai dėkoju po
nui Veselkai už taip kruopštų,
menišką Vyties sukūrimo darbą.
Dėkoju tuntininkei Aldonai
bei Nerijos tuntui už tarpinin
kavimą ir dovanos įteikimo cere
moniją.
Labai branginu ir vertinu ju
dviejų draugiškumą, dosnumą, ir
didį
pasišventimą
lietuviš
kiems reikalams.
Reiškiu tikrą pagarbą,
(parašas)
Juzė Daužvardienė
Lietuvos Generalinė Konsule
IŠLYDĖJOME AMŽINOJON
STOVYKLON

Lietuvos generalinė konsolė s. Juzė Daužvardienė Kaziuko mugėje priima Nerijos*tunto dovaną — dail. Kazio
Veselkos sukurtą Vytį iš tuntininkės j. ps. Aldonos Ve selkienės. Už konsulės — JAV Vidurio rajono vadas v. s
Tarybos pirmininkas v. s. Sigitas Miknaitis, buvusi LSSVS v.s. Malvina Jonikienė, ASS pirm. s. Raimundas Stri
kas.
Nuotr. J. Tamulaičio

SKIRTUMAS TARP LIETUVOS
IR AMERIKOS GYVENIMO

CROSBY’S BLUEBERRY ACRES
MĖLYNĖS—
PATIEMS PASIRINKTI!

dė g.v.v. Vida Vizgirdaitė. Su
pintomis rankomis sugiedojusios
tradicinę „Ateina naktis“, sesės
po vieną artinosi prie karstelio
susikaupimo akimirka, skautišku
saliutu, baltu ramunės žiedeliu,
žalia rūtos šakele atsisveikinti su
per anksti amžinojon stovyklon
iškefliaujančia.

desys spaus jaunutes širdelės ir
skausmo ašaros vilgys akis.

Kai Chicagos lietuviškoji visuo
menė ir tūkstančiai iš kitur su
plaukusių tautiečių gyveno šeš
tosios -Lietuvių Tautinių šokių
šventės pakilia nuotaika, Nerijos
tunto sesės išgyveno dvasinį su
krėtimą sužinojusios, kad liepos
4 d. Aukščiausiojo Vadovo amžinojon stovyklon netikėtai , tapo
pašaukta Ventės laivo udrytė a.a.
Lisa Blimstrubaitė.
. _>4
Liepos 7 d., 8 vai. vakaro, dau
A. a. Lisa Blinstrubaitė
giau 20 Nerijos tunto’sėsiu ir va
dovių atvyko laidotuvių koplyčion atsisveikinti su sese Lisa bei į čioje didelio būrio giminių, drau
pareikšti užuojautos skausmo pri- i gų ir artimųjų buvo palydėta ir
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
slėgtiems tėveliams ir seneliams.
kapinėse.
Udrytėms ir bebrams stovint
Nebuvo lemta a.a. Lisai nei de
garbės sargyboje, Nerijos tunto
sesės pusračiu išsirikiavo prieš į šimtojo gimtadienio sulaukti, nei
atsiekimais
pasi
karstelyje besiilsinčią Lisą. Neri didesniais
džiaugti,
bet
tėveliams
ir
vi
jos tunto vardu jautrų atsisveiki
siems
ją
pažinojusiems
ji
liks
ne

nimo žodį tarė buvusi a.a. Lisos
vadovė, Ventės udryčių 'laivo va užmirštama. Pasiges jos Nerijos
tunto sesės, pasiges klasės drau
gės ir draugai. Ilsėkis ramybėje-

SEKMADIENIS STOVYKLOJE

aukščiau laimėjo.
IŠKYLA PRIE EŽERO
Aš manau, kad Sporto Diena
Visos atsikėlėme geram ūpe,
yra visų mėgiamiausia diena sto
laukdamos,
kada galėsime eiti
vykloje.
prie
ežero.
Po
pusryčių reikėjo
Dana Didžbalytė
laukti sesės Irenos parvažiuojant
PUOLIMAI IR JUOKAI
su savo mašina.

Vidury anos savaitės, per puo
limus, pusė „Verpstės“ sesių pa
ėmė tris skautų vyčių lazdas, o
kitos paėmė tris geltonšlipsių
lazdas.

Atsikėlę iš ryto jie nerado sa
vo lazdų. Vėliau tą pačią dieną
jie gavo laišką sakantį, kad jeigu
nori atgauti savo lazdas privalo:
1. Duoti mergaitėms penkis
„Margirio“ stovyklos ženklelius.
2. Pereinant Aušros Vartų var
tus dėvėti ant galvų vainikus.
3. Per vėliavų nuleidimą turi
pašokti lietuvišką 'tautinį šokį.
Vakare atžygiavo šeši broliai
su vainikais ant galvų. Davę sa
vo grupės raportą pašoko „Ože
lį“. Visos sesės pradėjo juoktis,
kadangi atrodė, kad ne visi mo
kėjo tą šokį. Po šokio „Verpstės“
atidavė jiems jų lazdas, o ber
niukai su bučkiais atidavė savo
vainikus ir taip išžygiavo atgal
į savo pastovyklę.

SPORTO ŠVENTE

Nuvažiavome prie ežero. Bu
vę labai vėjuota. Visos pirma ska
niai pavalgė. Tada visą dieną pra
leidome prie vandens. Buvo la
bai smagu maudytis su visomis
sesėmis. Prieš važiuojant į sto
vyklą, įmetėme savo vadoves, se
sę Ireną ir sesę Teresę, į vande
nį. Po to mes visos nuvažiavom
namo dainuodamos. -> v
■
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Žmonės Lietuvoje nežiūri te Atd. kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v.
levizijos ir neišleidžia be reikalo Važiuot keliu 1-94 iki pirmo “exit”
pinigų krautuvėse. Amerikoje Michigane. Važiuot 1^ myl. į pietus
žmonės beveik kaip robotai; ant 239 ir 1 mylią į vakarus ant
1000 North.
jie nežino kodėl ir kam jie gy
TEL — (21$) 324-8712
vena. Visas gyvenimas miknai sssssssassesasassasasassssssssssasssKsas
apie pinigus.
Lietuviai Lietuvoje yra kito
kie. Jie gyvena kartu su Die
vu. Jie žino, kad tikras gyveni
mas yra sunkus. lietuviai žino
kas jiems laisvė, nes jos neturi.

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAUS
m
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

Lietuva jiems reiškia meilę.
Žmonių vargai ir gyvenimas yra

Ž4S8 W.

"
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Steeet, Odcago,

K

Visi teL 778-8000

su Dievu. Aš norėčiau gyventi
Lietuvoje.

« Viktorija Izokaitytė Į
.
;•? V9i£niorio4 ».«••
.
SARGYBA

Naktis juodu užvalkalu
Apsupa tankumynus;
Šešėliai trys — tai budintys —
Nuslenka per krūmynus.
Mėnulis šypsosi į žvaigždes
Per ąžuolus tvirtus;
Sargyba girdi pakely
Artėjančius svečius.
t
Sargyba išsigandusi
Pasislėpė krūmuos;
— SustokiteJ. Ateikit čia,
Šlamėję mūs miškuose!
Išėjo viens — užšoko trys.
NIEKADA NEUŽMIRŠIM...
Šventos tylos neliko.
Kai susipažinom su keturiomis Vadovei tai, mūs apsuptai,
naujomis sesėmis: trys iš Vokie Toks šposas nepatiko!
tijos — Karina, Lydia, Kristina,
Ramona Steponavičiūtė ir
ir viena iš Kalifornijos — Vilija.
Julija Gotceitaitė
Kai mūsų pastovyklės vartų
viršūnė nukrito.
Kaip, kada ir kur mes gavome MnHiiuiiiiiniiiiiiiiiMiiiiminutisu»i(n
savo mėlynus šlipsus.
SOPHIE BARČUS
Kai mes anksti rytą dainuoda
RADIO SKUBOS VALANDOS
mos prikėlėme visas stovyklas.
Lietuvių kaioa: nuo pirmaaiemo iki
Kai Rūpintojėlio stovykla mus penktadienio perduodama nuo 4:0d
vai. p.p. iki 5 :30 vai. p.p. per tą pa
pasveikino.
Kai vyčiai mus pasveikino, da čią stotį. SeStadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
vė gėles ir pabučiavo...
Telef. 4»4-24l$
Kai mes apvainikuotos žygia
1490 AM.
vome parade.
7150 8. MAFLEVTOOD AVK.
Kai mes iškylavome su baida
CHICAGO, ELL. <0629
rėmis.
MIIIUIIIIIIIilUinillllllllimiUlUUIttRlRH

Švilpukas valandą vėliau 'pri
kėlė miegančias Rūpintojėlio sto
vyklos seses.
Visos išgriuvo iš
palapinių sutikti lietingą ir de
besuotą dieną. Pavalgi usios pus
ryčius, skautės atliko savo parei
gas ir skubėjo pabūti su svečiais.
Tuojau po pietų, visos stovyklos
žygiavo į Lituaniką vėliavų pa
kėlimui, o po to ėjo prie ežero
mišioms. Po mišių jūrų skautai
šventė Jūrų Dieną. Kelios udrytės davė įžodį, daugybė lai
vų vandenyje paleido vainiką pri
siminti jūroje žuvusius. Visi jū
rų skautai pradėjo vieną po kito
mesti į vandenį. Daugumas sve
čių išvažiavo prieš vakarienę, o f
pavalgiusios sesės ėjo lankyti ir
vėliavas nuleisti. Kaukių balius
ir šokiai linksmai praėjo, bet
greitai pasibaigė. Skautės
ilgai
šnekėjosi palapinėse
po tylos
švilpuko.

mis. I ed. U k.: Rima MtMokaRė, Nida Gedgaudaitė, Gina Petokaitė, Li
dija Tompauskaitė; n ei.: Saulė Kliorytė, Miranda M rankine >tė, Audra
Budrytė, Rima Kliorytė, Dalytė Vosllytė; UI eil. — vadovės: pat. Indrė
Le&kytė. ps. Audra Griniūtė — draugininkė, pat. Laima Steikūnaitė ir psl.
Daina Petranytė.
Nuotr. L.

metų 3 mėn.
$22.00
$15.00
22.00
15.00
22 X®
15.00
20.00
13.00
——
15.00

• Administracija dirba kas-1 • Redakcija straipsnius taiso sa«Hen nuo 8:30 iki 4:30, Šeštavo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dieniais nuo 8:30 iki 12.-00.
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4.00, SeStadieniais bimų kainos prisiunčiamos gavus
830 — 12:00.
j praSymą.

Smagi buvo paskutinė priešatostoginė Nerijos tunto Ventės
laivo udryčių sueiga. Kalbėjomės
apie artėjančią vasaros stovyk
lą, kurios su nekantrumu lau
kėme. Skirstėmės tikėdamos visos
joje susitikti. Aną saulėtą sekma
Liepos 8 d. po gedulingų šv.
dienio rytą nenujautėme, kad ne Mišių Šv. Mergelės Marijos Gi
visos ten benuvyksime. Nežinojo mimo lietuvių parapijos bažnyme, kad prieš stovyklą dar kar
tą netikėtai turėsime rinktis me
tiniame plane nenumatyton sueigon neįprastoje vietoje; sueigon, kurioje neskambės, nef juo
kas, nei daina, tik ^Bgus liū

Lob Angeles Palangos tunto ‘Kregždžių” draugovės paukštytės su vadovė

S anksto

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje ...-------- U.SJL 40.00
Užsienyje
........................ 40.00
Kitur _____ ------------------- 38.00
Savaitinis ... ........................ 25.00

Valandos *acal susltsrims

' • . ’V -

i ' •

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

. DR. K. G. BALUKAS v.
Akušerija ir moterų ligos •
Ginekologinė Chirurgija ,
6449 So. Pulaski Road (Cra*ford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė.. Cicere
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

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

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

3925 West 59th Street

Lietuvis gydytojas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street /Z

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00. - 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus '

-----;;Ti

i.:______________________________________

DR. IRENA KURAS

-________

Dr.-Ant, Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - GR 6-2400

3200 W.81st Street

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. E. DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

2454 West 71«t Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkta
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.

sTs-aau,

Tek

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St.. Chicago, UI. 60629

DR. FRANK PLECKAS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

JOKS A

VAIKŲ LIGOS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses”

6441 S. Pulaski Rd.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo S vaL ryte fld lt vaL vakaro.

Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

0f«. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto 0d 8:30 vai. vakaro.

DR. A. JENKINS

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotu vaistininkas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

Valandos pagal susitarimą

AR KALBATE LIETUVIŠKAI?
(Lithuanian for beginners)
A.

Rl NKONAS

Darbo sąsiuvinis (work book) A ir B, ir C — studentams ir suao(for studentą and adulta).
Mokytojų vadovas (Teacber's
Mamai) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, Žodynas.

Viltelis ir pagrindinės iliustracijos R. Paulionio.
Sporto šventė būna
kiekvie
Published by the Lithuanian Canadian Community vrith the supnais metais antrą savaitę stovyk
port of the Muiticultural Program, Government of Canada. Copyright
loje. Visą dieną mes pnafieidžLa
by the author, Toronto, Canada 1979.
me Lituanicoje sportuodami. Vi
Kaina su persiuntimu $1130. Illinois gyventojai dar prideda 90 et.
si užsirašo į tuos sportus, ku
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:
riuose geriausiai žaidžia. Aušro3
DRAUGAS, 4545 Wut 63rd Street
Vartai šį metą laimėjo trečią vie
Chicaga, III. 60629
tą tinklinyje ir kvadrate. Kituo
I%J
se sportuose mergaitės dar ir

3844 West 63rd Street

DR. LEONAS SEIBUTIS
'

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

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

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIKjOMATK. AMERICAN BOARD
OP FAMILY PRACTICK

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS

DR. V. TUMASONIS

'

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — tš anksto susitarus:

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Vest 63rd Street
Vai: pirm., antr ketv ir penkt. ■
2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą.

DANTŲ GYDYTOJA

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes

2649 W M $t. Chicago
476-2112

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

Vai pagal susitarimą. Pirm, antr . treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems

prieinamos.

Split by PDF Splitter

SLAPTOJI BOLŠEVIKU POLICIJA IR PSICHIATRIJA

Sovietų Sąjungoje

2 DRAUDŽIAMOS LANKYTI SRITYS

Kaip KGB panaudoja blogam net medicina

HII

uh
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gijos gamybai. Įjungus šį
reaktorių, atominės energijos
pajėgumas
padidėsiąs
tri
gubai.
Ligi šiol Sovietų Sąjungoje
veikė mažesnio pajėgumo ato
miniai reaktoriai. Šio tipo
reaktoriai gamina plutonijų ir
karo reikalams, todėl pre
zidentas J. Carteris Amerikoje
tokio tipo reaktorių plėtimą
buvo sustabdęs. Sovietai
padarė priešingai — tokių
reaktorių statybą padidino ir
šioje srityje pralenkė Ameri
ką. Sovietų komunistų par
tijos centro komitetas pr. metų
lapkričio mėnesį nutarė pana
šių reaktorių statybą plėsti.
Turint galvoje, kad Sovietų
Sąjunga savo turimų dujų
ištekliais
užima
pasaulyje
pirmą vietą, naftos produkcija
antrą, o jos akmens anglies
atsargos neapskaičiuojamos,
tenka manyti, kad šių ato
minių reaktorių statyba vyk
doma karo reikalams.
Jau 1948 metais Vakarų
karinės sferos žinojo, kad
Sovietų vadai į pietus nuo
Sverdiovsko, tuojau po karo
pradėjo didelių požeminių kari
nių dirbtuvių bei sustiprinimų
statybą.
Tačiau dar ir dabar nėra pa
vykę nustatyti, kas vyksta
Uralo kalnų srityje nuo Azijos
Sverdiovsko iki Kabakovo.
Gerai žinoma, kad dar Stalino
laikais čia dirbo daugybė
žymių inžinierių, mokslininkų
bei specialistų. Paslaptinga
statyba vyko giliai po kalnų
masyvu. Po jais einančių
požeminių kelių ilgis siekiąs
3000 kilometrų. Sovietų kovi
nių taketų vyriausias vddas
maršalas M. Nedelinas buvęs
nuomonės, kad esą labai svar
bu ne tiktai sukurti raketinius
ginklus, bet sukurti jų gamy
rus kelią į Suomiją.
bos centrą, sandėlius ir bazes,
„ Lietuvos teritorijoje netrūks kurios būtų apsaugotos nuo
ta Sovietų kariuomenės dali priešo raketinių ginklų sunai
nių. Vilniuje, be reguliarių kinimo.
* ♦ *
dalinių, yra kelios rusų karo
mokyklos, jų tarpe visoje So
Nustatyta, kad Sverdiovsko
vietų Sąjungoje pirmaujanti
rajone įvairiose vietose po 150
priešlėktuvinės apsaugos karo
mok^M) kurios vadai di metrų ir aukštesniais kalnais
pastatytos modernios ’ •"* 'dirb
džiuojasi, kad 1960.V.1 šios
tuvės, kurios kartu su mistiniu
mokyklos auklėtiniai (kari Šovstovo miestu sudaro svar
ninkai) ties Sverdlovsku parabiausią raketinę tvirtovę. Ap
lyžavo JAV-bių karinio žval
skaičiuojama, kad ten dirba
gomojo lėktuvo U-2 motorą bei
apie 200,000 darbininkų ir dau
instrumentų veiklą. Kapitono
giau kaip 30,000 specialistų.
Powers valdomas lėktuvas
Jie visi turėjo pasirašyti ty
tada buvo priverstas nusi
lėsią apie raketų tvirtovėje
leisti. Tai buvo prezidento D.
darbus. M. Nedelinui 1960 me
Eisenhowerio laikais, kuris,
tais kokio tai sprogimo metu
esą, davęs įsakymą išžvalgyti
žuvus, jo vietą užėmė marša
Sverdiovsko srities karinius
las Moskalenko, kuris ta proga
Rengimus.
tvirtino, kad Sovietų raketų
Kaune ir apylinkėse laikoma
bazės esančios pajėgios išlai
desantinė parašiutininkų divikyti kiekvieną atominių bei
’Kja, kurios kariai nešioja
vandenilio bombų krušą. Dar
mėlynos spalvos beretes. Ši
vėliau Moskalenką pakeitė S.
divizija ypač
gerai pasi
Voroncovas.
žymėjusi Čekoslovakijos inva
Š. m. vasario mėnesį Vaka
zijos metu. Buvusiose gusarų
ruose pasklido žinia, kad
kareivinėse laikomi motori
Sverdlovske įvykęs bakterinių
zuotos divizijos daliniai. Kar
bombų sprogimas, kurio metu
mėlavos apylinkėse įruošti ra
žuvę šimtai žmonių. Kitus
ketų leidimo įrengimai. Šiaulių
šimtus, o gal ir tūkstančius per
ir Kėdainių aerodromai pritai
kelias sekundes numarinusios
kyti sprausminiams lėk
bakterijos. Kovo mėnesio
tuvams. Nimerzatėje ir kitur
Sovietų laikraščiai išsitarė ir
pajūryje įkurdintas radarų
apie bakterinę epidemiją prie
centras. Yra ir daugiau kari
Uralo, tačiau TASSo agentūra
nių; įrengimų. Panašūs kari
užginčijo, kad ta katastrofa
niai įrengimai bei sustipri
buvusi iššaukta bandant bio
nimai yra Latvijoje, Estijoje,
loginius ginklus
štai kodėl tos sritys nėra atvi
Vakarų turistams draudžia
ros užsienio turistams.
ma lankytis vietos: Maskvos ir
•
•
..Vakarų Europos spauda ir Gorkio sritys. Į pastarąją, kaip
radijas neseniai suteikė nema žinia, buvo ištremtas And
ža žinių apie didžiausią pasau riejus Sacharovas. Kitos drau
lyje branduolinės energijos džiamos sritys: pramonės cent
reaktorių, pastatytą prie ras prie Dniepropetrovsko,
Sverdiovsko, kuris buvęs per Ukraina, Rytinė Krymo dalis
duotas naudojimui. Ta proga su Sevastopolio uostu, Azer
„Pravda“ rašė, kad šis 60 baidžano respublika ligi Irano,
metrų aukščio statinys, kurį ruožas nuo Kaspijos jūros ligi
keliautojai galį matyti pro Kinijos 500 - 1000 km pločio,
vagono langą, važiuodami kelių šimtų kilometrų pločio
geležinkeliu per Sibirą, esąs juosta lygiagrečiai Kinijos
ateities energijos bei srovės sienos, taip pat 25 km ruožas
šaltinis.
Naujojo
atominio pagal bet kurią Sovietų Sąjun
reaktoriaus pajėgumas 606,000 gos sienos vietą. Svetimšaliai
kilovatų. Gamindamas ener ten negauna leidimo lankytis
giją, jis kartu paruošiąs ir plu- „dėl transporto sunkumų
tonijaus izotopų naujos ener
b. kv.

viena valstybė pasaulyje
tffera tokia uždara, kaip Sovie
Sąjunga. Niekas kitas taip
daug nevaržo žmonių judėjimo
ttisvės, kaip Kremliaus vadai.
Ypač varžomas turizmas į
Sovietų Sąjungą. Kai daugelis
’O’akarų kraštų yra atidarę
savo sienas užsienio turis
tams, įsileidžia juos be lei
dimų, tai įvažiuoti į Sovietų Są
jungą be galo sunku, o ir gavus
leidimą negali važiuoti ten, kur
nori. Sovietų valdžiai labiau
priimtinos grupinės ekskur
sijos. Tokiai ekskursijai įva
žiavus, duodami komunistų
partijai
patikimi
vadovai,
kurie laiko turistus vienoje
vietoje ir juos vežioja tik į tam
tikras vietas, lyg virve apjuo
sę. Nukrypti nuo nustatyto
kelionės -maršruto griežtai
draudžiama. Tam, matyt, yra
priežasčių.
Sąrašas uždraustų lankyti
vietovių, miestų ir sričių labai
didelis ir ilgas. Pradėkime nuo
vakarinės Sovietų Sąjungos
;pusė8. Griežčiausiai užsienie
čiams uždrausta lankyti Rytų
Prūsija, t.y. dabar rusų
-.valdoma Mažoji Lietuva, oficialiai vadinama Kaliningra
do sritimi. Ir štai dėl ko. Visa
me Baltijos pajūryje, ypač
Karaliaučiaus srity, yra įruoš
tos didžiulės raudonosios ar
mijos karinės bazės: poligonai
(karinių pratybų laukai), po
vandeninių laivų uostai, aerodfomai, raketų leidimo aikš
tės. Čia pristatyta kareivinių,
laikoma daugybė karinių dali
nių. Taigi „svetima akis“
nepagetdauj ama.
Latvija ir Estija,
ypač hrpajūrys, taip pat įeina į
draudžiamą lankyti Sovietų
Sąjungos zoną. Išimtį sudaro
Vilniaus, Rygos, Talino mies
tai, Leningrado sritis, išsky

tu

„Amnesty
International“
neseniai išleido 321 puslapių
raportą, kuriame, kiek buvo
galima, surinktos žinios apie
internuotus pamišėlių ligo
ninėse. Raporte sakoma, kad
tik 1975—79 m. laikotarpyje
daugiau negu 100 asmenų
buvo prievarta uždaryti į
psichiatrines ligonines vien
dėl skirtingų įsitikinimų ir dėl
to, kad gynė savo teises. O
prieš 1975 m. jau daug asmenų
pateko į pamišėlių namus
„ilgam gydymui“. Raporte
taip pat surinkti ir motyvai
dėl kurių patenkama į tas
KGB žinioje esančias ligo
nines.
Patekti į pamišėlių namus
daug nereikia. Petr Stardk
pateko dėl to, kad savo bute
deklamavo
antisovietinius
eilėraščius. Vladimir Roždestvov darbe draugų tarpe kri
tikavo sovietinę valdžią. Bro
liai Aleksandr ir Michail
Satravka bandę slapta pereiti
sieną.
Valerija
Makeieva
gamino religinius reikmenis.
Valentinas Ivanov vaikščiojo
su plakatu prie Bolšoi teatro,
reikalaudamas teisės emig
ruoti. Anatolij Uvarov padarė
panašiai prieš vieną užsienio
ambasadą. Michail Kukobaka
prie savo lovos pakabino šven
tą ikoną ir žymiųjų rusų kita
minčių nuotraukas. Anatolij
Gluchov pakartotinai prašė
leisti jam emigruoti į užsienį.
Egidijus Jonaitis Spalio re
voliucijos metinėse nuplėšė
dvi raudonas vėliavas. Viačislav Zajec dalinęs „antisovie
tinius, šmeižiančius“ lapelius.
Anatolij Ponomarev rašė val
džiai skundus. Vasilij Zigalkin bandė susitikti su vienu
užsienio korespondentu...
Psichiatrijos piktnaudojimas Sov. Sąjungoje apima
įvairiausius atvejus, kaip pro
tinio
pamišimo
ženklus.
Tačiau yra ir procedūra, kuri
nusprendžia auką uždaryti į
pamišėlių namus.
Pagal įstatymus kitamintis,
kuris palaikomas nesveiko
proto, turi turėti advokatą gynėją, bet dažniausiai tokio
įstatymo
nuostato
grubiai
nepaisoma: nei kaltinamasis,
nei jo giminės negali susitikti
su paskirtu advokatu, o juo
labiau jį pasirinkti. Dar blo
giau: teismas gali nuspręsti, ar
kaltinamasis dalyvaus teismo
eigoje, ar ne. Advokatė Sofija
KalŪ8trova 1977 m. lapkričio

„nei teismo pirmininkas, nei
liaudies teisėjai, nei proku
roras (kaltintojas), nei advo
katas gynėjas, nei teisme dalyvavusieji
nėra
matę
kaltinamo“. Dar blogiau advo
katė pareiškė, kad ji turėjusi
tik teismo paskirto psichiatro
davinius apie
Roždestvov
atsakomybę ir proto sveikatą.
Kaip tad teismas galįs beša
liškai ir teisingai spręsti Rož
destvov kaltę vien tik iš pro
kuratoriaus
kaltinimo ir
advokato gynimo, kada neduo
damas žodis pačiam kalti
namajam (jo teisme nėra)?
O vis tik Roždestvov buvo
nuteistas ir
paguldytas į
specialią psichiatrinę ligo
ninę, remiantis Kalunga
bepročių namų gydytojų su
rasta Roždestvov protine liga.
Kaip vyksta tokio teismo
eiga, matyti iš ginčo (teismo
metu užregistruoto) tarp ad
vokato gynėjo N. J. Nemirinskaja ir teismo pakviestos
ekspertės, psichiatrės L.
Tronina:
— Kokiu būdu reiškėsi Rož
destvov pamišimo žymės?
— Visos jo pastabos ir jo
elgesys rodė jo antiso vietinį
nusistatymą.
— Kokia forma
reiškėsi
pamišimas?
— Jis nekreipė dėmesio į
įspėjimus, pastabas.
— Ką tai reiškia? Ar jis
rašė, kad liksiąs ištikimas
savo įsitikinimams iki mir
ties? Ar tai pamišimas?
— Išreiškė savo idėjas apie
reorganizaciją... tai antisovietinės pastabos.
— Bet tokias idėjas gali
turėti ir sveiko proto žmonės.
Kaip galima tvirtinti, kad
tokios idėjos yra pamišimas?
— Nereagavo į pastabas.
Daugiau nieko nenoriu
pasakyti.
Negalite, ar nenorite?

mėn. turėjusi ginti Vladimir
Roždestvov, kaltinamą, kad
jis darbe draugų tarpe kriti
kavęs valdžią, pareiškė, kad

— Nenoriu.
— Ar šalia pamišusių idėjų
apie
reformas, Roždestvov
neturėjo
kitų,
pavyzdžiui,
persekiojimo?
— Tokių dar neturėjo.
— Kokie
psichologiniai
daviniai pateisina
rei
kalavimą Roždestvov patal
pinti į specialią psichiatrinę
ligoninę?
— Reikalingas ilgas ligos
gydymas, bet jo prigimtis neiš
gydoma, dėl to, kad nere
aguoja į gydymą.
Iš to išvada: laikymasis poli
tinių idėjų, kurios nesiderina
su režimo mokslu, Sov. Są
jungoje veda tik į psichiatrinę
ligoninę dėl gresiančio visiško
pasmišimo.
Ne tik dėl politinių, bet ir dėl
religinių įsitikinimų žmonės
susilaukia panašaus likimo
Tarp kitų, tikintis ortodoksas
Aleksandr
Argentov
buvo
dviejų
psichiatrų
tiriamas
Maskvos pamišėlių namuose.
Štai kaip tas tyrimas vyko:
— Taigi tu tiki Dievą?
— Taip, tikiu.
— Ir bažnyčią lankai?
— Taip, einu į bažnyčią.
— Bet kaip galima mūsų
laikais tikėti Dievą? Melstis
prieš ikonas?... Mūsų laikais
ištobulėjusi erdvių technika,
tad neįmanoma tikėti Dievą.
Tai galima atleisti tik se
niems analfabetams.
O kadangi Aleksandr Ar
gentov nebuvo nei senis, nei
analfabetas, buvo priverstas į
psichiatrinę ligoninę. Atsi
sveikindamas gydytojas jį
paramino: „Būk ramus. Tenai
išmuš iš galvos visas tavo
kvailybes“.
Nėra žinios, ar Argentov
susitiko toje pat ligoninėje
kitą jauną ortodoksą Alek
sandr Kuzkin. Šiam ligoninės
vedėjas paaiškino: „Kristus ir
visi jo mokiniai buvo pamišė

Moterų karinis dalinys Libijos kariuomenėje

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS BARONAS

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
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Kaziukas pasidairė, visur buvo tuščia. Jis matė,
pro vartus išvažiavo, tur būt, rengėjų paskutinė
mašina, sumirksėjus, kaip juokui raudonom šviesom.
Bet, Kaziukas nenusiminė, jis žinojo, į kurią pusę
namai, ir tą trisdešimt mylių sukarti jam buvo tik
juokai. Ar maža jis buvo žingsniavęs. Daugiau
pėsčias savo gyvenime ėjo, negu važiavo. Ir jei kas
būtų davęs dar stiklą alaus atsigaivinimui, jis būtų
galėjęs žygiuoti ir ligi pasaulio krašto. Kelias geras,
nereikia kokiuo purvu bristi, blogiausia tai tos velnio
mašinos, lekia kaip pasiutę ir dar kartais į akis
užspigina. Bet Kaziukas žinojo, kad su kiekvienu
žingsniu jis artėja namo ir ko gi daugiau šiame
verganame pasaulyje tereikfa, kaip tik pastogės.
Ir šitaip jam bežygiuojant, lyg iš atlaidų,
priekyje sustojo mašina. Kaziukas iš karto pamatė,
kad tai policija ir tas jį nelabai tepradžiugino. Jis
neturėjo jokio entuziazmo su jais kalbėtis, jis tik
norėjo kuo greičiau pasiekti visų užuovėją ir laimių
šaltinį Tarną, o ten išgėrus šalto alaus išplūsti
Džiordžą už tokius nepraustabumiškus žygius, kaip
palikimą piknike.

liai, ir tai yra jau seniai moks
liškai įrodyta“.
Iš netoli Mogiliavo esančių
pamišėlių namų praslydo laiš
kas
darbininko
Michail
Kukobaka, kuris ten pagul
dytas už ikoną prie savo lovos.
Jame rašo, pas jį gydanti
daktarė Nadežda Matvejevna
Drabkina, III sekcijos vedėja,
jam pasakė: „Pasikabinti prie
lovos ikoną ir fotografijas
tokių, kaip akademiko Sacharov, generolo Grigorenko, yra
priešinga
mūsų
gyvenimo
būdui, taigi nenormalu“.
Ką reiškia daroma diagnozė
asmenų, kandidatų į pami
šėlių namus, sužinome iš įdo
maus pasikalbėjimo tarp
gydytojos L. D. Fedosejeva ir
istoriko Michail Bemstan,
kuris atėjo į ligoninę teirautis
apie Leningrado inžinierių
Anatolij Ponomarev, nuo 1975
m. uždaryto į tą ligoninę dėl
to, kad rašė valdžiai protesto
laiškus. Pokalbis prasidėjo
nuo tų Ponomarev laiškų:
— Kokio tipo buvo tie laiš
kai? — paklausė Bemstan.
— Nei jo gydytojas, nei aš
nesame tų laiškų matę, —
atsakė psichiatras, — bet žino
me jų turinį. Tai buvo ligoto
žmogaus laiškai. Jie nebuvo
antisovietiniai, bet išreiškė
blogą nuomonę apie sovietinę
valdžią, ir buvo aplamai
ciniški mūsų vadų atžvilgiu.
— Bet jei neskaitėte Po
nomarev laiškų, kaip patei
sinti jo uždarymą pamišėlių
namuose?
— Mes turime kompeten
tingos valdžios informacijos ir
vertinimą.

— Kokia yra toji kompeten
tingoji valdžia?
— Pats gali suprasti...
— Sakyk aiškiai: KGB agen
tai? (Atsakymo nėra.)
— Sakėte, kad laiškai buvo
paciento ligos pablogėjimo
ženklas, bet ar KGB agentai
yra
kompetentingi
daryti
tokius sprendimus?
— Jie padarė politinį spren
dimą ir mums patelefonavo
priimti Ponomarevą. Mums
diagnozei pakanka žinoti, kad
būta
antisovietinių laiškų.
Nėra reikalo jų skaityti.
Taigi
aiškus
dalykas:
diagnozę daro KGB. Gydy
tojams lieka tik terapija (gydy
mas) stipriais neurotiniais
vaistais: aminazinu, naloperidoliu, trifazinu, insulinu ir sulfazinu. Jau šalia to, kad tokio
„gydymo“
niekas
nekont
roliuoja, duoti tokius neva
raminančius
vaistus
svei
kiems asmenims yra ne tik

— Kur tu eini? — paklausė policininkas, iškišęs
galvą, kai Kaziukas jau žygiavo pro šalį, beveik
užsimerkęs, kad nei jo, nei jis nieko nematytų.
— Namo, — rimtai atsakė Kaziukas.
— 0 kur tavo namai?
— Tenai, — parodė pirmyn Kaziukas.
— Žinai savo adresą?
Kaziukas žinojo. Tiek jis suprato, kad reikia
žinoti, nors šiaip jam enciklika ar enciklopedija
reiškė tą patį konkrečiai nieko.
Policininkai valandėlę galvojo.
— Iš kur eini — paklausė.
— Iš pikniko.
Abu nusijuokė taip garsiai, kad Kaziuką net
užpykdė. Jeigu žmogus eina, tai nėra nieko juokingo.
Tam juk ir kojos.
— Sėskis, — pasakė pradaręs vienas policininkų
užpakalines mašinos duris. Kaziukas neturėjo
pasirinkimo. Jei policija liepia, reikia klausyti. Jis
atsisėdo drėgnom kelnėm ant ceratinės sėdynės ir
beveik pajuto šaltį.
Prie namų Kariukui liepė išlipti, bet Kaziukas
lipti dar nebuvo pasiryžęs, nes iš kitos pusės
atvežtas nesusigaudė kur namai.
— Ko dar, — nustebo policininkai.
— Aš noriu jums nupirkti gerti.
- Kur?
— Pas Tarną.
— A, čia už kampo.
Ir dabar Kaziukas viską pažino, jis taip
nudžiugo, kad norėjo ranką pabučiuoti arba bent
uždainuoti, kai jis išlipo prie Tarno durų.
Viduj ūžė ir Tarnas nelabai apsidžiaugė pamatęs
nors ir pažįstamus policininkus, bet Kariukas drąsiai
lietuviškai užkomandavo:
— Duokjiemš alauš. Jie mane iš pikniko parvežė.
— Tavo kostiumeris dar būtų penkioliktoj mylioj
nuo šios vietos, — nusijuokė policininkai, išgėrę po

pavojinga, bet ir iššaukia šalu
tinius neigiamus reiškinius, ?
kaip Parkinsono ligą. Kiti"
vaistai duodami sąžinės be
laisviams yra tizersine, sanapax, etaperazina, frenolon, trisedil, mazemtil, seduksin ir
motidentepo.
štai ką pasakoja ponia Tat
jana Zitnikova po to, kai ji
aplankė savo vyrą, kiberne
tikos fiziką ukrainietį Leonid
Pliušč, apkaltintą „antisovie--•<
tinę propaganda“ ir uždarytą
Dniepropetrovsk
specialioje
psichiatrinėje ligoninėje ir
gydomą haloperidoliu:
„Kai atgabeno Leonid į kal
bamąjį kambarį, negalėjau jo
pažinti. Akys buvo pilnos
skausmo ir sielvartos; vos
galėjo pratarti žodį, įsikibęs į
kėdės atramą, kad nepargriūtų... Dažnai užmerkdavo akis,
bandydamas kalbėti ir at
sakyti į klausimus. Jo vidinės jėgos buvo išsemtos. Leonid
pradėjo dusti ir atsiseginėti
drabužio sagas... Veidas buvo
iškreiptas, kojos ir rankos
traukomos... dažnai praras
davo
klausą.
Negalėjo
daugiau valdytis ir paprašė 10
min. prieš nustatytą laiką
baigti vizitą. Jį išvedė“.
Po to, Pliušč žmona paklau
sė budinčią gydytoją, kodėl jos
vyrui duodama haloperidol.
Atsakė: „O kam jums reikia
žinoti? Duodame tai, kas rei
kalinga“. '

Aišku, kad pamišėlių ligo
ninių
apsaugai
reikalingi
energiški policijos būriai. Tiek
jie, tiek ir ligoninės administ
racija ir vidaus sanitarinis
personalas
priklauso
nuo
Vidaus reikalų ministerijos.
Ligoninės patarnautojai daž
niausiai yra parinkti iš krimi--.
nalistų, uždarytų įvairiuose, y
apylinkės kalėjimuose.
*'*
Tikintysis ukrainietis Josif
Terelja, po ilgų metų pami
šėlių namuose, išleistas 1976
m., parašė laišką KGB vado
vui Juri Andropov, apskųsdamas patarnautojų sauvalia
vimus ir ligonių kankinimus,
kurie vyksta Sykovka pami
šėlių namuose. Ten patarnau
tojai tiesiog kankina „pami
šėlius“, juos, ypač žydus,
nuolat muša, pasilaiko sau at- /
siunčiamus maisto siuntinius,™,
juos sudoroja alkanų adresatų „
akyse, kalinius verčia valgyti r
gyvas varles, išprievartauja
kalines moteris. Trečiojo sky
riaus
viršininkas
užmušė
jauną Surganov vien tik už
tai, kad tas pasiprašė nueiti į
išeinamą
vietą.
„Ligonis“
Smimov, III skyriaus vedėjos
daktarės Elenos Leontjeva,
įsakymu, buvo kankinamas
du mėnesius, ir 1.1.

(Nukelta į 5 psl.)

stiklelį ir išėjo. Dabar Kaziukas atsigavo galutinai.
Šalia pasididžiavimo jausmo jį pradėjo imti pyktis.
Ir pradėjo klausti:
— Kur Džiordžas, aš jam į Snukį.
— Iš piknikan važiavusių dar buvo pora ir jie
gynė Džiordžą, be ceremonijų klausdami:
— O kur tave velnias nešiojo? Važiuojam, o jo,
pono, nėra.
Tarnas niekada nemėgo ginčų, tai vedė prie
diplomatinių santykių pairimo, todėl jis pastūmė
Kariukui butelį:
' .
— Kaip pirmadienį teka saulė, esi namie,
džiaukis, kad ne ant kelio, dar suvažinėtų kaip
katiną.
Kariukas buvo pamiegojęs, todėl dabar išgėręs
visai atsigavo ir dabar jau buvo užmiršęs, kad buvo
rastas pakelėj.
— Aš šu policininkais važinėju, jie mano
draugai, o kaš jūš?
Ir, žinoma, kas galėjo su tuo nesutikti, tai buvo
neužginčijamas faktas. Ir kas gali sakyti, kad
policininkai nedraugiški, o jei prašo pinigų, tai
pinigai tam ir yra, kad jų prašytų.
Kariukas tapo apiherojum, kurį net pati policija
į namus pristatinėja, smagiai ant suolo ar lauke
išsimiegojusį po žvaigždėmis, kaip karalių. Kaziukas
pagaliau nebuvo tikras niekdarys, jis buvo žmogus,
suteikiąs policijai darbo. Jis keliavo, o pagalbos
reikalingi ne tie, kurie namie, sėdi, bet tie, kurie juda,
suteikdami visiems užsiėmimo, net ir policijai, kad ši
nemirtų nuoboduliu. Nepasakytume, kad Kariukas
buvo totalinis miegalis, kaip kokia žiemos meška ar
miegančioji gražuolė. Ne, juk dirbančiam žmogui rei
kia pailsėti ir, jei pasitaiko ilsėtis ne toj vietoj, kur
žmonės mano, kad ten ne vieta ilsėtis, tai čia jau joks
nusikaltimas.
•______________ (Bus daugiau)____________________
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lygomis yra kietas kftnaa Ta
čiau magminėje aplinkoje, jungrU»gnnnimi ir van
dens garais, jis sudaro įvairina
mineralus sagatus, titnagus ir
kt.

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 13 d.

Nagingas lietuviškų papuošalų gamintojas

oostnrriSkre

Norbertas

Lu^ertaris

darbo

metu

savo

dirbtuvėje

Nootr. R. ManomaiOo

BOSTONO ŽINIOS
SUSIRŪPINIMAS DVASINIAIS menų vyko į Forest Hidl kapines,
kur bendrame kape yra palaidotas
REIKALAIS
A. Momkovičius, B. Monkevvčie
Kai mūsų dienomis moralė yra
nė ir jos mamytė. Atvyko kun.
užmiršta ar nustumiama i šalį,
klebonas Kontautas. Visi susirin
tai blogis vis daugiau pradeda
kę, vadovaujant klebonui, pasi
-bujoti, yra susirūpinimas, kad
meldė už jų sielas prie jų kapo.
šiem reikalams reškia skirti dau
A. ir A. Januškos prie kapo pade
giau dėmesio.
jo gražių gėlių puokštę.
Sv. Petro lietuvių parapijoje
B kapmių p. p. Januškos pa
S. Bostone steigiama nauja pro kvietė visus susirinkusius į Milton
grama ‘Šėmos šventė’. Dalyvau Hill restoraną pietums.
jančios šeimos susi rinktų 8 kar* Gražu, kada artimieji ir bičiuliai

rinktume 8:45 ryte bažnyčios sa
Įėję. Kiekviename susirinkime bū
tų diskutuojamos temos: pav.
spalio mėn. Pasaulio sutvėrimas—
Pradžios knygos kalbos aiškini
mas. Lapkričio mėn. Žmogaus
^vystymasis — Ericksono 8 laips
niai. Gruodžio mėn. Žmogaus su
tartis su Dievu žmonijos istorijo
je Spalio dvasinis ugdymas —
Kohlbergo teorija.

Susirinkimuose pirmiausia būtų pristatyta tema ( skaidrių pro
-- - )». po to sektų paaiškiniir diskusijos. Vaikams būtų
pritaikytas diskusijos ir užsiėmi
mai. Po to sektų specialios Mi
šios lietuvių kalba bažnyčioje.
Mišiose ypatingu
būdu būtų
įtrauktos šeimos, ypač jaunimas.
Dalyvauti kviečiamos visos šei
mos, bet galima ir pavieniui. Ga
lima registruotis pas Aldoną Lin
gertaitienę tel. 436 — 0428 aiba
pas Česdavą Aleksonienę tel. 843 6865 (dvasinio ugdymo komiteto
nares).

A. A BRONĖS MONKEVIČIENĖS MIRTIES METINĖS
1979 m. pradžioje mirė Antanas
Monkevičius, o po kelių mėnesių
»jo žmona Bronė Monkevičienė.
Mirties metinių proga rugpaū
čio 3 d. Antanas ir Aniceta Ja
nuškos užprašė už Bronės Mankeričienės sielą Sv. Mišias. Jos bu
vo atnašaujamos Sv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje S. Bos
tone.
Į šias Mišias susirinko
gražus būrys B. Momkevičienės
artimųjų bičiulių. Mišias atna
šavo klebonas kun. Albertas Kan
tautas. Po Sv. Mišių virš 30 as-

lietuviai dalyvauja Bostono mies
t6 350 metų sukakties minėjime.
Apie tai sekančią savaitę.

PARENGIMAI
r> *“ • {.-• «■
Rugsėjo 7 d. Lietuvių Piliečių
d^as salėje, S. Bostone, Tautos
šventės minėjimas. Rengia L. B.
Bostono apylinkė.
Spalio 12 d. Lietuvių Piliečių
d-jos salėje, S. Bostone, Laisvės
-Varpo rudens koncertas- —Spalio 18 d. matysųjęe iš Chi
cagos atvykusi “Antrą Kaimą”.
Jis bus savaidintas Liet Piliečių
d-jos salėje, S. Bostone.

ELEMENTŲ
FORMAVIMASIS ŽEMEJE
MIUCIL i U

CLASSIFIED GUIDE
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žemės plutoje aliuminio yra
L5%. Normalioje temperatūro
je jis patvarus metalas, tačiau
didelėje temperatūroje ir slėgy
je lengvai jungiasi su deguoni
mi, sudarydamas puikų minera
lą korundą. Kartu su dlidu jo
yra lauko špate, žėrutyje ir
daugelyje kitų silikatų. Žemės
paviršiuj silikatams irstant, aliu
minią patenka į molio shtoke*
niua.

SAVININKAS PARDUODA
4 MIEGAMŲ NAMĄ
Marąuette
Parko apyl. Oro vėsini
CONDO — NO MONEY DOWN
mas. Modem. virtuvė. Puikiam sto
2 miegami, varia. VU dideli kamb vyje. 449,900. Kreiptis (angliškai) —
12-me aukite. Prie eiero — pui
teL 4M-SMI
kus vaizdas. Gera proga jaunai
porai.
SAVININKAS}
parduoda
liuksusinį
— o —
5į£ kamb. mūr. “raised ranch“ na
Taip pat parduodama* “Studio
mą. 3 miegami, 1% vonios, įrengtas
apartaeul". VU dideli kuatarta. rūsys, centr. oro vėsinimas ir daug

Taigi cheminių elementų jun
ginių formavimas priklauso nuo
temperatūros slėgio, uolienų su
dėties ir tirpalo koncentracijos.
To formavimosi tam tikra vys
tymosi stadija yra mineralas su
darytas iš daugelio kristalų.
Kiekvieno mineralo formavima
sis vyksta tik tam tikroje tem
peratūroje, slėgyje - ir koncen
tracijoje.
Atsiradus našiau
siems pasikeitimams, mineralas
praranda patvarumą — prade
da formuotis nauji mineralai.
Yra mokslininkų išskirtos
mineralų sudarymo ir jų irimo
zonos. Maždaug 25-40 km. gy
lyje nuo žemės paviršiaus esan
ti magminė sritis pasižymi di
dele temperatūra ir dideliu slė
gimu; čia cheminiai junginiai
yra visiškai kitokie, negu že
mės paviršiuje.
jm*

Paito — 2638 W. LithCourt parduodamas
namas su taverna. 5 kamb. butaa
{rengtas beismentaa Apsauga nuo
potvynio. 2 mai. garažas Baug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos
hignin, tinka Hfm himtni

Žemės plutos 99.39% sudaro
12 pagrindinių elementų: deguo
nis, silicis, aliuminis, geležis,
kales, natris, kalis, magnis,
vandenilis,
litanas, fosforas,
mangąrutA. Eiti gi 80 elementų
sudaro tik 0.61%. žemės plutoje deguonies yra beveik 50%,
ir normaliame slėgyje, pasak
mokslininkų, bei temperatūroje
GARDINAS VYTAUTO
TAIKAIS
jis yra patvarus. Be to, gam
toje yra laisvo deguonies ir jo
Vytautas Gardiną stengėsi
junginių. Susijungęs su vande
padaryti savo centru. Čia jis
niliu, jis sudaro vandenį, su
organizavo jėgas kovai su Jovri1391 sutartimi Vytautais
ųų Jgų.
įleido į Gardiną kryžiuočių
klūs ir susidarant mineralams,
lą. Jogailos ir jo brolių kariuo
ir jiems yrant. Gilesniuose
menė išvarė iš Gardino ne tik
aluoksniuoee deguonis tampa
kryžiuočius, bet ir Vytautą, bet
aktyvesniu elementu. Skystoje
kitais metais Vytautas vėl at
magmoje daug deguonies ir
gavo Gardiną, kai lietuvių įgula
vandenilio. Jei kylant ir pama
išvarė lenkus ir atidavė jam pi
žu vėstant, išsiskiriamos dujos
lį. Vytautas kryžiuočių nebeįsi
jungiasi ir atsiranda vanduo,
leido, tačiau leido jiems pasista
verždamasis
plyšiais į viršų,
tyti pilį kitame Nemuno kran
vanduo tirpdo visas medžiagas
te. Kryžiuočiai ten įkūrė Nau
ir kildamas netenka aktyvumo.
jąjį Gardiną (neu-Gartheną),
Iš to sodraus tirpalo plyštų me1392 m. su Jogaila susitaineiėse
kęs Vytautas ją sugriovė. Kry
sunkiųjų metalų kristalai. Pa
žiuočiai keršydami 1393 m.
mažu užpildomi visi plyšiai.
Gardiną sugriovė du kartu.
Juose randame pagmatines gy1393 m. Gardino pilyje kilo
alines naudingąsias iškasenas—
gaisras, kurio metu vos nežuvo
retuosius elementus ir brangak
pats Vytautas su savo šeima.
menius. Magmai stingstant, de
B. Kviklys (iš “Mūsų Lietu
guonies junginiai su natriu,
va").
magniu siliciu ir aliuminiu su
daro granitines sienitines ir ba— Juo didesnis taikinys, tuo
zaltines uolienas.
lengviau į jį taikyti; į nykštu

Ant Sheridn Road

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. StabdšiaL Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wbeel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filtera.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
24žs w«t Bm urMt — m m t-rm
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nno 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet.
Momentas i* VI Tautinių lokių šventės.

HELP WANTED —' MOTERTB

SEWING MA st: i icii >
Ebcperienced

kt ApyL 53-čios ir Kenneth. arti su

su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajoną
labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 botai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms Šei
moms.
Mūrinis r-mg-tn— Brighton Parke.
— 776-4956
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai per
Geras pirkinys.
By owner — Vletatty 84th 6 Kedvale luoti.
Low 80"a Brick raised ranch. 3 bedŠIMAITIS REALTY
rooms 1% baths. Full finished basement Central air. 2į$ car brk. garage
Insurance — Income Taz
Many eactras. 581-1422.
Notary Public

2951 W. 63id Street
parduodamas
aukšto mūr. na
mas arti 71-os. Arti parko
Skambint — 436-1096
Marąuette Paiks — Mūrinis. 3 bu
tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik
453,500.
Mūrinis. — 1% aukšto. 6 ir 4 kamb.
445,000.
Mūrinis — I butų. Labai geras in
vestavimui. 409,000.
Medinis — IK aukšto. 5 ir
kamb. 2 auto garažas. Tik 429,000.

We1l help you make the right movė.

JEI

GALVOJATE

Kreipkitės į “Draugo” adminis
traciją visais panašiais reikalais.
4546 W. r.
iniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuifiiiiiiiiiiiiiiKiuiii

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitos kraštus

VYRAI EB MOTERYS

REAL ESTATE SALES
"i

Complete in House Training Avaįlable. Qualified applicanta to be
aervicing north and nortbwest
aide.
. '

ERA HDEIXER RRAT.TOR, INC.

HELP WANTED — VYRAI

8ALESMEN

Krtlpkitta |

8C00 a Pabūki Rsri
independently owned and operated

yra
pla
lueviri

CW1 549-2177 after 9:30 A. M-

PIBKn AB PBBDDOn

TsL — 767-0600

Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jaa
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
nui atstovams turėti grnSas
kscteta.

OFFICE
Small mtg. co. needs reliable person
to help in pnoduction department
Mušt be able to speak and write
Bnsrliah. Good opportunity for right
person. Eicellenl salary and betaettta.

725-I6OO-IOHN MINAMI

BUDRAITIS REALTY C0.

YIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

3322 W. UtaRoce Avenoę

For Canfidential Interviesv eaU:

VAINA REALTY-925-6565
M I 8CILLAN E O U S
—— ■ — ■SS,,.— ' —■ —

Steady, full time.

No Ezperience Needed

Tel. 486-7878 er 686-6668

J*e
-ll

TO SEKL XEW A USED CARSHigh paying job. Salary and commlaaion. Muat speak Eng-liah. No experience neceasary. Seilinu experience
helpful. Will train right applicajaą.,

JOE PERIUJO PONTttC
1111 W. Diveriey
Td. 528-11II

BUTŲ NUOMAVIMAS1"
Namų piridznu — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOME TAX ?
Notariatas — Vertimai

D1MESIO

10% — SO% — M% pigtaa mokėsit
aš apdraadą nao ugnies kr aatamoMMo p*

FRANK

BELL REALTORS
J. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

A. VILIMAS
M OV I N G

IN

AUTOMOBILIU TAISYMAS

asmeniui Ž-Jų

74

Savininkas Vacys
sisiekimo ir mokyklų. Viri 70,000 dol. Permanent
Skaudėta 789-4250 arta 438-9687
Benefita.
(aagHikai) 736-2887

Spalio 26 d. Lietuvių Piliečių
NEDZINSKAS, 4069 Archer Avė.
d-jas salėje, S. Bostone, Lietuvių
Chicago, HL 60632, teL 927-5980
diena. Rengia L. B. Bostono apy
ISIGTKITE DABAI
gaida. Bus savaidintas Antano
Gustaičio “Sekminių Vainikas”.
iiiuiiiiiiHiiiiiiiiiuiinHuniniiiiniiiiiiui
Lapkričio 1 d. Chateau de Ville
- ĮSIGYKITE UETUVISKAS
Silicis, sudarantis apie 26% ką visada sunku strėlę paleisti.
restorane Randolph, Mass., inži
nierių ir architektų s-gos balius.
žemės plutos, normaliomis sąHeinrich Heine
VĖLIAVĖLĖS
Lakričio 23 d. Lietuvių Piliečių
Visuose lietuviškuose namuose
Apdraustai perkrauitymai
d-jos salėje, S. Bostone, Lietuvos
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
įvairių atstumų
kariuomenės šventės minėjimas.
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iškabinti,
bet galima laikyti ma
TeL
376-1882
arta
376-5996
ALIAS 30 M. SUKAKTIES
žą
vėliavukę
ant rašomojo stalo.
6250 W«d 63rd Street
Tel. 566-0410
MINĖJIMAS
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją eu Amerikos vėliavukę.
Polish Style Smorgaibord
Amerikos Lietuvių Inžinierių
Dienraščio "Draugo” adminis
ir Architektų sąjungos Bostono
L u n e h ..... $3.75
tracija
gali pristatyti tokias ma
skyriaus 30 metų veiklos sukaktis
COSMOS PARCEU EXPRESS žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
LUNCH HOURS
bus atžymėta koncertu — balium,
Mooday thru Friday 1130 am to 230 pm
2501 W. 06 6t, Chicago, m. 60629 va plevėsuotų jūsų rainuose.
kuris įvyks lapkričio 1 dieną 7 v.
DINNER HOURS
Tokios vėliavos kainuoja 41.50,
SIUNTINIAI Į UETUVJį
v. Chateau de Vilk, Randolph,
Man. thru Thurg. 4 pm to 9 pm,- Fri & Sat 4 to 10 pm; Sun. Nooo to 8 pm
(reikia
dar pridėti 8 ct- mokesčio
Telef. — 925-2737
Mass. (susdkirtimas 128 ir 28 ke
ir 50 ct ui persiuntimą, jei gy
BANQUBT
ROOM
AvaOaMe
For
Any
Oocaako
—
TeL
586-0410
lių). Meninę programą išpildys
Vytautas Valantinas venate Illinoia valstybėje). UŠrasolistė Violeta Balčiūnienė ir pia
kymus siųskite sekančiai:
nistas Saulius Cibas. Šokiams gros
DRAUGAS, 4546 W. 6Srd 8L,
J. P. R. A. kvartetas.
Chieago, IL 99629
ALIAS Bostono
Spalvotos
ir
paprastos.
Radijai,
skyriaus valdyba
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

WARSAW

vienam

ISNUOM.

kamb. butęlis su visais patogumais.
Gražus ir nebrangus. Atskiras įėjimas.
Marąuette Parke — 7150 S. Saęramento Avė. Terautis tel. RE 7-8903.

ZAPOLIS

*WeL — GA 4-8654
3208% West 95<h Street

P L U M B I N G
Licenaed, Baoded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Vir-'
tuvėn ir vonios kabinetai. Keram^,
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškėl
palikit pavardę ir telefoną.
«**

SERAPINAS — 636-2960 --

VALOME
:
m

Plu— o ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL RE 7-5168 ^

KILIMUS IR BALDUS

OVI N G
SERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

TeL

WA 54063

TELEVIZIJOS
MIGLINAS TV

2346 W. 69 8L, taL 776-1486
'MiuintMutmiMumMiMmuMMUNmNn

M. A. i I M K U S.
DtOOME TAX 8ERVICK
MOTART PTBUO

Jb
tuvių
ooe yra

DRAIK2B.
Be
gi akalbtaų kaA-

~

VAIZDINE SANTRAUKA

Liaudies menas ir klikas
tt
"Drauge

Sudarė

VILIUS L. DUNDZILA

'b

m

Išleido 197# m. •'Dirvos” B-vto
frėdiniai:
Antanas, Tomas ir Vi
ndmiltas DundeJlal

••Draugo”
niztradjoje galima pabrinkti Jvairių bandite meno darbų

4359 8ou Maptarood, taL 264-74M dšio,
dar
Taip pat daromi
VERTIMAI.
OIMINTŲ Ilk'
llkTletimai. pildomi
PILIETTBR8 PRAITMAI
kitokie blankaL

LIETUVOS ISTORIJOS

kiramflcoa, drobės,
pat grašiai papuoštų lėlių.

Apeflaašrykite J “Draugo” adrainietraciją ig pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugauto
4546 Weel

6M SU

»•

lis leidinėlis pritaikytas mūs*
mali ori omą, pagal amerikšsčių M»
taip dyklų metodus.
Kaina su parsiuntimu gL69

Uliškymui siųsti DRAUGO,
adresu.

Perskaitę

“Drangą” duokite

fl kitieme paeiakaityti.
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kreiptis } vyriausybę, kad stato kaliniais, privatų ar viešą tur
mas paminklas būtų ne tik žy tą naikina, kaimą ar miestą
dų aukoms pagerbti, bet ir griauna arba nusikalsta žmo
krikščionių aukoms, kurias rau niškumui”.
donieji naciai padarė. Kaip ži
Reikia skubios akcijos ša
nome, niūrių karo kriminalis šaukti pavergtųjų tautų specia
tams rinkti buvo paskirta mili lų komitetą ir daryti žygių, kad
vyriausybė atkreiptų dėmesį ir
joninė suma.
/
;
į raudonųjų nacių teroro aukas,
Tačiau raudonųjų nacių karo
kurių yra daug daugiau negu
kriminalistų niekas neieškojo.
rudųjų nacių aukų.
A. M.
Kyla klausimas, kodėl komu
nistiniai kare kriminaline
— Kvailiai visada žada nuo
kaltinami, kodėl jie nerenkami?
rytdienos
pradėti naują gyve
Pagal oficialų karo nusikaltėlio
Paul Vartaine
apibrėžimą, karo kriminailstu nimą.
galima vadinti “žudikus, tuos,
Geriau yra mafiansią švieselę
kurie
deportuoja
į
darbo
prievartų stovyklas, kurie oku užžiebti, negu tamsuma skųstis.
Konfucijus
puoja kraštą, žiauriai elgiasi su
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AfA

Agr. JURGIS BAUBLYS

Gyveno, Detroit, Michigan.
Mirė rugpiūčio 11 d., 1980 m., sulaukęs 89 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nnlifldlme žmona Elena, duktė Rūta, žentas
Melvin Teschker, 3 broliai: Bona, Rotislovas ir Mykolas su šeimo
mis, 2 brolienės: Jbdvyga Baublienė su šeima ir Janė Baublienė su
šeima, giminės Jonas ir Marija Jurašai ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Velionis buvo Wayne State Universiteto Lietuvių kambario
organizatorius ir Detroito Jūrų Skautų steigėjas-skautininkas.
Priklausė Tautinei s-gai, Detroito kultūros klubui. Lietuvių Na
mams ir Švyturio Jūrų Saulių kuopai.
Kūnas pašarvotas Harris koplyčioje, 15451 Farmington Road,
Livonia, Micrigan. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 14 d.
pailgi na- apeigos bus 10 vaL ryto laidotuvių namuose. Po apeigų
bus nulydėtas į Parkview Memorial kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė fc> žentas.
Laid. direkt. Yolanda Zaparackienė, Tek (313) 554-1275 arba

»

METŲ MIRTIES
SUKASK

422-8720.

aamftono mergaičių choras “Aidas”, vadovaujamas muz. J. Govėdo, atliks dalį programos Kanados Lietuvių die
nos koncerte spalio 12 d. Hamikoc Place salėje
Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ DIENA

'**“ 25-tosios Kanados dienos, kuri
bus Hamiltone š. m. spalio 10
— 12 d., paruošiamieji darbai
vyksta sklandžiai Kanados Lietu
vių dienos programa yra plati
įvairi. Šventė prasidės spalio
10 d.', penktadienį, poezijos ir dra
mos vakaru Hamilton Place ma
žojoj teatro salėj ir jaunimo su
sipažinimo vakaru Jaunimo cent
re. Poezijos ir dramos vakaro pro
gramą atliks Hamiltono dramos
teatras “Aukuras” ir Toronto te
atrai. “Aitvaras”. Šeštadienį, spa
li©
bus atidaryta dail. J.
Dagtį’Jmeno paroda Hamilton
Place patalpose. Ją bus galima
aplankyti šeštadienį ir sekmadie
ni Be to, šeštadienį, spalio 11 d.,
vyks krepšinio rungtynės tarp
Kanados lietuvių klubų, 2aidynėse dalyvaus 10* Komandų iš
Toronto, Montrealio ir Hamilto
no. Taip pat numatyta suruošti
stalo.Jeniso ir šachmatų varžy
bas.
’* >uU
.šiš&Aienio vakare, spalio 11
d-, įvyks didysis susipažinimo va
karas ftamiltono kareivinių sa
lėje, talpinančioje arti 3000 da
lyvių. Šokių metu organizuoja
rįi didžiuliai laimėjimai, kuriais
fūpinasi J. Krištolaitis. Turį ver
tingų laimikių, prašome skam
binti
organizatoriui
telefonu
689 — 5733.
M Sekmadienį, spalio 12 d., pa
maldos katalikams 2 vai. p. p.
katedroje, kur dalyvaus lietuvių
vyskupai. 4 vai. p. p. Hamilton
Place didžiojoje salėje bus kon
certas, kurio programą atliks Ka
nados didieji meno vienetai: Mon
trealio “Gintaras”, Toronto “Gin
taras” ir “Atžalynas”, Hamilto
no “Gyvataras”, Hamiltono mer
gaičių choras “Aidas”, Toronto
lietuvių vyrų choras “Aras”,

EUDEIKIS

LAIŠKAI "DRAUGUI

KANADOS ŽINIOS
Toronto Prisikėlimo parapijos
choras ir Hamiltono Aušros Var
tų parapijos choras. Taip pat
koncato programoje dalyvaus žy
mioji Kanados solistė G. Čapkauskienė, kuri dainuos solo ir
kartu su chorais. Šio koncerto
programa įvairi ir įdomi. Koncer
to programos paruošimui vado
vauja G. Breichmanienė. Po kon
certo bus banketas Jaunimo oent
re.
25-tosios Kanados
Lietuvių
dienos programa plati, susidedan
ti iš įvairių meno ir sporto ša
kų. Rengėjų komitetas, vadovau
jaujas jauno energingo nįnuL~ Ma
riau^ Gudinsko, dirba, pčraHžiau
ja, kad viskas būtų planingai su
organizuota, kad visi atvykusieji
tūrėtų galimybės kuo daugiau pą
matyti, pasidžiaugti mūsų jauni
mo pasiektais laimėjimais ir kuo
gražiausius prisiminimus parsivež
ti į'savais kolonijas. Todėl rengė
jų komitetas iš anksto kviečia vi
sus iš toli ir arti ruoštis vykti į šią
jubiliejinę 25-tąją Kanados Lietu
vių jUeną./ Hamiltoniečiai lietu
viai .visus pasiryžę priimti, , pavai
šintih Tad visi keliaukime į šią
šventę.

— Berlyno vyskupija turi 446
tūkstančius tikinčiųjų, kurių di
desnė dalis gyvena Rytų sekto
riuje. Juos dvasiniai aptarnau
ja daugia negu penki šimtai ku
nigų-

SOVIETINIŲ NACIŲ
u y :<i; :• i AUKOS
Amerikos žydai jau yra pa
darę pažangą vokiečių nacių te
roro aukoms prisiminti. Tam
reikalui jau sudaryta 60 asme
nų komisija, kuri seniai beldžia
si į Amerikos vyriausybę su sa
vo projektu, panašiu į Kennedžio didingą paminklą. Tam
projektui yra pritarimas ir net
pradžiai lėšų numatoma duoti.
Kaip žinome, prezidentas Carteris neseniai apdovanojo spe
cialiu kongreso medaliu nacių
karo nusikaltėlių gaudytojų Simon Wiesentitialį-' Prezidentas
pagyrė, kadTls""ė5šš“
OP
atpelnęs tartfStinikn
J r r? •

mm.

Bet prezidentas Carteris tu
rėtų žinoti, kad be rudųjų na
cių, yaa. daug daugiau sovietinių
— raudonųjų nacių — karo krinfinalfetų, kurie yra išžudę 10 Į
kartų daugiau negu vokiški na
ciai. Jei žydai sako, kad žydų
karo metu žuvo apie 6 mik, tai
raudonieji naciai pagal valsty
bės departar&ėgtd ^rinkhia <jųo
menis išžudė apie 60 mifiionųIr dabar ’heitžštoja žudyti, trem

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Janina Paškonyiė
Rugpiūčio mėn. 13 d. sueina 20 metų, kai visagalis Dievas pasi
šaukė pas save mano mylimą dukrelę Janiną, sulaukusią vos 11 me
tų amžiaus.
Nors laikas eina, bet skausmas ir ilgesys neišdils iki gyva būsiu.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Svč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Marąuette Parke š. m. rugpiūčio 13 d. 6 vaL

4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už a. a. Ja
ninos sielą.

Nuliūdusi motina STEFA PASKONIENR

Mažeikai Evans

o a se*

j:

DM. Miškininkui
r

tų risb'
i

rns

Laidotuvių Direktoriai

M

IGNUI UŽGIRIUI mirus,
jo žmoną mįglą MORTĄ,, dukras BIRUTĘ ir OTHJJĄ,

sūnus VYTAUTĄ, ŠARŪNĄ ir EGIDIJŲ bu šeimomis
jų liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

r

6845 SOUTH WESTERN ASflu

< Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

liūdime.

- Vlado ir. Stefos Abramikų šeima

sr.'-

darni j prievartos vergų darbo
stovyklas, psichiatrines ligoni
nes, kalėjimus ir specialiai or
ganizuojamus žudymus. Reikia
skubos keliu sušaukti paverg
tųjų tautų specialų komitetą ir

o

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago

A. f A, IGNUI UŽGIRIUI mirus,

1410 So. 50th Av., Cicero

sūnui ŠARŪNUI ir marčiai AUDRONEI, anūkams

Tel. 476-2345

ARĖJUI, VAIDUI ir AIDEI bei visiems artimiesiems

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lietuvos Kariuomenės kūrėjui-savanoriui

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime

Nijolė ir Aleksas Vaitekūnai

Austė ir Mindaugas Vygantai
Daiva ir Moadr de Sa Pereira

KGB IB PSICHIATRUA

Nijolė ir Tomas Daugirdai

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,
jo ŽMONAI, SEIMAI, GIMINĖMS, įbaugina ir pažįs
tamiems nuoširdžią užuojautą reiškia
LJI.

Sigutė ir Bernardas Mdcrutai

(Atkelta iš 3 puaL)

J. V.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

ryto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Raminta ir Raimundas Lopšiai

Dėl šio „atviro laiško“ Terelja vėl buvo areštuotas ir
pateko į Dniepropetrovsko
pamišėlių namus.
— Smagu
dirbti
beprot
namyje; vis randi kam sumuš
ti snukį.
— Bet, kodėl juos mulatė?
— Klausyk: tu stovi kori
doriuje ir štai beprotis artinasi
prie tavęs, šliauždamas pasie
niu. Duodi jam smūgį, ir paar
ianti geriau.
Toks
pokalbis
išgirstas
vieno Rūdininko karčiamoje
natoli nuo Sycovka pamišėlių
namų.
šios būdingos ištraukos iš
šio straipsnio pradžioje mi
nėto raporto apibrėžia sąly
gas, kuriose yra ir mūsų tau
tiečiai, nes KGB rafinuoti
žmogaus sunaikinimo metodai
visur yra vienodi.

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

kūr. sav. s-gos Čikagos VD skyriaus

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Valdyba ir ir nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
LuM. Sąjungos nariui

A f A IGNUI UŽGIRIUI mirus,

-

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,

žmonai MORTAI, SONUMS ir DUKROMS au ŠEIMOMIS
reiškiame gilią užuojautą.

žmonai MORTAI, DUKROMS ir SONUMS au žeimomu

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

BdDeauskai
Danilevičiai

Lėliai
Kinius

Šidlauskai

Lietuvos Miškininkų S-gos Išeivijoje

Springfield, Illinois

Vaidyba

3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

A. f A. ONAI ŠEŠTOKIENEI mirus,
dukrelei

ONUTEI,

joe

vyrui

KĘSTUČIUI

PUU8K0-

NIAMS, anūkams DANUTEI ir RIMUTEI; giminėms:
ALGIUI ir VYTUI su šeimomis, JONUI RUGIENIAMS
reiškiame nuoširdžią užuojautą jų liūdesio valandose.

Ona ir Petras, Rimas Ir Regina
OriškeUal

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArd. 7-1138-39

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,
žmonai MORTAI, dukterims BIRUTEI ir OTILIJAI, sū
nums VYTUI, ŠARŪNUI ir EGIDIJUI ir Jų šeimom
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Marija ir Petras Stakės

Daba ir Jurgis Anysal

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArd. 7-1911

3354 SO. HALSTED STREET

VASAITIS - BUTKUS
1444 So. Sėti) Avė., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

Split by PDF Splitter
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X Aktorė Irena Jonynienė ir
Meilutė Kulienė, aktyvios visuo
meniniame bei kultūriniame dar
be, vadovaus Beverly Shores
Vasario 16 d. gimnazijos būre
liui.

X .Amerikos Lietuvių biblio
tekos leidykla atspausdino Bro
niaus Kviklio knygą “Telšių vys
kupiją”, kuri netrukus pasieks
prenumeratorius ir platintojus.
Šiuo metu leidykla baigia ruoš
ti Am. Liet. Etninės Enciklope
dijos tomą, dr. Vitolio Vengrio
parašytą knygą “Lietuvių Eks
libriai”. Šiai knygai ieškomi me
cenatai ir rėmėjai, kurie padėtų
knygą išleisti, nes šie puošnūs
leidiniai duoda iki 10,000 dol.
deficito.

X Maria Rudienė, Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, spalio
3 d Čiurlionio galerijoj atida
rys dail. Antano Petrikonio ir
dr. Jono Šalnos šaknų skulptū
ros parodą.

x šv. Pranciškaus seserų
vienuolijos
rėmėjų Chicagos
apskr. piknikas rengiamas rug
piūčio 17 d., sekmadienį, 12 vai.
Teklės Ruchienėš daržely (3326
So. Morgan St.). Rožė Didžgalvienė ir kitos pagamins gardžių
valgių, bus laimės šulinys ir ki
tokių dovanų. Seselės, pirmi
ninkė Sabina Klatt ir valdyba
nuoširdžiai kviečia svečius ir
viešnias šioje gegužinėje daly
vauta.
x Jonas Lengvinas, Lengvin
Vilią savininkas, 15800 Lake
Shore Dr., Union Pier, Mich.,
atnaujindamas prenumeratą au
kojo 10 dolerių. Maloniai dėko
jame.

x Juozas Tarvydas, čikagiš
kis, parėmė dienraštį 10 dol
auka. Ačiū.
x Buv.
Lietuvos policijos
tarnautojų “Krivūlės” klubas
paskyrė “Draugui” 25 dolerių
auką ir ją įteikė. Už paramą
esame dėkingi.
x Dėkodami už atsiųstas do
vanų paskirstymo knygeles, au
kų po 10 dol. atsiuntė:
Dr. A. Domanskis, Palos Park
Jonas Kvietys, Dayton,
Jadvyga Kanapienė, Coral
Sprgs,
Marija Noreikienė, Baltimorė,
I. Gedvilienė, Palos Hills,
Helen Schanel, Wood Dale.
Visiems maloniai dėkojame.

X Visos organizacijos, kurios
naudojasi Jaunimo centro pa
talpomis prašomos atsiųsti at
stovus į pasitarimą su naująja
Jaunimo centro valdyba. Pa
sitarimas bus šį ketvirtadienį,
rugp. 14 d., 7 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje.
(pr.)

x Sueina jau treji ilgi liūdni
metai, kai negailestinga mirtis
išskyrė a. a. Danguolę Jankauskaitę-Strimaitienę iš mūsų tar
po. šv. Mišios už Danguolės
sielą bus atnašaujamos sekma
dienį, rugpiūčio 17 d., 11 vai.
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Pra
šome draugus ir pažįstamus pri
siminti Danguolę savo maldose.
(pr.)
X Violeta Kelertienė
ros-Šviesos suvažiavime
4-7 d Tabor Farmoje,
Mich., skaitys paskaitą
rų proza ir moterys
1896—1937”.

Santa
rugsėjo
Sodus,
“Mote
prozoje
(pr.)

x “Southtovvn
Economist”
rugpiūčio 10 d.
išspausdino
kun. J. Prunskio laišką, prime
nantį, kad Maskva -disidentų sū
nus iš okupuotų kraštų siunčia
kolonialimam karui Į Afganistaną ir klausia, kodėl JAV ra
dikalai, kurie protestuoja prieš
naujokų registraciją, tyli dėl šių
neteisybių.
X “Vilties” (Hope) žurnalo
naujas numeris jau išleistas ir
pasiekė
“Draugo”
redakciją.
Žurnalas leidžiamas jau 39-sius
metus ir skiriamas tautinių šo
kių bei liaudies meno populiari
nimui. Redaguoja ir leidžia Vy
tautas F. Beliajus, adr. P. O.
Box 1226, Denver, Co. 80201.
Leidžiamas anglų kalba. Šio nu
merio viršelį puošia graži nuo
trauka — kurioje vaizduojama
Denverio lietuvių tautinių šokių
grupė “Rūta”, žygiuojanti Vi
joje Tautinių šokių šventėje, pa
rado metu.
X “Grąžinu Jums vieną už
kartu nepamiršdamas ir savęs'
— rašo mums muzikas Balys
Pakštas, siųsdamas 10 dolerių
auką. Labai ačiū.
x J. Barkus, Beverly Shores,
Ind., dėkodamas už laimėjimų
knygelę, atsiuntė 20 dolerių au
ką. Esame dėkingi.
x Juozas Šukys, Lemont,
UI., savo laiške “Draugui” nu
siskundė netvarkingu pašto pa
tarnavimu, kurio dėka dienraš
tį gauna nereguliariai, o kar
tais ir visiškai" negaunąs. Nežiū
rint to, jis mielai įsijungė į
“Draugo” rėmėjų tarpą ir at
siuntė 10 dolerių auką. Dėkoja
me.
X Alfonsas Ir Ona Kinduriai,
anksčiau ilgą laiką gyvenę Ci
cero mieste, dabar Gulforte,
Floridoje, yra nuolatiniai “Drau
go” rėmėjai. Dabar vėl įsijun
gė į <įienraščio dovanų paskirs
tymo talką ir atsiuntė didesnę
auką. Ačiū.
x Jonas čerekavifius, E. Chi
cago, DL, parėmė mūsų spaudos
darbus 10 dol. auka. Labai ačiū.
X K. Valaitienė, kanadiškė,
prie prenumeratos mokesčio pri
dėjo 10 dol. auką. Labai ačiū.
X Aukų po 3 doL atsiuntė:
Ona Mačiokienė, Sofija Dovidauskienė, Angelą Kraučeliūnienė, H. Buchinskas, Karolis
Kubaitis. Visiems dėkojame.
X Grąžindami laimėjimų kny
gėlės, aukų po 10 dol. atsiuntė:
E. Meškaukienė, Chicago,
Dr. Ant. Čiuris, Lake Zurich,
R. Jautokaitė, Chicago,
Vladas Velža, Santa Monica,
Juozas Leščinskas, Detroitas,
Vincas Keženius, Baltimorė,
Visiems esame dėkingi.
x “Draugo” dovanų paskirs
tyme sutiko dalyvauti ir šia
proga aukų atsiuntė:
Juozas Kubiliūnas, Kutland,
Klara Gečienė, Chester,
• A. Alčiauskas, Tampa,
A. Stonys, Southfield,
J. ir J. Juzaičiai, Riverhead,
Dr. S. Matas, Cleveland.
Visiems esame labai dėkingi.

X Vasario 16 gimnazija yra
visų lietuvių, ir kiekvienas mie
lai laukiamas, bet šiuo metu ne
turi kambario svečiams pernak
voti Norima jį įrengti. Aukas
priima Margutis, 2422 W. Marųuette Rd., Chicago, IL 60629,
ir Ralfas 2558 W. 69 St., Chi
cago, IL 60629.
(pr.)

CHICAGOS

ŽINIOS

e
SUSISIEKIMO NELAIME

3*

sų planetą. Mano draugė man
sakė, kad mes galime suvalgy
ti šitą kalėjimą. Ai jai sakiau,
kad šis kalėjimas yra padary
tos iš metalo ir mes negalime
jo valgyti. Ji sakė, kad pada
rytas iš cukraus. Tada pradė
jome valgyti. Kai viską suval
gėme, nubėgome į raketą ir nu
Balfo 75-to skyriaus vadovė Ona Sadeikienė Ir jos padėjėjai. IS k.: V. Suti
skridome namo.
kus, V. ZeJkinas. St. Bartkus, R. Jotkutė, A. Jonynienė, O. Sadeikienė, J.
Aušra LelytA
Bartkus, L. Macionienė, kun. klebonas A. Batonas, R. Macionis. I. Lau
Rochesterio lit m-los mokinė
rinavičienė ir koresp. A. Grinius. Trūksta C. Sadeikos, P. Baiandienės, A.
Brazaitienės, Vito Lauraus.
Nuotr. V. Statkaus
('Thinksna”)

X Lietuvių Tauragės klubas
kviečia visus į linksmą gegužinę
rugpiūčio 17 d, 12 vai. popiet
Saulių namuose. 2417 W. 43
Street Gros Evald Knoll orkes(pr.)

t

Žvaigždutė

Chicagos miesto susisiekimo
traukinėlis, kuriuo važiavo apie
įsteigtasLietuviu
LietuviųMokutoiu
MokytojųSaiuneos
SąjungosChicagos
Chicagosskyriau*
skyriau*
Jsfeųrtaj
100 žmonių, rugpiūčio 11 d. bu
Redaguoja
J.
Plačaa.
Medfiagą
siųsti:
S206
W.
651h
Pteea
Chicago,
IL
60629
vo stipriai užgautas didelės plie
no sijos, kuri buvo vežama pre
kinėje traukinio platformoj, vaKaip manote, kuris iš tų siu
fiuojančioj priešingo kryptimi MANO KELIONE Į LIETUVĄ
ŽIOGAS GROJA
vėjų daugiausia darbo turėjo?
(tęsinys)
Sužeistų nebuvo, bet ta susi
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Nuo spalio 1 d. naujas vado yra vienas iš didžiausių pasau
sudžiūvau. O kai išlėkiau, žir
vaujantis dienraščio “Chicago lyje. Iš ryto Janytė, Irutė ir
Alb. Kašhibienė
nius lesiau — taukai varvėjo,
Sun-Times” redaktorius bus aš važiavome apžiūrėti miestą.
taukai varvėjo.
Gregory E. Favre, 45 m.
Lietuviška juosta.
Piešė Ramona
Nuvažiavome net iki vandeny
SKAIČIAVIMAI
Skirpstūnaitė, Dariaus — Girėno lit.
RIESTAINIAI
SU 24 KATĖM
no, kur yra undinės statula. At
mokyklos VIII sk. mokinė
Aš, tu — tai du. Gabrys —
Mirus vyrui, Madeline Lind- rodo, kad tikra undinė sėdi ant
Mūsų klasė kepė riestainius.
tai
trys. Ką tu čia turi — tai
berg, 77 m., gyvenanti 7140 So. akmens. Po to grįžome į vieš
PRASIDEDA ATOSTOGOS
Pirma išminkėm tešlą. Paskui
keturi. Penki — visi menki,
Winchester, Chicagoje, vengda butį. Iš ten autobusu nuvežė į leidom jai pakilti. Vėliau tešlą
Jau greit prasidės atostogos.
šeši — vanagą peši. Septinis
ma vienatvės pas save apgyven aerodromą ir išskridome įKa- paruošėm ir susnkom į riestai
Aš jų labai laukiu. Atostogų — valgyti neši Aštunis —
dino 24 kates. Dėl dvokimo kai nadą. Kai skridome, daug k&š nius. Tuos riestainius vieną mi
metu aš galėsiu daug žaisti ir kaip špunts (išilgas iškyšulys
mynai pakvietė gyvulių globos miegojo, o kiti bijojo. Kai at nutę virėm vandeny. Apibars
maudytis. Važiuosime į skautų
lentos briaunoje, įleidžiamas į
draugiją, bet jos atstovas kates skridome į Mirabel, gavome la tėm juos aguonom ir kepėm or
stovyklą. Atostogų metu nerei
kitos lentos briaunos griovelį;
rado sveikas. Taip ir liko. Ne gaminus ir važiavome namo. kaitėj. Visi laukėme, kada ga
kės ruošti pamokų. Rytą ga
šlaida,
išdroža). Devinta —
norima senutės iškraustyti. Mie Tenai mūsų laukė giminės ir lėsime paragauti. Man riestai
lėsiu ilgiau pamiegoti. Vakare
kaip gvints (sraigto
išpiovtc,'
sto tarnautojai planuoja padėti draugai iš Montrealio.
niai labai patinka. Mūsų vado nereikės eiti anksti gulti. Aš la
varžtas). Dešimts—kaip šimtą
jai apsitvarkyti.
Man šita kelionė labai pati vėlyje “Tėvelių nameliai bran
bai džiaugiuosi atostogomis.
Tūkstantis — kaminėlis rūks
ko. Ji buvo labai įdomi ir aš gūs” yra paveikslas — pilnas
ŽIAURI DUKTĖ
Vytas
Banionis,
tantis.
Penkiolikos metų mergaitė tikrai dar norėčiau vėl grįžti į vežimas riestainių. Todėl mums
Abu Los Angeles lit m-los
Lietuvą.
turėdavo ginčus su savo motina
buvo įdomu juos kepti.
SPORTAS LIETUVOJE
mokiniai (“Saulutė”)
Marytė Adamonytė,
Martha McGee, 36 m., kuri au
Rama Bublytė,
Lietuvai atgavus neprikišu1
TRYS SIUVĖJAI
gino 8 vaikus. Duktė surado
Montrealio lit m-los mokinė,
somybę,
tarp kitų kūrybinioClevelando šv. Kazimiero lit
tėvo revolverį ir nuėjusi į vir
Kanada (“Liepsna”)
Po n Pasaulinio karo iš Vo gyvenime sričių, pradėjo plisti
m-los 5 sk. mokinė
tuvę, kur motina skuto bulves,
(Pabaiga)
kietijos stovyklų į JAV atvyko ir sportas.
iš užpakalio motiną nušovė. Tra
trys siuvėjai: Simas, Matas, Jo
Pirmoji populiariausia sporto
BAIGĖ MOKYKLĄ
gėdija įvyko jų namuose, 4744 JEI AŠ TURĖČIAU DAUG
nas. Nenorėdami eiti dirbti į šaka buvo futbolas.
Jis buvo
PINIGŲ...
W. Fulton St., Chicagoje. Kal
Tą dieną, kai mano brolis fabriką, nutarė atidaryti siuvy pradėtas žaisti Lietuvos kariu©?,
tininkė policijai prisipažino.
Pirmiausia duočiau daug pi Vytas pabaigė mokyklą, buvo klas. Kaip tarė, taip ir padarė. menės daliniuose. Vėliau futbo-,
MIRTINAS GINČAS
nigų lituanistinei mokyklai Po labai gražu.
Jis gavo medalį Svarbiausias dalykas — rekla lininkai rungtyniavo su užsie
STEVEN BUDDE, 19 m, iš to, nusipirkčiau sportišką ma kaip pirmas mokinys. Taip pat ma.
niu, o Lietuvos futbolo rinkti
Palatine šeštadienį važiavo Foe- šiną. Skrisčiau į Lietuvą ir ten gavo devynių skyrių pažymėji
Simas užsakė iškabą, kurio nė dalyvavo pasaulinėje olim
ter Avė., Chicagoje, veždamas pabūčiau visą mėnesį. Taip pat mą lietuviškoje mokykloje. Vy
-—
je buvo parašyta: “Geriausias piadoje.
namo savo merginą. Buvo apie duočiau pinigų savo tėveliams tas gavo pažymėjimą, kuris pa
Taip pat buvo gerokai išposiuvėjas pasaulyje”. Mato iš
10:30 vai. vakaro. Jų automo ir broliukui Nusipirkčiau namą rodo, kad buvo prezidentas kla
kaboje buvo toks sakinys: “Ge puliarėjęs ir dviračių sportas.
bilį pradėjo sekti kitas, Budde su baseinu, o likusius pinigus sėje. Vytas buvo labai geras
riausias šio miesto siuvėjas”. Pirmosios varžybos šioje šako
pasuko į šoną, praleido auto įdėčiau į banką.
mokinys Šv. Kazimiero parapi Pats kukliausias sakinys buvo je įvyko 1922 metais, o vėliau
mobilį, pats ėmė jį sekti šauk
jos mokykloje.
Linas Biliūnas,
Jono: “Geriausias Sios gatvės lietuviai dviratininkai varžėsi
damas. Išlipę iš automobilių
Audra
Dabšytė
Paryžiaus ir Amsterdamo pa
siuvėjas”.
šv. Kazimiero lit mok-la.
susiginčijo ir kitas vainotojas
saulinėse
olimpiadose.
Clevelande
mirtinai peršovė Buddę. Kalti
Kiek vėliau Lietuvoje buvo
ninkas ieškomas.
KITA PLANETA
pradėta kultivuoti ir lengvoji
atletika bei krepšinis. Taip pat
Aš ėjau per mišką su savo
maždaug kartu su jais didesnį
drauge. Ten mes radome didelę
pripažinimą gavo ir boksas.
raketą. Mes įlipome į ją ir pra
Apskritai pasakius, Lietuyal
dėjome skristi. Po valandos
atgavus nepriklausomybę. Be®
skridimo sustojo. Mes išlipome.
tuviai didelį dėmesį pradėjo
Tada mus pagavo keisti žmonės
kreipti į sportą.
ir uždarė į kalėjimą. Mes la
Rimas Siūlys,
bai norėjome skristi atgal į mū

Hamiltono “Vysk. M. Valan
čiaus” lit m-los mokinys,
Kanada (“Jaunystės aidąį”)

"VILKIUKO” LAIŠKAS B
STOVYKLOS
Labas, Močiute.
«
Labai smagu, bet karšta tr
lyja. Viskas einasi gerai Al
pagavau penkiolika žuvų.
Pasakyk labas visiems. Tave
labai myliu. Sudiev.
Raketų stotis. PieM

mokinys žemaitaitis

