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TTG katalikų komitetas 
(Tęsinys) 

2) Tarybinė spauda ir propa
gandistai dainai akcentuoja Le
nino 1918. I. 23 dekretą, kuriuo 
Valstybė atskirta nuo Bažny
čios, o taip pat cituoja LTSR 
Konstitucijos 52 str. apie sąži
nės laisvę. Deja, praktikoje y ra 
visai kitaip: 

a) Bažnyčiai nepripažįstama 
juridinio asmens teisių. Atimtos 
pačių tikinčiųjų per 600 metų 
statytos bažnyčios. Jos apdėtos 
dideliais mokesčiais. 

b) Neleidžiama katalikams 
jokio spausdinto žodžio ar pro
gramos per radiją. Pe r visą ta 
rybinį laikotarpį neišleista nė 
vieno katekizmo. Maldaknygių t i 
ražai labai riboti, visai nepakan
kami ir tik propagandiniais t iks 
lais. Apeigynas sąmoningai iš
leistas laikraštiniame popieriuje 
ir jau suplyšo. 

c) Vienintelė kunigų semina
rija Kaune (prieš karą jų buvo 
4) limituota, pav., šiemet išėjo 
6 nauji kunigai, mirė jau 14. 
Kandidatus ir dėstytojus paren
ka bedieviai per Religinių reika
lų tarybos įgaliotinį. Be įgalioti
nio žinias vyskupas negali nu
vykti j parapiją atlaikyti šv. Mi
šių. O ką jau kalbėti apie sutvir 
tinimo sakramento teikimą. Be
dieviai vyskupui nurodo, kur jis įu— 
gali būti teikiamas ir kiek kar tų ' ̂  • ' 
per metus. Ir taip tikintiesiems 
su vaikais tenka važiuoti net 
šimtus kilometrų, pav. iš Žaga
rės į Kauną. 

Tikinčiųjų ir katalikų padė
tis Lietuvoje kasdien sunkėja. O 
norėtųsi bent kiek religinės lais
vės, kiek jos "eksportuojama" į 
užsienį. 

d) Religiniu reikalų tarybos 
įgaliotiniai per eilę metų visiš 
kai paraližavo vyskupų ir valdy
tojų veiklą. Faktiškai jie admi 
nistruoja Bažnyčią, nors retkar
čiais propagandos tikslais skel
biama, kad tarybinė valdžia vi 
siškai nesikiša į Bažnyčios vidaus 
reikalus, į jos dogmatinę ir kano
nų sritį. Jau metai kaip vysku
pas negali paskirti Viduklei vika
ro. Dėl bedievių savivalės ken 
čia didelė parapija. Bet tai tik ei
liniai ateistinės ideologijos "ko
vos" metodai. Rajonų vadovai 
užsikrėtę nuotaikomis "iš aukš 
čiau", nurodo klebonams ką rei 
kia kviesti laikyti per atlaidus Šv. 
Mišias, sakyti pamokslus (Šilu
voje ir kt.). 

e ) Per radiją ir spaudą (ypač 
rajoninę) varoma grubi, primity
vi ir melaginga propaganda prieš 
tikėjimą ir Bažnyčią. Tikintieji 
padaryti antraeiliais valstybės pi 
liečiais. Todėl jų negina teismai, 
o redakcijų durys jų 
uždarytos. 

f) Du vyskupai — Julijonas! miestelio, 
Steponavičius ir Vincentas Slad
kevičius jau 20 metų ištremti 
be teismo, nežinia kieno įsaky
mu ir kuriam laikui. Ar ne me 
tas LTSR prokuratūrai susidomė
ti šiuo skaudžiu reikalu, kuris ta
rybinei valdžiai garbės tikra: ne

užbaigti šių vyskupų kan-
ų Golgotos kelią ir painfor

muoti visuomenę apie atitaisytą 
nusikaltimą. 

g) Katalikų moksleiviai prie 
varta rašomi į bedieviškas orga
nizacijas, mažinamas elgesio 
pažymys už bažnyčios lankymą. 
Šiuo atveju ir Viduklė ne išimtis 

P Korėjoj prasidėjo 
atviras sukilimas 

Ginkluoti vyrai užėmė vieną miestą 

•o-

laiškams Vvashingtono valstijoje Covvlitz upė buvo priversta rąstų. Ugniakalnio St. Helens sprogimas sekmadienį sunaikino 
tiek miško, kiek reikėtų 200,000 naujų medinių namų statybai. Upės vidury užblokuotas laivas yra prie Longview 

0 mylių į pietryčius nuo ugniakalnio. _ ^ 

PREZIDENTAS APLANKi 
ŠV. ELENOS KALNĄ 

Žemiau atsirado naujas ežeras 

Įvairios nelaimes 

Seoulas. — Po penkių dienų 
Pietų Korėjos jaunimo demons
tracijų ir riaušių, neramumai pa
virto atviru sukilimu. Kvvangju 
mieste, kur gyvena 800,000, stu
dentai užėmė vyriausybės rūmus, 
įsilaužė į ginklų sandėlius ir ap
siginklavo. Rimti neramumai pa
lietė dar šešiolika P. Korė
jos miestų, o į Kwangju karinė 
vyriausybė pasiuntė parašiutinin
kų pulką, įkuris miestą apsupo. 
Tikri žuvusių skaičiai dar neži
nomi, tačiau paskutiniuose nera
mumuose tikrai žuvo 26 žmonės 
ir 306 sužeisti. 

Pietų Korėjos naujoji vyriau
sybė ragina piliečius laikytis ra
miai. Skelbiama, kad Šiaurės Ko
rėja sutraukė į pasienį naujus ka
riuomenės dalinius. Neramumus 
kursto komunistų agentai, pa
skelbė naujasis premjeras, buvęs 
generolas Hoon, 61 m. amžiaus. 
Korėjoje vyriausybėje palikti bu
vę gynybos ir vidaus reikalų mi-
nisteriai. 

Stipriausias P. Korėjos valdžios 
vyras yra 49 m. generolas Chun. 
Po prezidento Parko nužudymo, 

ryti šmeižikiškas pastabas prieš 
buvusius ar dabartinius valdžios 
žmones". 

Neramumų organizatorius su
stiprina ne tik Amerikos spau
dos kritika P. Korėjos valdžiai, 
bet ir oficialių vyriausybės -žmo
nių pareiškimai. Valstybės sekre
torius Muskie trečiadienį apgai
lestavo P. Korėjos įvykius ir de
mokratijos stoką. P. Korėjos ge
nerolai tvirtina, kad neramumus 
kursto ne tiek opozicija, siekianti 
demokratijos, kiek Šiaurės Korė
jos atsiųsti agitatoriai, siekią su
daryti sąlygas prijungti Pietinę 
Korėją prie komunistinės šiaurės. 

Washingtonas. — Federalinė 
pavojaus padėties agentūra pri-
pažino, kad šie metai Amerikai j ?en- C h u n l^ūo l vadovaujančią 
nėra labai ramūs. Agentūra tu r i \ vieti*- J i s vadovauja kanuome-
naujų darbų ryšium su Washing i f<* žvalgybai, armijos saugumo 

(Bus daužau ) 

Kadafis persekioja 
* • 

režimo priešus 
Arabai juokiasi iš turtingo filosoio 

VVashingtonas. — Prezidentas Mokslininkai spė":i J ja, kokią 
Carteris trečiadienį nuskrido į i įtaką ugniakalnio dulkės turės 
\Vashingtono valstiją apžiūrėti į klimatą. Specialus aeronauti-
ugniakalnio Mt. St. Helens padą i kos ir erdvės administracijos lėk 
rytų nuostolių. Vietinių pareigu- tuvas rinko dujų ir dulkių pavyz 
nų žiniomis, sekmadienį įvykęs džius. Pernai Indonezijoje įvy-
stiprus ugniakalnio sprogimas kęs Agung ugniakalnio išsiverži-
užmušė 14 žmonių, o dar 90 lai- mas. pagal atmosferos tyrimų 
komi dingusiais, jų ieško helikop centro mokslininką James Coak-
teriai. Prezidentas paskelbė vals , ley, gerokai atvėsino atmosferą. 

i tiją nelaimės zona ir pažadėjo VVisconsino un-to prof. Reid Bry 
! federalinės valdžios paramą. , son sako, kad nereikia laukti 

Toutle upės aukštupyje ugnia ' naujų ledyno laikų, tačiau kiek-
'• kalnio išmestos žemės, akmenys vienas ugniakalnis prisideda prie 
; ir vandens sunešti medžiai suda-1 atmosferos ir klimato pasikeiti-
I rė naują ežerą. Jei sunešta už- ' mų. Dulkės nepraleidžia saulės 
Į tvanka laikys, teks ieškoti eže- spindulių, atsiranda debesys, 
! rui pavadinimo., jei užtvanka su miglos, ir klimatas atvėsta ke-

! komandai, centrinei žvalgybos įs-
veržimu. Lcuisianos valstijoje ; t a i&ai- Generolas ne tik suvaržė 
tono valstijos ugniakalnio išsi 

\ grius, susirinkusios vandens ma- liomis laipsnio dalimis. 
Roma. — Italijoje nežinomi | pavertė į liaudies biurus, sukel-', sės gali nuplauti t r i s slėnyje: Buvusiuose prie ugniakalnio 

piktadariai antradienį žiauriai į damas vyriausybėms įvairių pro \ esančius miestelius; Castle, Kel- miškuose helikopteriai randa 
kuris bu- j blemų. Libijos sostinėje diplomą \ so ir Longview, kur gyvena apie , daug žuvusių stirnų, elnių. Gyvi 

t a m s tenka veikti neįprastose ap 50,000 žmonių. Užtvanka yra i likę gyvuliai laksto lyg nesavi. 
nužudė Libijos pilietį 
vo žinomas Libijos diktatoriaus 
Kadafio priešas; trečiadienį Atė 
nuose nužudytas kitas Libijos 
vyras, Kadafio kritikas. Ant Ro 
moję rasto kūno rastas raštelis. 
pasirašytas "Libijos revoliucinio 
komiteto". Rašte sakoma, kad 
"liaudies priešai bus pasiekti, ne
žiūrint, kur jie būtų''. 

Salia šių žmogžudysčių Romo
je buvo nužudyti t rys, Londone 
du ir vienas Bonoje libiečiai. 

Egipto prezidentas Sadatas 
kartą pavadino Libijos diktato
rių Kadafį "lunatiku". Libijos 
kariuomenės pulkininkas, pagrie 
bes valdžią prieš 10 metų, pra
dėjo vaidinti ne tik valstybės vy
rą, bet ir politine filosofą. Jis pa 
rašė "žaliąją knygą", kur i pa
mėgdžioja Kinijos Mao Tse Tun-
go "raudonąją knygelę". Toje 
savo knygoje Kadafis įrodinėja, 
kad atėjo laikas steigti naują 
"trečiąją teoriją", nes abi didžio 
šios politinės sistemos, kapitaliz 
mas ir komunizmas, pasirodė ne
tinkamos. Politinė Kadafio teo
rija atmeta politines partijas, 
žmonių klases, seimus ir parla
mentus, plebiscitus. Jo nuomo
ne, tikroji demokratija ateina 
per liaudies komitetus ir suvažia 
vimus. 

Blogiausia, kad Kadafio savo 
teorijas bando įgyvendinti i r 
tarptautinėje arenoje. Aštuonias 
savo ambasadas Vakaruose jis 

Upėse žuvo daug žuvų, spėjama, 
kad jų kvėpavimo organai prisi
vėlė dulkių. 

Mokslininkai nurodo, kad St. 
Helens ugniakalnis turėjo ilges
nius neveiklumo periodus, kal-

linkybėse. nes praktiškai egzis- 200 pėdų aukščio, apie 2 mylios 
tuoja dvi įstaigos: užsienio sek- ilgio. 
retor iatas ir užsienio ryšių biu-1 Pats St. Helens kalnas suma-
ras . žėjo iš 9,677 pėdų. buvusių prieš 

Libijos vyriausybė pasižymė- i sprogimą, iki 8,377 pėdų. 
jo sugebėjimais pagadinti santy- j Skraidydami, kai matomu-
kius su savo kaimynais. Kadafis mas leidžia, po apylinkę, helikop I nas tylėjo nuo 600 iki 1300 me-
gruodžio mėn. buvo ištrėmęs Pa i terių pilotai randa ne tik žmo- į tų. Vėliau prasiveržimai 
lestinos atstovybę, tačiau balan- j nių kūnų, bet pastebi ir gyvuo- j kas šimtmetį. Paskutinis įvyko 
džio mėn. vėl susitaikė. Su Egip sius. kurie išgelbstimi. Sakoma.' 1857 m. - ,« • . A 
t u santykiai labai blogi, buvo ki-į kad ugniakalnis "išspiovė" tieki Vietiniai klickitat genties in- < ' 
lę net karo veiksmai. Tunisas ir- j pat žemių ir pelenų, kiek išmetė dėnai tur i daug legendų apie Wa 
gi kaltino Libiją pasienio Gaf- ][ garsusis Vezuvijus. 79 m. po Kr. i shingtono kalnus. St. Helens 
sos miesto užpuolimu, kuriame | palaidojęs seną Italijos miestą | esanti Reinerio kalno žmona. 

potvyniai, rasinės riaušės Mia-
mi mieste, problemos, sukeltos Į 
Kubos pabėgėlių, ir Kalamazoo, Į 
Michigane. uraganų padaryti į 
nuostoliai sukėlė daug rūpesčių j 
ir išlaidų. Prie to prisidėjo Love: 
kanalo, prie Niagara Falls, New 
Yorko valstijoje, gyventojų iš
kėlimo darbai. Čia aplinką už
nuodijo chemikalų bendrovės 
prieš daug metų į žemę užkasa
mos atmatos, kurios pasirodė 
žmonėms pavojingos. 

Irane sušaudė 
20 heroino pirklių 

Teheranas. — Irano žinių 
agentūra paskelbė, kad buvo su
šaudyta 20 narkotikų platintoj'ų, 
heroino pirklių. Iš Afganistano į 
Irano teritoriją vėl buvo įskridę 
keli helikopteriai, besivydami bė
gančius sukilėlius. Tai jau ant
ras toks incidentas per kelias die
nas. 

Ajatola Beheshti, įtakingas par
lamento narys, pasakė, kad Ame
rikai reikėtų parodyti daugiau 

vyko i kantrumo dėl amerikiečių įkaitų, 
nes užsispyrimas ir susikirtima': 
krizės neišspręs. Parlamentas 

opozicijos partiją, bet pradėjo su 
iminėti ir valdančios partijos, į 
kurią įsteigė prezidentas Park, 
veikėjus. Karo stovis buvo pra
tęstas, opozicijos vadai suimti, 
įvesta griežta cenzūra, uždarinė
jami universitetai. Vyriausybė 
žadėjo demokratines reformas, ta
čiau praslinko apie 7 mėn. nuo 
prezidento Parko, kuris Korėją 
valdė 18 metų, mirties, ir tų re
formų nesimatė. Priešingai, val
džios draudimai ir suvaržymai su
stiprėjo. Buvo uždrausta net "da-

Prancūzija atkirto 
sekretoriui Muskie 

Pompėją. 
Gyventojai Washingtone tiki

si, kad naujai susidaręs ežeras 
liks, nes ir netoli esąs, turistų 

gan pavydi ir pikta. Sakoma, 
kad indėnai neina į St. Helens 
kalną ir net nežuvauja arčiau 
esančiose upėse ar ežeruose. Le 

Į rika turi palaukti jo sprendimo, 
pasakė ajatola. įkaitai trečiadie
nį minėjo jau 200-tąją kalinimo 
dieną. 

mėgiamas Spirit ežeras panašiai > gendos tvirtina, kad tos žuvys 
susidarė po ankstyvesnių ugnia- arčiau kalno turinčios lokio gal-
kalnio prasiveržimų 

Pelenai sustabdė artimesniųjų 

Kinai reabilitavo 
prezidentą Liu 

žuvo 48 žmonės ir buvo padary
t a daug nuostolių. Kada Prancū 
zija atsiuntė Tunisui ginklų pa
ramos, Kadafis apkaltino Pran
cūziją Tuniso okupavimu. Libi
joje buvo užpultos Amerikos ir 
Prancūzijos ambasados. 

Charakteringa Kadafio tarp
tautinės politikos žymė y ra uni- . 
jų su kitais arabų kraštais ieško i mas. nes neįmanoma jo išvežti ^ elektros bendrovės pastatytos paskelbtas gedulas, jo pelenai il-
jimas. J is siūlė sudaryti vieną j pelenų padengtais keliais. Trak- : Mossyrock užtvankos per Ko- j sėjosi Didžiojoje Liaudies salėje, 

Pekinas. — Vienuolika 
vas. Cowlitzo indėnų vadas pa- j ̂  Kinijos prezidento Liu 

metų 
Shao 

reiškė spaudai, kad ugniakalnis j Q , J mirties vyriausybė atstatė jc 
ūkininkų darbą. Pienas išpila-'supykęs dėl Tacomos miesto j g a r b ę . Praėjusį savaitgalį buvo 

valstybę Egiptui. Alžirui. Tuni
sui. Unija su Tunisu išsilaikė 72 
valandas. Po "unijos" su Egiptu 
santykiai tiek pablogėjo, kad ki
lo t rumpas karas. 

Libija, turt inga naftos valsty
bė su 2.4 mil. gyventojų, veda 
labai piktą politiką Izraelio at 

toriai tuoj sustoja, užkimšti dul
kių debesų. Visi plačialapiai au
galai priplakti prie žemės sun
kių vulkaninių dulkių. 

išvilioti iš jo milijonus dolerių. 
Arabų sostinėse Kadafis nelai
komas rimtu politiku. Jo užsie-

iumbijos upę. Užtvankos vietoje į jvyko minėjimai, kur jis paskelb-
buvusios senos indėnų kapinės, t a s „dideliu marksistu ir revoliu-
ir kalnas supykęs dėl jų išnieki- ;cijonierium". 

Mao Tse Tungo laikais Liu bu
vo vadinamas išdaviku, einan
čiu kapitalistiniais keliais. Jo ša
lininkai buvo persekiojami, išme
tami iš tarnybų, kalinami. Kovo-

nimo. Kai kurie seni indėnai sa
ko, kad ugniakalnis nurimtų, jei 
kas į kraterį įmestų gyvą kiaulę. 

Islamo valstybių 
konferencijoj 

Islamabadas. — Pakistane su
važiavę musulmonų valstybių mi-
nisteriai, kurie sausio mėn. pa
smerkė Sovietų Sąjungą už Afga
nistano invaziją, dabar gerokai 
sušvelnino savo nutar imus. Su
daroma užsienio reikalų ministe-
rių komisija, kuri ieškos būdų, 
kaip išspręsti Afganistano krizę. 

Sušvelninus kritiką Maskvai, 
sustiprinti Amerikos pasmerki
mai už „ginkluotą agresiją" Ira
ne. Pasmerkiami visokie baugini
mai, kišimasis ir įvairių sankci
jų skelbimas. Piktai pasmerkia
mas Egiptas ir kitos šalys, kurios 
padėjo Amerikai ruošti Irano už
puolimą. Konferencija reikalau
ja, kad Amerika ir Sovietų Są
junga išvežtų savo karo jėgas iš 
Indijos vandenyno, išreiškia „gi
lų susirūpinimą dėl besitęsiančio 
sovietų kariuomenės buvimo Af
ganistane". 

Sustabdė eksportus 
Canberra. — Australi jos vy

riausybė antradienį sustabdė vi
sus eksportus į Iraną, išskyrus 
maisto ir vaistų siuntas. Pernai 
per paskutinius 7 mėn. Australi
ja pardavė I ranui maisto: avie
nos ir kviečių už 82 mil. dol. Ki
tos prekės sudarė 17.6 mil. dol. 

Kinija domisi 
Amerikos ginklais 
Washingtonas. — Amerikoje 

vizitą baigė Kinijos karinė dele
gacija, vadovaujama š tabo vir
šininko pavaduotojo gen. L iu 
Huaąuing. Dvi savaites kinai va
žinėjo po gynybos pramonės įmo 
nes, pasir inkdami prekes. Ame
rika sutiko parduoti Kinijai va
dinamų gynybos ginklų: radaro 
įrengimų, sunkvežimių. 

Netrukus Amerikoje lankysis 
Kinijos vicepremjeras Keng 
Biao, kuris užbaigs pradėtas de
rybas. 

Kinija, pradėjusi sekmadienį 
bandyti savo tarpkontinentines 

Paryžius.—Prancūzijos užsie
nio reikalų minsteris Jean Fran-
cois-Poncet pranešė parlamentui 
apie prezidento susitikimą su so
vietų prezidentu Brežnevu. At
siliepdamas į sekretoriaus Muskie 
priekaištus, kad Prancūzija nepas: 
tarė su JAV, prancūzų ministeris 
pasakė, kad Prancūzija ves savo 
užsienio politiką be jokių išanks 
tinių pritarimų, nežiūrėdama į 
„susiraukimus". Ministeris primi
nė, kad Muskie, susitikęs su so
vietų Gromyko, pareiškė, jog su
sitikimas buvęs reikalingas ir nau 
dingas. Jis klausė, tai kaip čia 
yra, kad MuSkiui susitikti nau
dinga, o Prancūzijos prezidentui 
suritikti su Brežnevu tai jau „ne
reikalinga ir kenksminga". 

Francois Poncet nurodė, kad 
tris dienas prieš Varšuvos susi- j j ^ e t a s , trečiadienį išbandė d a r 
fkimą buvo pranešta preziden-1 vieną. Austral i jos k a r o laivas 
tui Carteriui ir Britanijos prem- j s t e t e j 0 jog nukrit imą į Ramųjį 
jerei Thatcber. Į vandenyną, 750 mylių į šiaurės 

Komentatoriai pastebi, kad į vakarus nuo Ei ji salos. Ir šis r a 
Prancūzijos ambasadorius Mask-: ketos bandymas buvo sėkmin-
voje dalyvavo gegužės 1 d. para- į gas, paskelbė kinų žinių agentū-
de, kada jį boikotavo kitų V aka- ra. 
rų valstybių ambasadoriai. 

Amnesty International pa-
žviigru. Libijos valdomi pinigai niuese gyvenančių priešų perse- skelbė kaltinimus Zairės vyriausy- Į je prieš jo idėjas atsirado ir daug 
palaiko Kadafį kitų arabų aky-: kiojimas ir žudymas gali suda- bei. kuri džiunglių koncentracijos j Kinijai pakenkusi „kultūrinė revo 
se, tačiau už jo nugaros arabų! ryti Libijai dar daugiau nemalo- stovyklose išžudžiusi šimtus poli liucija", dėl kurios dabar kalta 
vadai juokiasi i r planuoja, kaip Į numų, ; tinių kalinių. liko „ketveriukė". 

— Floridos juodieji bandė su
kelti riaušes ir Tampos mieste. 
Vaikėzai akmenimis daužė pra
važiuojančias mašinas, piktais 
šūkiais terliojo sienas. 

— Tanzanijos kariuomenė lai
kys nuverstą Ugandos preziden
tą Binaisą namų arešte iki Ugan 
doje organizuojamų rinkimų, pa
skelbė Tanzanijos sluoksniai. 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 23 d.. Deziderijus, 
Merkurija, G i r t a u t a s . Tautvy
da. 

Gegužės 24 d.: Meletas, Zuza
na, Algirdas. Gina. 

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:10. 

ORAS 
Saulėta, t empera tū ra dieną 

85 L, naktį eO l 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 23ji. 
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Red. V y tautas Grybauskas, 
Telefc 

4144 So. Maptowood. Cbscago, IL 606S2 
847-1728, darbe 2» -7M7 

FUTBOLAS 
LTTUANICA — WISLA 1:2 
Lituanicos komandai tik paki

lus į major diviziją, pradėta spė
lioti, kokios galimybės šį kartą 
neiškristi iš tos divizijos. Pradėta 
rūšiuoti prieš kurias komandas 
bus galima laimėti, prieš kurias 
yra 5050 galimybė ir prieš ku
rias nėra jokių galimybių. Wislos 
komanda priskaityta prie stiprių
jų, nes kasmet papildoma gerais 
žaidėjais iš Lenkijos. 

Praėjusį sekmadienį Wisla į 
Marąuette Parką atvyko geriausios 
sudėties. Lituanicos komandoje 
trūko vartininko Z. Balčiūno ir 
centro puolėjo D. Kelly, kas, be 
abejonės, nepakėlė esančiųjų žai
dėjų nuotaikos. Nežiūrint jų trū
kumo, pirmame puslaikyje mūsų 
vyrai vedė lygų ir visapusiškai 
gerą žaidimą, kur akimirkos ir 
„coliai" skyrė nuo antpuoliu už
baigimo įvarčiais. Žiūrovai, ku
rių susirinko apie 6—70.0, stebė
josi Lituanicos žaidėjų ištverme, 
gėrėjosi tarpais švystelėjusiomis 
tiksliomis pasuotėmis ir staigiais 
antpuoliais, kas svečių vartams 
sudarė daug rimty pavojų. Pavo
jai dažniausiai praėjo nepalikę nė 

mažiausio pėdsako. Wislos koman
doje nesimatė pavienio drasky-

gauti iš biznio administracijos. 
Turi atsakingą tarnybą Peop-
les Gas bendrovėje. Žaisdamas 
pirmoje komandoje, per septyne
rius metus yra praleidęs tik vie
nerias 'rungtynes dėl laibai svar
bios priežasties. 

JJ-
TRUMPOS ŽINIOS 

— Romos Olympia stadione 
birželio 22 d. įvyks Europos pir
menybių finalinės rungtynės. Bus 
išaiškintas ne tik Europos meis
teris, .bet išrinktas ir geriausias 
žaidėjas, o taip pat ir sėkmingiau
sias įvarčių mušėjas. Favoritais 
laikomi Italija, V. Vokietija, ang
las K. Keegan, vokietis H. Rum-
menigge, italas R. Bettega, olan
das R. Krol ir kt. 

— BrueselyĮe Europos taurės 
laimėtojų finalinės rungtynės 
tarp F. C. Valencija ir Londono 
Arsenai po dviejų pratesimų bai
gėsi 0-0. F. C. Valencija tapo 
laimėtoja baudų mušime. Tai 
pirmas toks atsitikimas šių var
žybų 20 metų istorijoje. 

Cicero, 111., Vėtra, laimėjusi moterų tinklinio meisterio titulą. 
Nuotr. J. Grigaičio 

j 39 įvarčiais pirmauja Europos 
mosi, figų, save varginančių dnb- Į į v a r č i u m u š ė J Ų t a r p e Tį ^ a u s t . 
lingu, bet aiškiai pastebimas zi-j r a s Schachner su 32 įvarčiais. 

—Frankfurte įvykusiose tarp
valstybinėse rungtynėse tarp V. 
Vokietijos ir Lenkijos geriausias 
žaidėjas aikštėje buvo H. Rum-

— Borusia M'Gladbach laimi' menige. V. Vokietijos rinktinė at
rodė geroje formoje. 

— H. Weisweiler, naujojo O s -
mos trenerio, pradžia buvo ypa
tingai sėkminga. Cosmos laimi 
prieš Memphis 4-0 ir prieš Cali-
fornia "Surf" 4-1. H. Weiswei-

pirmąsias Europos UFFA taurės 
rungtynes, nugalėjusi Eintracht 
Frankfurt 3—2. 

— Belgas Van der Bergh su 

nojimas iš anksto, ką daryti se
kančiu veiksmu ir kur siųsti ka
muolį. Žaidėjai sąlyčio nevengė, 
dėl kamuolio kovojo kietai, bet 
be mažiausio žiaurumo. Paleido 
keletą pavojingų, nors ir tolimų 
šūvių į Lituanicos vartus, bet 
įvartį 33 minutėje įkirto iš gana 
arti. Po kelių minučių Lituanicos 
puolėjas Hough panašiu įvarčiu 
rezultatą išlygino b l . 

Antrame puslaikyje šlapią 
aikštę dar labiau išminkius, žai
dimas pasidarė vargingesnis: ka
muolys slidus ir sunkus, aikštė 
dar slidesnė. Lituanicos žaidėjai, 
įsitikinę, kad Wisla stebuklų irgi 
neparodo, neatlaidžiai pradėjo 
atakuoti jų vartus. Puslaikiui bai
giantis atrodė, kad rungtynės ir 
šį kartą baigsis lygiomis, nes ge
rų užbaigimo šūvių nesimatė. Jei 
ir pataikė, vis į vartininką, kaip 
į magnetą. Taip beatakuojant vi
su svoriu, sava gynyba lyg ir pri
miršta kad nebūtų pro šalį žais
ti „ant laiko". Vietoje to, staigus 

— S. V. Hamburg su 17 taškų 
pirmauja dėl Europos geriausios 
komandos titulo. Jį seka F. C. Li-
verpool su 15 t. ir Real Madrid 
— 13 L 

— Danija jveikia Švediją 1-0, 
V. Vokietija — Lenkiją 3-1, o 
R. Vokietija ir USSR 2-2. 

Vytautas Krikščiūnas 

DAR SIS TAS 
— Glasgovo Celtics prie 

130,000 žiūrovų įveikia Rangers 
1-0 ir laimi Škotijos taurės var-; 
žybas. Po rungtynių abiejų ko
mandų šalininkai įsiveržė į sta-
dijoną ir bandė išaiškinti laimė
toją kumščiais, akmenimis ir bu
teliais. Virš 100 buvo sužeista. 
Šias „rungtynes" laimėjo polici
ja, suareštavusi 160 asmenų. Be 
sportinio aspekto čia dar ir religi
nis aspektas vaidina nemažą ro-
kę. 

— F. C. Barcelona buvo pasi
ryžusi pakloti astronomišką pini-

lenkų kairiojo kraštinio užėjimas! gų sumą už naują Argentinos 
baigėsi mūsų gyniko nereikalin-1 žvaigždę D. Maradoną — 19 mė
gai uždirbta bauda arti baudos j tų. Tačiau Argentinos futbolo są-
aikštės ir 2:1 VVislos naudai- vie-ljunga visiems kandidatams į Ar
toje sudėtų gražių vilčių, gavosi i gentinos rinktinę 1982 m. pasau-
populiarusis „Sorry". Nežiūrint irilio pirmenybėms uždraudė žaisti 
silpno Lituanicos šaudymo, rezul- j užsienyje. Kandidatų sąrašą pa-
tatas galėjo būti toks pat ir mū- J teikė rinktinės treneris C. Meno-
siškių naudai. Komandoje išskir
tinai užtikrintai ir produktingai 
sužaidė vidurio gynJkas Audrius 
Krygėris, saugai Kearny, kaip dau 
gelis vadina Kemiauskas ir Hen
ris Jenigas antrame puslaikyje. 
Puolime pavojingas Aiden, bet jį 
patys saviškiai „nupompino" pa
miršdami, kad yra ir kitas kraš
tas ir sausesnėje vietoje. 

Komandos vadovas Bielskus tu
ri vilčių sudaryti naują puolėjų 
kombinaciją, kuri per rungtynes 
įmuštų daugiau negu vieną įvar
tį. Bandyti, žinoma, reikia. Vie
nintelė paguoda, kad rezervas pa
rodė gyvybės ženklų ir savo prie
šininką, Wislos rezervą, įveikė 
aiškiu rezultatu 5:1. 

Sį savaitgali rungtynių nebus. 
J.J-

ŠACHMATAI ! 
— U. S. Postai Team pirme

nybėse, susirašinėjimo keliu, 
pirmauja Naujosios Anglijos I 
komanda, kurios eilėse žaidžia 
šių eilučių autorius, turėdamas 
šiuo metu daugiausia taškų. 
Štai Nauj. Anglijos I komandos 
stovis gegužėsl 5 d.: 

KAS SU KUO KARIAVO? 

Pirmajame pasauliniame kare, 
į kurį buvo įvelta beveik visa 
Europa, Santarvės pusėje kovojo 
šios valstybės: Rusija, Prancūzi
ja, Anglija, Belgija, Serbija, Ja
ponija, Italija, Rumunija, JAV ir 
dar keletas mažesnių valstybėlių. 
Antroje pusėje kariavo Vokietija, 
Austro—Vengrija, Turkija,ir Bul
garija. Didžiajame kare buvo net 
44 karo paskelbimai. Pirmoji ka
rą paskelbė Austro—Vengrija 
Serbijai d 914 m. liepos mėn. 28 
d. 14 vai. priešpiet. Paskutinio
ji karą paskelbė Haiti Vokietijai 
1918 m. liepos 12 d., vadinasi 
jau prieš pat karo pabaigą. 

jm 
CHIRURGO ISSITEISINIMAS 

Milano mieste viena ponia nu
vyko pas žinomą chirurgą ir pra
šė, kad šis ištiesintų jos nosį. Gy
dytojas sutiko operuoti, bet ope
racija nevisai gerai pavyko. Po
nia labai susinervavo ir chirur
gą apskundė teismui, reikalauda
ma, kad šis grąžintų jai padary
tus nuostolius, viso 250,000 lirų. 
Gindamasis chirurgas pareiškė, 

9 E. Ross MA 1 -7 
10 N. Raymond CT 6 -0 

48-23 (9) 

tti. 

ler stebėjo paskutines Sting rung
tynes, nes nori susipažinti geriau 
su Amerikos futbolu. 

O. Gešventas 

PAVERGTŲ TAUTU 
OLIMPIADA 

Šių metų liepos 4—6 dienomis 
Toronto Etobicoke Olympinia-
me stadione (tame pačiame, kur 
vyko pasaulio lietuvių sporto žai
dynės) įvyks pavergtų tautų olim
piada, pavadinta „Free Olym-
piad 1980". 

Olimpiados tikslas: 1. Primin
ti pasauliui, kad lietuvių tauta 
yra pavergta ir jos sportininkai 
negali atstovauti savo tautinėm 
spalvom. 2. Paremti Vakarų pa
sipriešinimą olimpiadai Maskvo
je-

Šioje olimpiadoje bus lengv. 
atletika, krepšinis, tinklinis, fut
bolas ir šaudymas. Šią šventę or
ganizuoja ŠALFAS s-ga, Kanados 
L.B., Ukrainiečių bendruomenė, 
Latvių federacija ir Estų centri
nis k-tas Kanadoje. 

DVI STIPENDININKĖS 
Lituanicos futbolo klubo mer

gaičių komandos žaidėjos Rūta 
Gaižudytė ir Rūta Putnaitė gavo 
iš Illinois lietuvių prekybos bu
to — The Lithuanian Chamber 
or Commerce of Illinois — vie
neriems metams mokslapini-
giams stipendijas. Rūta Gaižuty-
tė pradės medicinos pasiruošimo 
kursą — premed. — Loyola uni
versitete, o Rūta Putnaitė —far
maciją minois u-te, Circle. 

Gabiosios studentės ir žaidėjos 
pagerbtos gegužės 18 d. stipen
dijų įteikimo banketo metu Mar-
tinique balių salėje. 

The Lithuanian Chamber or 
ĮCommerce stipendijų komitetą su
darė Vito Shukis, pirm., Bruno 
Gramont ir Charle Macke. 

1 Dr. Abelson 
2 D. Eklund 
3 O. Lester 
4 J. Tuttle 
5 J. Stopa 
6 R. Beckner 
7 M. Blechar 
8 K.Merkis 

CT 
MA 
MA 
NH 
MA 
CT 
CT 

MA 

5y2-2y2 
51/2- y 2 
ey2- y2 
4 -3 
4 -3 
5 -2 
3y2-3y2 
7 -1 

K. Merkis užbaigė jau visas 
savo aštuonias partijas ir šiuo 
metu pirmauja N. Anglijos ko
mandoje, bet ji pralenkti gali 
net trys šios komandos daly
viai: Eklund, Lester ir Ray
mond. Nebaigtų partijų beliko 
9 iš 80 pradėtų. Taigi neužil
go turėsime galutiną padėtį. 

— John Curdo laimėjo pen
kioliktą kartą Massachusetts 
Open pirmenybes, surinkęs 4-0 
taškų, nors ir turėjo labai stip
rią konkurenciją, nes dalyvavo 
12 meisterių ir 10 ekspertų iš 
158 dalyvių. K. M. 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 
KAPINĖSE 

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO 
DIENĄ 

( M E M O R I A L D A Y ) 

Pirmadienį, gegužes men, 26 4 

Šv. Mišios bus atnašaujamos lietuviškai 10:30 vai. 
ryto. Jas atnašaus Kun. Anastazas A. Valančius. 

Tikintieji galės priimti Sv. Komunija. 

Iškilmėse dalyvaus DARIAUS-GIRĖNO VETERANŲ 
POSTAS, KOLUMBUS VYČIAI ir LIETUVOS ŠAU
LIAI. 

Giedos Cicero Šv. Antano parapijos choras, ve
damas muziko Antano Skridulio. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO f—«—»~»t« mokama B anksto 
metams 14 rnetų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. I nių. nesaugo. Juos grąžina tik iš 

!
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel

s i — 4:00. šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00. j pragymą. 

kad jo gydymo sistema susideda 
iš keturių fazių, tačiau ponia po 
trečios fazės nuvykusi į Paryžių ir 
čia bandžiusi gydytis. Jau po tre
čios fazės jis pastebėjęs žymu pa-
gražėjimą, taigi skundas esąs ne
pagrįstas, nes dėl to tik ji pati 

Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BTLAUIS 
IR 

VINCAS BRIZGYS 
Teisiu daktarai 

2458 W. «9th Street, OtUcago, UI 
Visi teL 778-8000 

Valandos patai susitarimą 

MASINAS BUS GALIMA PASTATYTO KAPINĖSE. 

štfTiiiiiiuiiuiuiiiiiuiiiiHifiHHtHiiiiiiuniiHiiiiiiiiiMiiiiiiiniinniiitiiiimiiiiiiiiiiuiu| 

1 DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! I 
i Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- Į 
Į piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | 
f galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos | 
i trečdalį. • 
i Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa-

SPORTININKO JUNGTUVĖS 8: , ,m»m,,H,»" ,mm,,mm"»""»m»»" ""•"•imunini miiiimmmiig J | pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į 
Audrius Krygeris vienas Pa- i V i s i 1 4 "" 1 8 karatų a u k s o ir kt . papuoša la i | | DRAUGĄ ir Jūs rasite malonu patarnavimą. 

? S KVIEČIAME VISUS PA^NAUDOTI 5IA PROGA. 
DRAUGO ADMINISTRACIJA 

Krygeris su savo sužadėtine 

Moterų net 75 % nori, kad bū
tų žymima Mrs arba Misses, o 
ne Ms. 

pa
grindiniu Lituanicos futbolo klu- 11 (žiedai, grandinėlės, apyrankes, sagės, kryželiai, auskarai ir kt.) iki lie-
bo vyru komandos žaidėjų, sus i -«5 pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos. 
tuoies su Mary T. Lager. Sutuok- § Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me-
tuvės įvyks birželio 14 d. §v. Lo- f ^iaBum, ^ j ^ „gėms i r k t . ) S i u o m e t u taikoma 20% nuolaida. 
rettos parapijos bažnyčioje, OaK g 

Lawn Audrius yra baigęs mate- | TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
matiką IMinois universitete ir šiuo Į s _ _ . . . . . JOJ *cen 
metu laiko egzaminus De Paul | TEL. — U U ) 4J4-4bbU 

i P.S. 
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito 
mėnesio — birželio 14 d. 

esanti kalta. Teisėjas jos skundą 
atmetė ir ji ne tik nelaimėjo 
250,000 lirų, bet dar turėjo pa
dengti ir teismo išlaidas. 

iiHHiuiiiiumiiimiiiiiHimifuiuiiii 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių Kaioa: nuo pirmadienio uu 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stot}, šeštadieniais i r seicma-
diemais nuo &:3o uci y:3o vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7150 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, DLL. 60829 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 14 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3val. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š 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 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč 

ketv 10 »ki 6 vai Seštad 10 M 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
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Prievarta ir išnaudojimas 

KOLONIALINĖJ IMPERIJOJ 
Tiesa, kad Sovietų Sąjunga 

y ra išvysčiusi karinę jėgą. Ta
čiau savu laiku ir Hitlerrio 
Vokietija buvo pajėgusi per 
keletą metų išaugti į karinę ga
lybę, kuri buvo pajungusi Eu
ropą ir tapusi grėsme visam 
pasauliui. Ta i neišsaugojo na
cių Vokietijos nuo sužlugimo. 

Policinė valstybė savo žlu
gimo pradus turi savyje. Taip 
y ra ir su Sovietų Sąjungą. Be 
daugelio kitų, Maskvos kolo-
nial inės imperijos silpnumus 
atskleidžia la ikrašt ininke No
r a Beloff. J i Chruščiovo lai
kais buvo britų laikraščio 
"Observer" Maskvos kores
pondentė. Karo metu buvo už
sienio reikalų ministerijos tar
nyboje bei Reuterio ir "The 
Economist" korespondentė. 
Paskutiniu metu drauge su 
Margaret Moss ji automobiliu 
apkeliavo Sovietų Sąjungą ir 
savo pat ir tus įspūdžius ir fak
tus aprašė neseniai išėjusioje 
knygoje "Inside Soviet Em-
pire", kurią išleido "Times" 
knygų leidykla New Yorke. 

Tai dar v ienas liudijimas ko
kia priespauda viešpatauja 
Sovietų Sąjungoje. J a u vos per
žengusios sieną, jos buvo 
nustebintos, kad muitinės tar
nautojas be skrupulų pats sau 
pasigriebė pakelį cigarečių. 
Pirmoje valgykloje nebuvo 
duonos. Vos peržengus sieną, 
Sovietų mechanikai tiesiog iš
ardė jų išsinuomotą Volks-
vvageną, ieškodami, ar neį
gabena ką draudžiamo. Jos 
nustebo, kad Rusijoje krau
tuvėje, kur parduodama tik 
užsienio valiutą, plytelė šoko
lado ka inavo 33 J A V centai, o 
Rusijos piliečiams skirtose 
krautuvėse tokio šokolado 
ka ina 1 rublis 40 kapeikų. 

SOVIETAI RUOŠIASI SUNAIKINTI SUKILĖLIUS 
Prabėgę mėnesiai Afganistane Sovietams nebuvo sėkmingi 

teisių, kaip vakariečių pro
vincijos. Viską kontroliuoja 
Maskva. Keliautojos patyrė , 
kaip amerikiečių konsula to 
Kijeve tarnautojai sekami . 
Konsulas autorei pasakė , jei
gu ji aplankytų dis idento 
šeimą, jau jos niekada nebe-
įleistų į Sov. Sąjungą. 

Sov. Sąjungoje d a u g trū
kumų. Gazolino stotys netur i 
įtaiso matuoti padangų spau
dimą. Daugelis nors žino, k a d 
bedarbiai vakaruose tu r i geres
nes gyvenimo sąlygas ka ip 
darbininkai Rusijoje. Kal in ia i 
yra verčiami dirbti fabrikuose, 
kasyklose cemento darbuose i r 
statybose, o politiniai — siun
čiami į Gulagą. Upių v a n d u o 
užterštas ir žuvys beveik iš
nykusios nuo provincijos s ta
lų. Už automobilį Rusijoje ten
ka atiduoti poros metų uždarbį 
ir ta i dar sunku gaut i . Vieno 
Sovietų instituto rūmus Beloff 
rado išpuoštus iš bažnyčios iš
plėštais pilioriais. 

S o v . S ą j u n g o j e s t i p r i 
rusifikacija ir pas tebimas k a i 
kurių mažumų na ik in imas . 
Iškėlus totorius buvo visi vieto
vardžiai pakeisti rus i ška is . 
Totorių išvežimo sąlygos buvo 
taip sunkios, kad apie pusė jų 
išmirė pakeliui. Totorių pa
smerkimo dekretas buvo a t 
šauktas 1967 m., bet jie netu
rėjo laisvės grįžti į n a m u s . K a i 
Žydai paprašė išvykimo vizos, 
dažnai jie netenka t a r n y b o s , 
pajamų ir saugumo. KGB ga l i 
juos primušti, juos grobti . J e i 
kurie pasiskundžia dėl žmo
gaus teisių laužymo, gali iš
gyventi net kankinimus. At
le is t i nuo t a r n y b ų , k a i p 
nedarbingi, jie gali būt i bau 
džiami už "parazittizmą". Žy
dai daug kur ne tenka aukš-
tensnių tarnybų. 

Nora Beloff pastebėjo, kad 
smarkesnis Sov. Sąjungos jau
n imas domisi, kas nauja vaka
ruose, j ausdamas , kad komu
nistinės prievartos paraližuota 
Rusija atsilieka. Vien prasi-
tar imas prieš komunistinį 
režimą gal i Rusijos piliečiui 
atimti specialias privilegijas, 
kaip leidimą keliauti į užsienį, 
pakėlimą tarnyboje, gauti bu
tą a r automobilį. 

Sov. Sąjungoje yra griežtą 
kontrolė. Visose Sov. Sąjun
gos mokyklose ir kolegijoje nuo 
1964 m. įvestas privestinas 
ateizmo dės tymas . 

Valdžios skriaudžiami pilie
čiai nesaugo valdinės nuo
savybės. Keliautojos rado res
toranų, kur šakutės buvo 
grandinėlėmis prirakintos prie 
sienos. Batų porą pirkdamas 
Sov. Sąjungos pilietis turi ati
duoti savaitės uždarbį. Jaučia
ma, kaip valdančioji komunis
tų partija išnaudoja piliečius. 
Aukštųjų sovietinių pareigūnų 
vaikams yra specialios mo
kyklos, jie turi specialias pra
bangias vilas, kai kiti gyvena 
suskimšę ir reikia laukti buto 
ilgus metus. Keliautojų sutik
t a s ta rnautojas nusiskundė 
teuždirbąs per mėnesį 70-80 
rublių ir jam neįmanoma su 
šeima pragyventi . 

Sustojusios kaimo krautuvė
je, keleivės negalėjo gauti vai
sių, mėsos, daržovių, duonos. 
Kieve, kur anksčiau buvo 
"tūkstančiai bažnyčių", dabar 
tebuvo t rys neuždarytos. Vals
tiečiai neturi pasų ir negali 
pasitraukti iš savo darbų kol
choze. V i s a krašto valdžia yra 
politinio biuro rankose ir at
skiros v-bės neturi daugiau 

Į rusų kalbą buvo i švers tas 
Nobelio laureato H. Boell ro
manas , "Gruppenbild mit Da-
me". Nežiūrint, k a d Maskvos 
pasi rašyta konvencija d rau
džia be autoriaus sut ikimo da
ryti pakeitimus, buvo vert ime 
padary ta fabrikavimų. Tą 
įrodė JAV germanis tas H. 
Glade, kuris patikrino vert imą 
su Riekės vertėju K. Boga-
tyrevu. Praslinkus keletui die
nų Bogatyrevas buvo r a s t a s 
Maskvoje netoli s a v o buto su 
perskeltų galvos kaulu negy
vas kraujo klane. J i s buvo pa-
laidotasnetoli Pas ternako. Lai
dotuvių dalyviai neabejojo, 
kad tai buvo KGB d a r b a s . 

Apie baptistus skleidžiami 
melagingi gandai, k a d jie s a v o 
apeigose žudo kūdikius. Mote
rys verčiamos dirbt i sunk ius 
darbus, — taisyti geležinke
lius, dirbti statybose. Prekių 
ka inas nustato Maskva , daž
na i nepaisydama, kiek kai
nuoja pagaminimas . Dar
bininkų saugumo pr iemonės 
n e p a k a n k a m o s . K a s y k l o s e 
daug mirtinų nelaimių ir sužei
dimų. 

Įdomu, kad knygos au to rė 
pabrėžia ypatingą okupuotos 
Lietuvos žmonių prisirišrną 
prie religijos. Autorei i švyks
t a n t iš Sov. Sąjungos k r a t a , 
t a r d y m a s , automobilio išar
dymas tikrinant a r ko s lap to 
neveža, konfiskavimas nuo
traukų, a tėmimas vietinių 
provincijos laikraščių užėmė 
ypat ingai daug valandų. 

Keliautojos Beloff k n y g a — 
ta i liudijimas, kokia priespau
da viešpatauja kolonialinėje 
Maskvos imperijoje. j Pr. 

Paskut inėmis sava i tėmis 
laisvojo pasaul io spaudoje 
buvo mažokai r a š o m a apie So
vietų okupaciją ir kovas su 
sukilėliais Afganis tane . Tie
sa, Afgan i s t ano k laus imas 
iškilo ne kartą, ka i JAV olim
pinis komite tas , st ipriai spau
dž iamas vyr iausybės , n u t a r ė 
boikotuoti Maskvos olimpi
nius ža idimus. Taip pa t ir 
K a n a d a su Vokietija pasekė 
J A V pėdomis. Tač iau nei iš 
New Delhi, Indijoje, nei iš 
I s lamabado , P a k i s t a n e , lais
vąjį pasaulį nepas iekė naujos 
žinios apie sovietinių dalinių 
ir sukilėlių s t a m b e s n i u s susi
rėmimus. 

M a s i n ė s ž u d y n ė s 

Ar t a i jau bū tų ženklas, kad 
v i e n o s į t a k i n g o s l i b e r a l ų 
grupės kontrol iuojamos įvai
rios žinių t a rnybos vengia 
erzinti M a s k v ą ? Nors, tiesą 
pasak ius , kasd ien ir ne t po 
keletą kar tų vertėtų kar to t i šio 
krašto pil iečiams, kai praėju
siais meta is v i ename Afganis
tano kaime marks i s tų afga-
n ieč ių d a l i n i a i , S o v i e t ų 
vadovaujami, nužudė 1,300 
kaimiečių, va ikų ir moterų, 
atsisakiusių paga rb in t i Kabu
lo komunis t inę vyr iausybę. 
V ie to j e p a g a r b o s k o m u 
n i s t a m s prieš mirtį šie nieku 
nekal t i žmonės šaukė: „Allah, 
O Akbar — Dievas y r a didis" . 
Apie š ias m a s i n e s žudynes 
pasaul iu i p ranešė Agence 
F rance Press , kurią jokiu būdu 
n iekas negalėtų pavad in t i 
fašist ine ar priešsovietine. 

Apie daba r t i nę okupuoto 
Afganis tano būklę ba landž io 
21 d. v i ename vedamųjų 
s a v a i t r a š t i s , , A v . W k . & 
Sp.Tch" pate ik ia įdomių min
čių, kurių s a n t r a u k ą a tpa-
sakoju. 

N e l a u k t i s u n k u m a i 

VVash ing tono s t e b ė t o j a i 

B R . A U Š R O T A S 

samprotauja , k a d Sovietai 
A f g a n i s t a n e s u s i d ū r ė su 
nenumaty tomis kliūtimis ir 
k a i p tik dėl š ios priežasties 
laisvąjį pasaul į pasiekia tiek 
maža žinių apie jų kovas su 
kraš to sukilėliais. Taigi tokių 
susidūrimų nėra. Esą tai, per 
šią per t rauką Sovietai mėgin
sią nuspręsti , a r toliau griež
ta i kovoti ir sulaužyti bet kokį 
sukilėlių atsparumą, ar gal 
pasilikti dabart inėje neveik
ios būklėje. 

Tų stebėtojų nuomone, sėk
mingiems veiksmams prieš 
sukilėlius Sovietai turi pakeis
t i dabar t inę k a r o vadovybę 
Afganis tane. Ka ip kovoti prieš 
priešą, k a d a n ė r a jokių api
brėžtų fronto linijų? 

Nurodoma, k a d prieš Sovie
tų dal inius kovoja ne Afganis
tano kar iai , be t sukilusios 
atskiros gentys. Sovietų vado
vybei sunku žinoti, gauti tiks
lių informacijų, kur rytoj ar 
poryt t ie sukilėliai sumanys 
veikti. 

Prie tų, sakykim, politinių 
sunkumų dar prisideda beveik 
neįveikiamas žemės pavir
šius: s ta tūs , aš t r ių piūvių kal
na i beveik neleidžia prasmin
gai panaudot i sprausminių 
kovos lėktuvų a r pabūklais 
ginkluotų helikopterių. Taip 
pa t ir kovojančių dalinių 
permetimas iš vienos vietos į 
kitą sudaro nemažus galvo
sūkius. 

A p r ū p i n i m o s u t r i k i m a s 

Anksčiau minėtos žinių 
g a v i m o a r n e į v e i k i a m o 
geografinio pobūdžio kliūtys, 
kaip ir kalnuotos vietovės, 
sup ran t ama n ė r a sovietinių 
karo vadų kontrolėje. Tačiau 
tiekimo ir t ransporto prie
monių pr i ta ikymas ilgai ruoš
tam kraš to užpuolimui galėjo 

Apsipirkimas... Sovietų invazinės armijos kariai, užėmę Afga
nistano sostinę Kabulą, ir šio skurdaus krašto krautuvėse ieško 
prekių. 

tikslingiau veikti, negu tai 
tikrovėje vyko. Tikima, kad 
sovietinė kariškoji doktrina 
leidžia panaudoti staigumą, 
kad pasiektų didžiausią rezul
tatą. Dėlto gali net nukentėti 
ir t iekimas: visokiu atveju 
laukiama, kad kariai fronte 
turi išlaikyti nepriteklius ir 
laimėti. 

Tačiau tuoj po įvykusios 
gruodžio invazijos lauktasis 
Sovietų armijos sustiprinimas 
ta ip ir neįvyko. Kodėl? Prilei
džiama todėl, kad trūko ant
raeilių geresnių kelių, kad 
buvo menkai aprūpinta Afga
n i s t a n o kar iuomenė , kad 
nelauktas piliečių ginkluotas 
pasipriešinimas tirščiau apgy
ventose vietovėse ir kad oras 
— didžiulės sniego masės 
užvertusios kelius rytinėse 
kraš to provincijose. 

K o v o s tęs is 

Taigi per pirmuosius oku
pacijos mėnesius Sovietai susi
dūrė su natūraliais ir žmonių 
valios sukurtais sunkumais. 
Ar minėtos ir da r kitos 
nenumatytos kliūtys galėtų 
priversti Sovietus pakeisti 
savo pažiūras? 

Prieš kurį laiką Paryžiuje, 
Prancūzijos sostinėje, per 
komunistų partijos Europos 
kraštų suvažiavimą į jį Sovie
tų sveikinimus taip pa t atvežė 
ir užs. reik. ministras Andrėj 
Gromyko. Žurnalistų klau
s iamas, a r Sovietai išeis iš 
Afganistano, A. Gromyko 
atsakė: „Sov. S-ga iš Afga
nis tano nesiruošia pasitrauk
ti" . Tokia Sovietų vadų dikta
torių yra buvusi nuomonė 
prieš keletą savaičių. Bet kaip 
į šiuos reikalus žiūri Penta
gono analizuotojai? 

Minėtuose sluoksniuose ma
noma, kad esantieji įvairaus 
pobūdžio sunkumai neatgra
sins Sovietų nuo užsibrėžto 
tikslo: d a r labiau įsistiprinti ir 
kontroliuoti visą kraštą ir tuo 
pačiu grasinti Persijos įlankai 
ir per ją į Vakarus išvežamai 
energijai (žibalui). „Šiuo metu 
jaučiama, kad Afganistano 
vyriausybė jau baigia suby
rėti. Prie visų afganiečių 
ministerijų jau yra priskirti 
rusai patarėjai. Afganistano 
karinės jėgos yra visiškai 
nepatikimos. Sovietai deda 
visas pastangas sudaryti sau 
patikimą krašto valdžią. Na, 
ir visas esamas problemas jie 
mėgins ginklu išspręsti", taip 
galvoja JAV sostinės ana
lizuotojai. 

T e k s d id in t i 

Skaičiuojama, kad šiuo me
tu į Afganistaną Sovietai yra 
įvedę apie 85,000 vyrų. Atro-

Afganistano laisvės kovotojų sunaikintas Sovietų tankas. 

dytų, kad bet kokioms stam
besnio masto karinėms ope
rac i joms tok io s k a i č i a u s 
kariuomenės tikrai būtų per 
maža. Kovos dalinių sudėtyje 
dabar yra t rys žemyno pės
tininkų, dvi parašiutininkų 
divizijos, du s tambūs atskiros 
paskirties junginiai, kas iš 
viso sudarytų apie 60,000 
karių. Iš jų mažiausia apie 
20,000 galėtų kovoti pirmose 
linijose. 

Tačiau pravartu neužmiršti, 
kad, ka i prasidės s t ambaus 
m a s t o puo l imas „pa r t i 
zanams sunaikinti" (Past.:iš 
esmės i m a n t , a fgan ieč ių 
tautai pavergti ir jiems laisvę 
išplėšti — aut), tuomet tie 
kovos daliniai, saugojantieji 
miestus, kariuomenės telki
nius, įvairius aprūpinimo taš
kus, turės būti a tšaukti a r 
pakeisti naujais vienetais iš 
Sov. Sąjungos gilumos. 

„Gal jau nebūtų ta ip sunku 
Sovietų gen. štabui permesti iŠ 
Sovietų plačių teritorijų nau
jus dalinius, bet reikalas žy

miai pasunkėja, kai tenka tuos 
pačius kovojančius būrius 
aprūpinti, kai jie išsiskirsto 
slėniuose, atskirti nuo artimų 
t i ek imo v ie tovių" . T a i p 
samprotauja Vietnamo karo 
veteranai. 

Ž i a u r u s p a t a r i m a s 

Rašant šias eilutes sunku 
žinoti, kokius nuostolius turi ir 
ateityje turės Sovietai, besi
stengdami įvesti „taiką ir 
laimingą gyvenimą" Afga
nistane. Jeigu jų nuostoliai 
būtų sunkūs, t a i gal rusai 
kareiviai prisimintų šį Kip-
lingo patarimą „ J a u n a m britų 
kariui": Ir kai sužeistas ir visų 
paliktas gulėsi Afgano lygu
mose, ir moterys artės su-
piaustyti, kas iš tavęs dar liko, 
tad šliaužk greičiau prie savo 
šautuvo ir išsprogdink savo 
smegenis, ir nukeliauk pas 
savo dievą kaip karys . 

Tai žiaurus pa tar imas , bet 
afganiečiai sukilėliai neima 
priešų į nelaisvę. 

S O V I E T I N I A I R I N K I M A I 
L A T V I J O J E 

Sov. Sąjungoje vasario 27 d. 
vyko rinkimai į aukščiausias res
publikų tarybas ir miestų, rajonų, 
gyvenviečių tarybas. Kaip jau 
įprasta, į respublikų tarybas 
balsavo 99,99 balsuotojų. Pagal 
duomenis paskelbtus „Cinos" 
laikraštyje vasario 28 ir kovo 1 d. 
nr. matoma, kad buvę balsuota ir 
prieš, tačiau tik 0,97%. Palyginus 
su bendru gyventojų skaičiumi, 
daugiausia priešbalsuotojų buvę 
Estijoje — 1161, pačių rusų res
publikoje — 97031, Latvijoje — 
1482, Kirgizijoje - 1409, bet Lie
tuvoje tik 398 balsai buvę prieš. 

Į Latvijos Aukščiausią Tarybą 
išrinkti 325 deputatai, iš jų 113 
moterys (32,9%), 104 išrinktieji 
yra darbininkai, 60 kolchozi-
ninkai. Didžiausią deputatų skai
čių sudaro komunistų partijos 
nariai — 218 (67,1%1 nors Lat
vijoje komunistų yra tik 5%. 
Naujai išrinkta 177 nariai. Žin
oma, išrinktieji yra vadovaujan
tys partiečiai; taip pat visi 24 

ministrai yra kompartijos nariai, 
nes nepartinis negali būti išrink
tas ministru. 

Į Aukščiausią tarybą išrinkti ir 
visi apgyvendinti I^atvijoje vyres
nieji kariniai vadovai — karo 
komisaras, saugumo prižiūrėtojai 
ir vyriausieji teisėjai. 

Kadangi Latvijoje gyventojų 
daugumą dar sudaro latviai, tad 
ir deputatų dauguma yra latviai. 
Kiek išrinkta rusų ir kitų tau
tybių sunku pasakyti, nes 
pavardės dažnai klaidina. Rusų 
daugiausia miestuose, ypač Lat-
galėje; mažiausia jų kaimų gyven
vietėse. 

Kartu su Aukščiausia taryba 
išrinktos ir 26 rajonų tarybos, 56 
miestų tarybos, 6 Rygos miesto 
tarybos, 37 gyvenviečių tarybos ir 
470 kaimų tarybos. I šias tarybas 
išrinkta 23.401 deputatas, iš jų 
9431 darbininkas, 6199 kolūkie
čiai. Tarp jų moterų 11524, bet 
partiečių 10.935 (46.7%). „Ciną" 
rašo, kad per rinkimus liaudis pa
tvirtino respublikos darbą savo 
ištikimybe numylėtojai komu
nistų partijai ir leninistiniam 
Centro komitetui. (t) 

Briuselyje leidžiamas infor 
macijų biuletenis apie padėtį 
Sovietų Sąjungoje ir jos valdo
muose kraštuose paskelbė žinią 
apie lietuvio Arvydo Čeehanavi-
<Saus suėmimą Vilniuje už tai, kad 
pasirašė Maskvoje paskelbtą pa-
baltiečių raštą, smerkiantį nacių ir 
sovietų prieš 40 metų pasirašytą 
slaptą susitarimą. 

Arvydas Čecha-
navičius buvo suimtas Vilniuje 

praėjusių metų lapkričio mėnesį, 
ką tik jam sugrįžus iš Maskvos. Jis 
buvo nugabentas į Kauno psi
chiatrinę ligoninę, bet gydytojam 
atsisakius jį priimti, buvo inter
nuotas Naujosios Vilnios psicho
neurologinės ligoninės ekspertizės 
skyriuje. Belgų biuletenio žinio
mis, Arvydui Čechanavičiui yra 
taip pat rengiama byla už taria
mai neteisėtą telefono įrengimą jo 
bute prieš 8-nerius metus. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Garbinga taika 
Tauta be herojų —"tauta be ateities 

D a u g u m a s jų buvo laba i sunkiai suža
loti. Sulaužyta is s tubura i s , sutr iuškintomis galū
nėmis ir iki nea tpaž in imo apdegusiais veidais. 
Baisus va izdas! Į ligonių venas iš prikabintų ant 
vielos butelių per gumines žarneles lašėjo kraujo 
plazma, glukoza. A n t kai kurių veidų matėsi uždėtos 
kaukės , per kur ias j iems į plaučius buvo leidžiamas 
deguonis, nes jie pa tys kvėpuoti j au nebeįstengė. 
Gydytojai , gai lest ingos sesutės, san i t a ra i vikriai 
sukinėjosi nuo vieno ligonio prie ki to ir teikė jiems 
medicinišką pagalbą. Pa la to j viešpatavo kapų tyla. 
Mačiau, k a d la ikas nuo la iko tarnautojų a rba ligonių 
lūpos p ras iverdavo ir vėl užsičiaupdavo. Tačiau nei 
kalbos, ne i sužeistųjų dejavimų negirdėjau. Tada tik 
supra tau savo tragediją. E s u netekęs ne tik rankos, 
bet ir k lausos . V e r k d a m a s ma ldavau gydytoją duoti 
m a n vais tų , kad galėčiau užmigti amžina i . 

— J i s m a n a n t raštel io parašė: , ,Jūs esate gimęs 
po la iminga žvaigžde. Vienintelis iš visos kuopos 
neperžengėt mirt ies slenksčio, bet sustojot ties juo. 
P a l y g i n u s su ki ta is , e sa te tik lengvai sužeistas. 

medinę. Klausa palaipsniui sugrįš. Nenusiminkit. 
Turėkit kantrybės" . 

— Aš gi jaučiau, kad jis mane tik ramina. Buvau 
tvirtai įsitikinęs, kad klausos, kaip ir rankos, nieka
da neatgausiu. Taip pat niekad neatsikratysiu 
paskutinių kare pergyventų dienų košmaro. Ir taip 
gyvenau diena iš dienos, nors gyventi ir nenorėjau. 
Gydytojas kasdien mane lankydavo ir vis a n t raš
telio parašydavo, kad klausą palaipsniui atgausiu, 
tik turiu turėti kantrybės. 

— Dienos slinko. Aš kaip negirdėjau, taip negir
dėjau. Gydytojas a n t raštelio vis tą patį parašydavo. 
Pagaliau pritrūkau kantrybės. Vieną rytą per vizi
tavimą j a m išdrožiau. „Daktare, jūsų pažadai man 
įgriso iki gyvo kaulo. Jūs k a s rytą man vis tą patį 
parašote. Tačiau mano klausa nė kiek nepagerėjo, 
nors po granatos sprogimo praėjo jau dvi savaitės. 
Mano manymu yra tik dvi tikimybės. Arba jūsų 
diagnozė yra klaidinga, a rba jūs man nesakote 
tiesos. Daktare, maldauju jus, pasakykit man 
teisybę, nors ji būtų ir nepalankiausia. Nebūkit toks 
kietas ir sustingęs, kaip karsto vožtuvas. 

— J i s meiliai į mane pasižiūrėjo ir nusijuokė. 
„Kiekvieną, kad ir blogiausią komplimentą iš pa
cientų lūpų priimu su šypsena" parašė jis. 

— Vėliau turėjau jo atsiprašyti, nes jis tikrai 
buvo teisingas. Klausą palaipsniui atgavau. Tada ir 
rankos netekimas atrodė netokia baisi tragedija. 
Žiaurūs karo vaizdai irgi pamažu blėsta. Bet netikiu, 
kad jie kada nors visai išnyks. 

— O aš tikiu, kad su laiku jie išnyks. J ū s vieną 
kartą jau buvot padaręs klaidingą diagnozę, kad 
visą amžių liksit kurčias. Manau, kad būsit suklydęs 

čių ir kantrybės . Laikas yra geriausias gydytojas. 
J i s gydo ne tik fizines, bet ir dvasines žaizdas, — 
raminau ligonį. 

Ligonis žvilgterėjo man į akis. Patogiai įsitaisė 
kėdėj ir nutilo. 

— Daktare, Vietname papildžiau žmogžudystę. 
— Bailiai da i rydamas į šonus, tyliu, vos girdimu 
balsu prabilo kare netekęs dešinės rankos 22 metų 
amžiaus ligonis. Ir trumpam nutilo. Kiek patylėjęs, 
suvirpėjo visu kūnu ir prislėgtu balsu tarė: 

— Aš nužudžiau 12 metų amžiaus berniuką. O 
Viešpatie, kaip baisu... Kaip neapsakomai baisu... 
Kiekvieną kartą mane supurto drebulys, kai prisi
menu tą įvykį. — Su pertraukomis kalbėjo ligonis. 
Berniuko maldaujančios, juodos akys nežudyti jo 
persekioja mane ir neduoda ramybės nei dieną, nei 
naktį, nors po to įvykio praėjo beveik ketveri metai. 

— Radau jį granatos įdrėkstu veidu džiunglėse. 
Sustojau prie jo. Atstačiau šautuvą. J is atsiklaupė. 
Sudėjęs rankas su ašaromis akyse maldavo nenu
traukti jo gyvybės. Vadų mums buvo įsakyta žudyti 
kiekvieną vietnamietį, nes jis y ra mūsų priešas. 
Buvau 18 metų amžiaus ir aklai vykdžiau jų įsaky
mus. Suspaudžiau Šautuvo buožę. Paspaudžiau gai
duką. Kulka pata ikė į jo krūtinę. Raudona kraujo 
srovė nudažė jo menkus marškinėlius. Berniukas 
skaudžiai sudejavo. Springdamas kraujais, mirė. Jo 
sulysęs kūnelis išsitiesė ir liko rasotose džiunglėse 
gulėti amžinai. 

— Drebančia Širdim priėjau arčiau. Pažvelgiau į 
jį. Apstulbau ir nusigandau. Berniukas atrodė to 
paties amžiaus, kaip ir mano jauniausias broliukas, 
kurį palikau Brooklyne. 

Netekote r ankos ir l a ik ina i klausos. Ranką gausite ir dėl paskutiniosios. Galvokit pozityviai. Turėkit vil- (Bus daugiau) 
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PABAIGTUVĖS 

CIevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos mokslo mė
ty pabaigtuvės įvyks sekmadienį, 
birželio 1 d. Iškilmės prasidės 
9:45 vai. ryto prie paminklo 
DMNP bažnyčios aikštėje. Nuo 
pamin'k'Io mokiniai organizuotai 
eis į pamaldas. Mokslo metu pa
baigimo aktas įvyks 11:30 vai. 
parapijos didžiojoje salėje. Po ak
to bus vaišės. 

Visi CIevelando ir apylinkių 
lietuviai kviečiami su jaunimu 
pasidžiaugti, apvainikuojant mo
kyklos 23-uosius darbo metus. 

vb 

ATEITININKIJOS ŠVENTĖ 

CIevelando ateitininkijos na
riai yra plačiai įsijungę į įvairius 
mūsų kolonijos darbus. Čia jie, 
atlikdami jiems uždedamus dar
bus, veikia kaip mūšy visuome
nės nariai. Bet vieną kartą per 
metus CIevelando ateitininkija 

čiūtės savo instrumentalines kon 
certo dalis išpildė po pirmosios 
ir antrosios koncerto vokalinės 
dalies. 

Pradžioje Kuiprevičiūtės (Kris
tina — pianinas ir Ilona — tri
mitas) atliko H. Purcell — Air 
in G — dur ir J. Ed. Barat — Or-
ientale, o antroje koncerto daly 
— G. Gudauskienės — Temą ir 
variacijos "Pasvarstyk, antele" ir 
G. Ropartz Andante ir Alegro. 
Jaunosios instrumenta'listės (17 
ir 13 metų) ne tik atlikimu, bet 
ir savo sceniška šaunia išvaizda 
ir laikysena žavėjo publiką. 

Po koncerto, grojant R. Stri
maičio orkestrui, smagiai .pasišok
ta ir pasivaišinta. 

Ateitį regim tėvynės laimingą 

Sekmadienį ateitininkiškoji šei
ma: jaunučiai, moksleiviai, stu-

C L A S S I F I E D G U I D E 

Po sutuoktuvių Danutė Nikštenaitė ir Giedrius Lazdinis apleidžia NDMP 
bažnyčią Clevelande. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

GIEDRIUS IR DANUTĖ 
LAZDINIAI 

rai paruoštame žodyje, skirtame 
pavasario šventei, pabrėžė, kadi 
ateitininkai yra tiktai maža da-| 
lėlė mažos tautos, bet jie nori liu-1 CIevelando lietuvių kolonija 
dyti gyvą ir atnaujintą dvasią, j padidėjo nauja lietuviška šeima. 
Tie sunkūs uždaviniai gali būti, Gegužes 3 d. Dievo Motinos N . P. 
įgyvendinti tiktai turint tvirtus I šventovėje Danutė Nkštenaitė 

dentai ir sendraugiai su vėliavo
mis atvyko į '10 vai. Šv. Mišias 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa-

i galbos šventovėj. Beveik visą įsema viešumon prisistatydama, i f , . , , - • « , . .. . . i ketvirtadali visos šventoves uz-kaip pajėgus organizuotas viene
tas judrioje CIevelando veikloje. 

Metinė ateitininkijos šventė 
šiemet įvyko balandžio 26 —27 
dienomis. Sumanios ir darbščios 
valdybos dėka (pirm. Juozas Gy
vas, Dana Čipkienė, Kazys Ralys 
ir Irena Sušinskienė) ji laikytina 
puikiai pasisekusia. 

Verikaitis — Kuprevičiūtės 

Balandžio 26 d. arti 300 klau
sytojų gėrėjosi solisto boso-bari-
tono kanadiečio Vaclovo Verikai-
čio ir muzikalių sesučių Kristi
nos ir Ilonos Kuprevičiūčių kon 
certu Dievo Motinos parapijos Dvasios vadas kun. Kijauskas pri-
auditorijoje. lėmė .naujųjų ateitininkų prie-

pildė ateitininkai. Jei vis at-kai 
būtų drausmingai atvykę ir iš
drįsę jungtis į gražiai išsirikiavu
sią eilę, bažnyčia būtu visu ket
virtadaliu mažesnė kitiems tikin
tiems. 

Turiningas kun. G. Kijausko, 
S. J., pamokslas apie ateitininki
jos misiją mūsų dienose, bendras 
visų giedojimas ir pavasariška 

saulėta diena sudarė šventišką 
nuotaiką. 

Po kavutės parapijos salėje įvy
ko akademija, kuriai pirminin
kavo stud. Andrius Kazlauskas. 

Solistas Veri'kaitis Clevelande 
•ne pirmą kartą. Bet ir šį kartą jis 
pasirodė kaip stipri, impresyvi, 

saiką. CIevelando ateitininkija pa 
didėjo: 6 jaunučiais, 8 mokslei
viais, 4 studentais ir viena "Gied-

vokalinė pajėga, patraukianti j ros" korporante. Įteiktos juoste-
klausytojus ne tik dainų ir arijų lės, prisegti ženkliukai, uždėta ke-
skambumu, bet ir pasirinkto re
pertuaro įvairumu. Lietuvių kom
pozitorių J. Naujalio, Vyt. Klo
vos, J. Tallat Kelpšos, St. Šim
kaus, A. Kačanausko kompozici
jos buvo puiki lietuvio muziko 
reprezentacija. P. Tosti kūriniuo
se "Skausmas" ir "Tavęs nemy
liu"; V. Klovos-Udrio dainoje iš 
Pilėnų operos, G. Popartz — 
"Namo", Blanąuette - Markizo ir 
Gasparo arijose iš Komevilio 
varpų solistas galėjo "išsitiesti" 
sultingo balso pilnumoje. Jo akom 
poniatorė — Genovaitė Karsokie-
nė buvo puiki solisto talkininkė. 
Auditorija nepagailėjo aplodis
mentų. 

Solistas savo vokalinę koncer
to dalį atliko trijuose išėjimuose. 
Mūsų augantys muzikos talen
tai — Kristina ir Ilona Kuprevi-

puraitė. Visi ateitininkai su ploii 
mais ir džiaugsmu sutiko naujuo
sius ateitininkijos narius ir visi 
kartu iškilmingai kartojo gilius 
mūsų Credo žodžius, kurio pas
kutinis posmas sako: "Kas girdi 
mūsų baldą ir kas lydi mūsų 
žingsnius, težino: Ateitis turi bū
ti visa su tavimi, nes be tavęs nė
ra ateities, mūsų Kristau, mūsų 
Broli, mūsų Valdove. 

Suskambėjo "Kas gi ten aukso 
spindulius beria" — at-kų him
nas. 

Visus sveikino kun. G. Kijaus
kas, akcentuodamas, kad dėl ide-
lų, kurių siekia ateitininkų šei
ma, vyksta stipri kova. Kovą lai
mėsime, jei idealus įgyvendinsi
me praktikoje. 

Ingrida Bublienė, JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė, savo ge-

principus. Šiemet, švenčiant Šei
mos metus, turime giliau įžvelgti 
į šios pagrindinės visuomenės ląs
telės — šeimos vertybes ir svar
bą. Vesti moralinę kovą kasdieny
bėje. Nepamiršti, jog esame su
tverti gyvenimui. Melskimės, kad 
atrastumėm, kas mes esame. 

Trumpoje, bet gerai paruoštoj 
šios šventės pagrindinėje paskai
toje paberta daug minčių, cituo
jant pasaulio mintytojų pasisa
kymus. 

Perskaityti gauti sveikinimai, 
jų tarpe iš Ateitininkų fed. vado 

}. Laučkos, Toronto draugovės, dr. 
J. Masilionio ir k t 

Esam viena šeima 

Ir šventės pabaigai jaunučiai 
pateikė įdomius tris vaizdelius, ge-

I rai paruoštus, turiningus ir pras-
I mingus. Kaip gabūs pranešėjai 
( pasirodė Dalia Kašubaitė ir Ri-
j mas Biliūnas, o vaidely "Esam 
! viena šeima", kuriame dalyvavo 
I visi trys būreliai: 38 mergaitės ir 
i berniukai, kiekvienas būrelis su-
I kūrė atskirą vaizdelį su būrelių 
} globėjų Reginos Silgalienės, Zitos 
j Stungienės, Renos Vyšnionytės 
!ir Giedrės Ješmantienūs pagalba 
ir Dalios Staniškienės talka. 

Tikrai seniai teko matyti ir 
taip gražiai paruoštus vaikus di
daktinių vaizdelių pastatymui. 

Šventės metu buvo platinamas 
ir CIevelando Maironio kuopos, 
10 psl. ateitininkų laikraštėlis 

ir Giedrius Lazdinis priėmė Mo 
terystės sakramentą. Jų santuo
ka palaiminta per Šv. Mišias, ku
rias atnašavo kun. Jonas Grigo
nis (jaunosios dėdė) su abiejų 
lietuvių parapijų klebonais kun. 
G. Kijausku, S. J., ir kun. B. Iva
nausku. 

Pavasariškoms ir puošnioms 

(Nukelta į 5 pusi.) 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jams 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

8 E A L E S T A T E 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. narna*. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 23-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pučų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
nte užimti. Marąuette Parke. — 
$52,509. 

Platus sklypas. Geroj* vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Lietuviškas restoranas su namu ir 

įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 

R E A L E S T A T E 

Marąuette Parke, blokas nuo ligo
ninės, mūr. 2-jų butų ir beismente 
2 kamb., 2 auto garažas. Skubiai 
parduodamas. Tik $49,000.00. 

Skambinkite 925-6565 

Pirkite iš savininko, gražiausioje 
vietoje prie ežero pakrantes. 

TWIN LAK.ES, WISCONSI5r 
1 vai. nuo Chicagos. 7 metų moder
nus, 3 miegamiej. Ir., virt., 1 % vo
nios. Poj-cius, 1 Vt mas. garažas. 
Centr. šildymas ir vSsinimas. Daug 
priedų. Kontraktas — 10%. Sutinku 
mainyti į nuosavybę Chicagoje į va
karus nuo Kedzie Ave. Prašoma 
$51,000.00. Pasiūlymus rašykite adr.: 
Box 61, Twin Lakęs, YVis. 53181 arba 
skambinkit 414 — 877-»OS». 

HELP WANTED — MOTERYS 

ŠEIMININKĖ 
GYVENTI VIETOJE 

Vakarų priemiesty šeimos reziden
cijoj reikalinga rimta, angliškai įkal
banti, suaugusių pora. Bendra na
mų ruoša, lengvas virimas; vyrui na
mo priežiūros darbai, kiemo aptvar-
kymas, t. t. Rekomendacijos reika
lingos. Skambint nuo pirmad. iki 
penktad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v. 

Tel. 325-8804. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, IU. 80632, tel. 127-5080 

asaoBaBaaxaaBBBMansBa—aaaa — a 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TeL — WA 5-806S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii. 
11 airių prekių pasirinkimas ne

brangiai Ii mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, m. 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Tėte!. — 925-2737 

REIKALINGA MOTERIS 
lengvam namų ruošos darbui 
prie vienos moters. Gyventi vie
toje: kambarys, valgis i r atly
ginimas. Brighton Parke. 

Skambint 254-7036. 

LTVE-IN HOUSEKEEPER/ 
BABYSITTER 

for professional couple and infant 
daughter. Work 5 days, weekends off. 
Mušt speak English. References 
reąuired. Good salary. 

Call Ms. Scharf — 9244340 

VYRAI IR MOTERYS 

HOME HEALTH AIDE 
Live In. $600 Per Month 

Marie's Home Help Agency 
Details 383-7020, Mane 

Vytautas Valantinas 
Tel, 436-7878 ar 839-5568 iiuinimmiuiiiiiiiiwiiiniinuiiuiiiuHni 

V. SASNAUSKAS 
atlieka įvairius 

CEMENTO DARBUS 
Šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

2 ELEGENTIŠKOS SALĖS 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems 
Pobūviams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irvaig Park Road 

1 blokas į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 453-2106 arba AL 2-9408 

Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 

M H > > , 

We'!l heip you make the right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

KraipkiMa i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Putoki Road 

Ttl. — 767-0600 
Independently owned and operatad 

V A L O M E 
KILIMUS I R BALDUS 

Planuame ir vaškuojame 
vi*q rfisiu, grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5101 
• « i n x » M > i i « » » • » « • 

"Omega", kuriame duota kuopos; K v i e č i a u ž s i s a k y t i „g dabat> k o l te 
veiklos apžvalga, kursų aprasy-. y r a l a i s v ų v j e t ų 
mai, kandidatu temos ir t. t, Įdo-J Geras patarnavimas — puiki vieta. 
mūs Linos Palubinskaitės pirmie I Skanūs valgiai. Prieinamos kainos, 
ji poezijos mėginimai. Vieta automobiliams pastatyti. 

V . R. i 

1905 & OUR DIAMOND 

C'.evelando ;aunu':a: ateitininkai pasirodę Pavasar-o Šventės metu. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

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

J. & J. PHARMACY 
lAJ*tai, vitaminai, &flpor!uot kvapaial. gydomos io!es ktt 

VaiiJOjamoa kftdfi*. rwnental ir kt, pirkti ar nuomoti; 
NemoKarna.' aupaioicjame dovana* 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
ttnhast wtvto 

' • •• 

Interest Rales 
Pakl on Savmgs 

lnterest Compounded 
DaMy and Paid Ouarterly 

see us for 
yjįĮįft financing 

AT 0UI 10W lATB 
VVITM R t P A Y M f NT 

TO U I V O U R lNCO"-"t 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel : 847-7747 
BOURSi Hon.Tu«.Fri.»-4 Thur.9-8 S»t. *-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

tifiMinmiiiiiiiifimiiiiiiiiiiiiiiinmiMiMi 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nainy pirkimas — Pardavimą* 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6329 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iHiHiniinimiiiiHiiiiiiiiiiiiiii ifiinii 

iiiifiiiiii!iiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm| 

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

Apdraustas perkraustymat 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inimiiii i i i i i i i i iuiii i i i i it i 

10% — 20% — SO<fc plgteu mokMt 
už apdrnadą nuo uffnie* Ir automo
bilio pa mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 44654 
HMVJ W. 85th Street 

MATURE PERSON—Part Time COOK 
Mondays, Thursdays and Fridays. 

Closed Wednesdays. 
LIBERTY SAVINGS 

Call for an Interview 
384-4000 — Mrs. Wallace 

Eąuai Opportunity Employar M./F. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. 6 kamb. butas ir 2-jų 
kamb. butas. 3548 S. Emerald Ave. 
Tel. 523-1385. 

ISNUOM 5 kamb. butas su apšil
dymu. 71-os ir Fairfield apylinkėj. 

Skambint 434-9585 

IŠNUOMOJAMAS butas vienam as-
| meniui antrame aukšte. Kreiptis po 
1 6:30 vai. vakaro 7228 S. Mozart St., 

Tel. 778-7685 

MISCELLANEOUS 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitniiniimitt 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvoto* ir paprasto*. Radijai, 

Sterso ir Oro Vteintuvai. 
Pardavimas ir Taisymą*. 

M I G L I N A S TV 
tm W « t b St., tai. 778-148I 

tllllllllllHIIIIIIIIlllllllHIIIIUIllUllIIIIIlIM 

D Ė M E S I O 

cf 

JUBILEEYEAR 01980 
R E A L E S T A T K 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 

KOMPOZICIJOS 
NORfiCIAU SKRISTI — Naujoa dainos mažiems ir jau-

^ 

4 DAINOS 

VTBftPATIES 
PASAULIS 

METU LAIKAI 

ruems. 
— Sopranui 

mentu. 

— 2amam baisui. 

Kaina $2.00 
su piano akompani-

Kaina $3.00 

Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siusti : DRAUGAS, 4545 W. 6»rd Str., 
Chicago, IJL 60628. niinojaus gyventojai prideda 5 % taksi}. 

iitiiiiiiiitiniiiiiiiiiiimiiiiiiiuitiiiiiiiiiMt 

P L U M B I N G 
Lksensad, Boodsd, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de, ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlUlUlUUUlUUlUJHI 

PACIAOE E I P R E M AOKHCT 
1CARIJA NOREIKTJEKS 

MUNTINIAI 1 LIETUVA 
lAb*l pageldaajamot ae 

preke*. Maistu Ii Eumpoe 
aeos w. ss st.. chi««.v ra. eoata. 

TEL. — WA S-S7ST 

S & W C0NCRETE WORK 
Ali type ot oonerete work and 

brlek work. 
Free estimates. 24 hr. tel. aervice 

768-2*11 or 994-7664 

Rezidencinė-; tr Komercines Nuosavybes 
Apartmentai • Kondomimumai • Nuomavimas FLORIDA 

RFAT EB An&te E- Karnienė 
REALTOR BROKER NOTARY 

L J O 1 n I JU "dCfona* (fll« ^ 0 - 2 4 4 8 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELC 
LA9 A LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. JuBus Gaidelis 
(Brocktono mišrus choras) stereo 
Malda o i tėvynę, Tėviškes laukai, Žolelė žydėjo, Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Plovė lankoj iteną Ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina su persiuntimu $6.50 

Vatare t8»>) V4*-27 ̂  i Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

inmititmitimimnifiiiimiiiitimiinmi* 
M. A. $ I M K U $ 
INOOME TAX SERVICE 

KOTARY PTBIiO 
42fl« So. Maplewood, teL 254-7480 

Taip p»t daromi VERTIMAJ. 
OIMINV tikvt«tlinai, plUoml 
PILIETYBES PRA4TMAI Ir 

kitokį* blankai. 
iHHIHIllHHIllllllllllllltlHllllllim»mmm 

VIZITINIŲ KOBTEUŲ 
HEIKJU.U 

Viaitinių kortalių naudojlmaa ym 
grazna paprotys. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bwt tinka Ir visų luo
mų atstovama turėti graJaaa vimV 
tinas kortalaa. 

Kreipkitės į "Draugo" admlaia-
traciją, Tlaaia panaJiaia reikalais. 
Būaite patenkinti mfl«| pataimavl-
mu. 

Apaimoka akelbtia dien. DRAUGB, 
nea jis plačiausiai ekaitornaa lie
tuviu dieoraMla, gi tkelbimu kai-
*r» yr» v1«temi prieinamoe. 



Čiurlionio ansamblis atšventė savo 40 metų gyvavimo sukaktuves. Šv. Mišios buvo atnašaujamos Sv. Jurgio lie
tuvių parapijoj Clevelande. Viduryje: muz. Ona ir Alfon sas Mikulskiai, kun. A. Goldikovskis, kun. J. Bacevičius, 
kun. B. Ivanauskas, kun. A. Babonas, kun. T. 2iuraitis ir čiuriionieciai. Nuotr. VL Bacevičiaus 

CLEVELANDO 
2 I N I O S į 

(Atkelta i i 4 psl.) 

santuokos apeigoms grožio teikė 
penkios jaunųjų palydos poros, 
gėlių ir žiedu nešėjai (Kristina 
Mataitė ir Audrius Lazdinis), Vy
rų okteto giesmės, vad. Ryto Ba
bicko, solistė Irena Grigaliūnai-
tė, Clevelando orkestro trimiti
ninkas Robert Dorvvick, kanklių 
solistė Mirga Bankaitytė ir var
gonai (muz. Rita Kliorienė). 

Vestuvių pokyly Lietuvių na
muose dalyvavo arti 300 svečiu: 
giminės, artimieji, bičiuliai ir Ame 
rikos, Kanados, Vokietijos ir Aus
tralijos. Jaunuosius pagal tradiciją 
pasitiko jaunųjų tėvai Kazimiera 
ir Stasys Lazdiniai ir Verutė ir 
Vilius Nikštėnai su vynu, duona 
ir druska. 

Vestuvinei puotai vadovavo 
Raimundas Kudukis, kuris prista
tė jaunuosius ir jų palydovus. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 2IN10S 
PAMINĖJO STEIGIAMĄJĮ 

SEIMĄ 

Gegužės 15 d. įvykusiame Is
torijos dr-jos narių susirinkime 
buvo paminėta Lietuvos Steigia
mojo seimo 60 metų sukaktis. 
Susirinkimą pradėdama, reikalų 
vedėja A. Rūgytė priminė, kad 
Lietuva, buvusi didelė ir galinga 
valstybė, dėl įvairių priežasčių 
18 amž. buvo galutinai tarp kai
mynų padalinta ir beveik pora 
šimtų metų svetimųjų valdoma. 
Bet po pirmo pasaulinio karo 
1918 m. nepriklausomybę atkū
rė naujais pagrindais. 1919 m. 
Valstybės taryba priėmė seimo 
rinkimų įstatymą. Papasakoti 
apie Steigiamąjį seimą pakvietė 
prof. dr. Balį Palioką. 

Dr. B. Paliokas papasakojo, 
kad 1919 m. lapkričio 2 d. vals
tybės prezidentas Antanas Sme-

Jaunasis — Giedrius Lazdinis, j tona ir rninisteris pirmininkas 
baigęs Cuyahoga Comm. Colle- \ Ernestas Galvanauskas paskel-
ge biznio administraciją su ass. | bė Steigiamojo seimo įstatymą, 
laipsniu ir Clevelando valstybi- į kuriame buvo pasakyta, kad sei-
niame universitete gavo bakalau-! mo atstovai renkami visuotiniu, 
ratą iš politinių mokslu. Nuo! lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu. 
šešerių mėty priklauso skautams Rinkimuose dalyvauja visi pilie-
ir šiuo metu jau yra Ohio čiai nuo 21 m. amžiaus. Renkami 
šiaurės rytu padalinio komisio-
nierius. Aštuoni metai, kaip dai
nuoja Čiurlionio ansamblyje, yra 
buvęs ir šokiu grupės šokėjas. Stu
dijų metu buvo L. 'Stud. 
sąjungos centro valdybos narys, 

gali būti visi piliečiai nuo 24 m. 
Rinkimų data nusta tyta 1920 m. 
balandžio 14-15 d. Rinkimai bu
vo demokratiški, kiekvienas bal
suotojas galėjo pasirinkti tinka
mą kandidatą. Rinkimuose baisa 

mmtimis prie A. Rūgytės pa
ruoštų užkandžių. Susirinkimas 
buvo nufilmuotas. S. J. 

JŪRŲ ŠAUIJŲ 
"KLAIPĖDOS" KUOPA 

Gegužės 12 d. 7 v. v. Latožų 
bute įvyko (Cicero "Klaipėdos" 
jūrų šaulių valdybos posėdis. Šia 
me posėdyje 10 narių. Posėdį ati 
darė kuopos pirm. K. Milkovai-
tis ir patiekė svarstyti eilę klau
simų. Sesė A. Kašiubienė per
skaitė praeito posėdžio protoko
lą. 

Priminta visiems "Klaipėdos" 
jūrų šauliams gegužės 26 d. 10 
vai. su žieminėmis uniformomis 
rinktis į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines prie kapų steigėjų pa
minklo. Čia bus laikomos pamal
dos už mirusius. Po pamaldų 
kuopos šauliai aplankys mirusių
jų kuopos šaulių kapus. Į Kapi
nių dienos iškilmingas pamaldas 
kviečiami ir uniformų neturin
tieji šauliai. 

Sekantis renginys bus baisių
jų birželio dienų minėjimas birže 
lio 15 d. Cicero apylinkėje. Ren
gia Altas. Kuopos šauliai daly
vauja su dviem vėliavom. Tą pa
čią dieną Brighton Parke irgi 
yra rengiamas šių dienų minėji
mas, ir kuopa siunčia t r i s šau
lius su kuopos vėliava. 

Yra numatoma surengti iškil-

tobusai Clevelandiškiai galvoja Į reikalu. Rūmų reikalais kalbė-
visus atvykusius apgyvendinti jo vicepirm. Juozas Bacevičius, 
privačiai p a s šaulius, kad nerei- Kazimier Oksas, Bruno Klemka 
ketų rūpintis ir mokėti už nakvy ! ir kiti. Vaikės finansavo "Me
nę. Kelionė autobusu kainuos i tropolis'' restorano sav. Petras 
apie 30 dol. asmeniui. Prašome į Kaušas. Stasys Patlaba 
šaulius j a u dabar registruotis 
pas kuopos vicepirmininkus Juo
zą Mikulį i r Augustiną Ošoklį. 

Ap. Skopas 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
R C M C VEIKLA 

Lietuvių Prekybos rūmų na
rių susirinkimas įvyko gegužės 
14 d. Dar iaus ir Girėno salėje. 
Susirinkimui pirmininkavo Teo
dora Kuzienė, sekretoriavo Bru
no Gramont. Pirm. T. Kuzie
nė supažindino su naujai įsto-

1.5 M1L. DOL. 1 2 AKĮ 
Janice Thurston, gyvenanti 

Libertville, neteko vienos 
akies. Teisme buvo įrodyta, 
kad tai įvyko per dvejus me
t u s naudojant neodecadrono te
palą, kurį jai buvo prirašęs ir 
leidęs pakartoti gydytojas. Yra 
žinoma, kad tie vaistai, jei var-

jtojami ilgiau kaip dvi savaites, 
| gali sukelti glaukomą. Cook 
apylinkės teismas dabar jos 

dolerių. jusiais nar ia i s : William P. N e - į n a u d a i p r i t e i f i ė 1 5 m i l 
berieza, Alexander Traška, Ge-
rald Venkus, Stasys Virksa ir Į LIURDAS PIRMAUJA 
svečiu iš Californijos Georgei Liurdo aukštesnioji mergai-
Paige. Charles Austin parodė čių mokykla, 4030 W. 56 St., 
įdomių filmų. Valstijos prezi-1 Chicagoje, laimėjo pirmą vietą 
dentas Thomas Boynton skaitė Į mokslo darbų parodoje Illinois 
paskaitą paskolų ir investavimų universitete Urbanoje. 

Mielą 

JUOZĄ SALCIŪNA ir jo SEIMĄ, 
Tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame. 

Aldona ir Vytas šarkai 
Gražina ir Vitalis Damijonaičiai 

A . t A . KOTRYNAI KARVELIENEl 
jos vyrui Steponui ir giminėms 
užuojautą reiškia 

mirus, 
giliausią 

Sofija Gedviliene 
Gabrielius Gedvilą su šeima 

J I .ii >T • i r. JL /»ono^, " •- • i „ o 1 mės prie Romo Kalantos pamink 
dabar priklauso National Repub- į vo 682,291 asmuo, išrinko 112 *; Ji Ikran Committee ir Rippon klu
bui. 

Danutė — Dana dabar studi
juoja med. seserų mokykloje; 
Lakeiand comm. kolegijoje. Jau
noji buvo įstojusi į skautes, bet, 
būdama 10 metų įsijungė į atei-i 
tininkų eiles. Yra Čiurlionio an
samblio narė. 

Jaunųjų palydos pulką suda-

atstovų. Buvo išrinkta nemaža 
žinomų veikėjų, kaip M. Krupa
vičius, A. Stulginskis, K. Jokan
tas, dr. E. Draugelis, K. Grinius, 
M. Sleževičius, dr. Staugaitis, ra 
šytoja G. Petkevičaitė-Bitė, F . 
Bortkevičienė ir kt. 

Steigiamasis seimas buvo iškil 
mingai at idarytas 1920 m. gegu
žės 15 d. Kaune. Iškilmingos pa-

rė: Daina Cepulytė, Kento uni- maldos buvo atlaikytos katedroj, 
versiteto studentė, studijuojan- Pamaldas laikė vysk. J . Skvirec-
ti meną ir Algis Ruikšėnas, Cuy. Į kas. Po to Rotušės aikštėje bu-
apskrities komisionieriaus admi-lvo kariuomenės paradas. 6 vai. 
nistracinis asistentas; Connie 
Markewich, stud. ir V?iius — jau
nosios brolis, baigęs Clevelando 

vakaro įvyko pirmasis seimo po
sėdis miesto teatro rūmuose. Ja
me dalyvavo 104 seimo atstovai, 

u. atskaitomybę bakalauro laips- j vyriausybė, Anglijos, Prancūzi-
niu ir dabar dirbąs TRYV. Patty jos, Vokietijos, Estijos, Latvijos 
Markewich, stud. ir Gediminas 
Gasparas, siekiąs daktaro aero
nautikos inžinierijoje; Audronė 
Majorovaitė, stud. psichologiją 
Kento univ. ir Ignas Beržinskas, 
baigęs elektronikos mokyklą Vo
kietijoje ir dabar dirbąs Cuy. aps
krities įmonėje, Loreta Petrą itie-

atstovai ir svečiai. Prezidentas 
A. Smetona atidarė posėdį ir pa-

k>. Data bus paskelbta vėliau. 
Pasiruoškime visi dalyvauti 

"Klaipėdos" Jūrų šaulių rengia
moje gegužinėje, kuri įvyks bir
želio 22 d. Grinių ūkyje prie Le-
monto. Gegužinė prasidės 12 vai. 
Veiks virtuvė ir bufetas Visi kuo 
sop nariai prašomi ką nors paau 
koti dovanų paskirstymui ir fan
tus įteikti sesei R. Latožienei. 
Kviečiami į šią gegužinę atsilan
kyti Vytauto Didžiojo rinktinė, 
Gen. T. Daukanto kuopos sesės 
ir broliai. 

Šiais metais kuopa rengia Jū
ros dieną Union Pier, Mich., lie
pos 19-20 d. Pirmoji diena ski
riama pramoginiams reikalams. 
Atvykę susiras nakvynes, pasi
maudys Michigano ežere, o vaka 
re įvyks Union Pier Lietuvių sa
lėje linksmas vakaras, č ia bus-

Brangiam broliui 

A. t A. ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus, 
jo seserį LIUCIJĄ LAZAUSKIENĘ su ŠEIMA bei art i
muosius užjaučiame šioje skausmo valandoje. 

Halina ir Kristupas Daugirdai 
Birutė ir Gediminas Biskiai 
Meilutė ir Kęstutis Biskiai 

sakė kalbą, skelbdamas, kad da-, p a t i e k t a vakarienė, veiks bufe-
bar krašto valdymą perduoda j t a s G r o s M a r k a u s k o vadovauja-
seimui. Pirmajam posėdžiui pir- į m a s o r k e s t r a s . Sekanti diena ski 
mininkavo vyriausia amžiumi at riama oficialiajai jūros dienos 
stove Gabrielė Petkevičaitė, sek. d a ] i a i B ryt0 K a r a į c i ų Gintaro 
retoriavo jauniausia Ona Muraš i v a s a r v į e t ė j e bus vėliavų pakeli 

nė — jaunosios sesuo, baigusi pe- Į kaitė. Seimo pirmininku išrink- j m a g Ū- po to čia pat šaulių są-
tas Aleksandras Stulginskis.pra į j ^ g o s tremtyje kapeuonas kun. 

J. Borevičius atlaikys pamaldas. dėjęs eiti ir prezidento pareigas. 
Pirmas seimo nutarimas buvo 

Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės proklamacija, paskelbi
mas demokratine valstybe. Sei-

dagogiką Clevelando univ., da
bar •gyvenanti Australijoje, Mcl 
bourne ir dr. Mindaugas Pau-
tienis, baigęs odontologiją Ohio 
universitete atlikęs studijas, ver
sis ortodentisto praktika Bostone, 
(kur gyvena su savo žmona Dalia. 

Po invokacijos, vaišių metu 
buvo pristatyti kiti svečiai iš ki
tų miestų: iš N. Y., Bostono, Flo 
ridos, Chicagos, perskaitytos svei 
kinimo telegramos iš Lietuvos, 
Vilniaus, žodžiu sveikino Čiur
lionio ansamblio pirm. VI. Pleč-1 tyrimų srity 
kaitis ir įteikta dovana. Vestuvinį | Šokiams grojo Romo Strimai-
poky'4 pagerbė savo atsilankymu; čio kapela. Po tradicinio Sadutės 
PLB pirm. V.Kamantas su ponia, I šokio jaunieji išvyko povestuvi-

Po pamaldų nuleisime vainiką į 
ežero bangas, tuo pagerbdami 
žuvusius už Lietuvos laisvę.. Į 
Union Pier vykstame mašino-

mas priėmė daug naudingų nuta i mis. Būtų gerai, kad šauliai gale 
rimų. kaip naujos konstitucijos. tų paimti ir tuos, kurie neturi 
paruošimą, žemės reformą, nau-i mašinų. Visi kuopos nariai yra 
jos valiutos įvedimą, įvairių įsta 
tymų išleidimą ir t. t. 

Po paskaitos buvo pasidalinta 

prašomi parinkti fantų dova
noms ir įteikti sesei R. Latožie
nei. Siame mūsų parengime su
tiko dalyvauti Vytauto Didžiojo 
rinktinės šauliai ir Gen. T. Dau
kanto jūrų šauliai. Kviečiami ir j — 

Mylimai Mamytei mirus, miela 
LAIMĄ ANTANĖLIENC 

ir visę šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdme. 

Lietuviy Tautiniu šokių Institutas 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!^ 

| ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS Į 
I LIETUVIŠKI ŽOD2IA1 } 
i Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas 1 
S su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. Mi- i 
I šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- | 

liukų už $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius: | 
10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai | 
ekstra). Rašykite: | 

ORAUGAS, 4545 W. 63rd Strttt Į 
Chicago, III. 60629 I 

^MimiiiiiiiiiiiinHiHiniiminiiimiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiM^ 

^inniiHiaiiiiifnMHifntiHiiniiiiiiiiiiiiiHiifiiiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiitiiiiiiiuii^ 

| Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir | 
| Europos likimo pranašystę atidengia tik ką iš spau- | 
| dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys | 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 23 d. 

A. f A. 
A. f A. ANSAS KĖKŠTAS 

Gyveno Omaha, N'ehraska. 

Mirė gegužes 21 d.p 1980 m., 1 vai. popiet, sulaukęs 82 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, 2 dukros Rūta, žentas 
Juozas PultinaviCius ir Birutė, žentas Lionginas Sakalauskas, sūnus 
Vitas Kėkštas, 13 anūkų. 6 proanūkai, Vokietijoje sesuo Anelė, pus
brolis teis. Martynas Brakas, gyv. Sioux Falls, South Dakota, pus
brolis kun. Ansas Trakis Chicagoje, ir kiu' gimines draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Larkin koplyčioje, Omaha, Nebraska. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 24 dieną. Iš koplyčios 

10:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Luke Lutheran bažnyčią, 24-ta ir 
J g-vės, Omaha. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Jono kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukros, sūnus, žentai, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Larkin — Tel. 402—733-0493. 

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 ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4605-07 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 -1741-2 

H I M N A I N A K Č I A I 
m n n RINKTINIAI RASTAI 

poetas Stasys Santvaras. Vestu
vėse dalyvavo ir jaunojo brolis dr. 
Šarūnas Lazdinis iš Vokietijos, 
kur dirba Amerikos aeronautikos 

nei kelionei. 
Laimingu vedybinio 

mo metu. 
gyveni-

V R. 

Su Novalio intymaus ir unikalau* dienoraščio | 
kitų vietovių broliai ir sesės šau-11 priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa- į 
įiai ir visa lietuviškoji visuome- Į | kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnai. Kietai* dro- 1 

| bes viršeliais, kaina $6.00. 3 
Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus, 

nė. 
Rugpiūčio 9-10 dienomis Cle

velande įvyksta LfiST kultūrinis 
savaitgalis. Iš Chicagos vyks au-

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE EUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., C h i c j g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STAT\ fl 

T* 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės men. 23 d. 

X Marijos aukšt, mokyklos 
antrųjų mokslo metų mokinės, 
patekusios į garbės sąrašus: 
G. Antanaitytė, I. Antanaitytė, 
J. Bartol, M. Beritelli, S. Fa-
bijonaitė, J . Jaguszewski, Rū
ta Kulytė, P . Vylė, K. O'Don-
nell, K. Pahl, E. Pfeffer, M. 
Podulka, Rita Stukaitė, K. Szy-
dagytė ir Neringa Zadeikytė. 

X Šv. Kryžiaus ligoninėje ge
gužės 7 d. buvo susirinkimas 
apie 40 žmonių, kurie serga 
daugeriopa skleroze (multiplex 
sclerosis) ir nori pagalbas prieš 
šią sunkią ligą. Kitas šiuo rei
kalu susirinkimas bus biržebo 
4 d., trečiadienį, 7 vai. p. p . In
formuoti galima, skambinant 
tel. 434-6700 ir kviečiant Marge 
Jozsa. 

X Pavergtų t a u t ę komiteto 
posėdis bus trečiadienį, gegu
žės 28 d., 7:30 v. v. Latvių na
muose (4146 N. Elston Ave., 
Chicagoje). 

X Chicagos Aukšt. lit. mo-

X "Draugas" ateinanti pir
madienį, gegužės 26 d., dėl Ka
pų puošimo šventės neišeis. Šeš
tadienį, gegužės 24 d., išeis su 
kultūriniu priedu. Redakcija ir 
administracija gegužės 24 d. 
d i rbs iki 12 vai. dienos, o pir
madienį bus uždarytos. Po šven 
čių "Draugas" išeis antradienį, 
gegužės 27 d. 

X Gedulo dienoms aptar t i 
Lietuvos okupacijos 40 metų 
sukakties proga įvairių organi
zacijų atstovų vakaronė bus 
šiandien, gegužės 23 d., Jauni
mo centro kavinėje (ne birže
lio 24 d., kaip klaidingai buvo 
paskelbta vakar dienos kores
pondencijoje). Gedulo minė j i - , . , , . .. „ 
m u susirūpinusieji kviečiami d a ! k y k l o J e f; ^ j 8 " ! 1 p a m o k ų 

lyvauti pokalbyje ir pareikšti 
savo nuomones dėl minėjimo 
katedroje, maldos dienos, šv. 
Mišių ir specialių pamokslų lie-

Chicagos lietuviai abiturientai savo iškilmėse gegužės 18 d. Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Trečiadieni, gegužės 21 d., 
vyko Marijonų bendradarbių 

tuvių parapijose 
x Kun. 

nebus. Visos klasės mokslo 
metus užbaigs gegužės 31 d. 
Abiturientų išleistuvės birželio 
1 d. Naujų mokinių priėmimas i susirinkimas, kuriam vadovavo 
— birželio 7 d. j pirm. A. Snarskienė, sekreto-

X "Atminties sumenkėjimo į riavo St. Kaulakienė. Perskai-
V. Bagdanaviciaus j tvarkymas". Šia tema bus 558- į čius S. Kaulakienei praėjusio 

paskai ta "Picasso u- modernioji; p A l v u d o r a d i j o p a s k a i t a s k a i - ! susirinkimo protokolą, buvo pa-
arcni tek tura" y ra nukeliama isi t o r n a š j šeštadienį, nuo 9 vai.įdarytas pranešimas apie kovo 
gegužės 30 d. į birzeho 6 d. i ryto g ^ ^ B a r k u v i e n ė s | e i - įmėn. turėtą seimą ir nutarta 
7:30 vai. v. Tautiniuose namuo-1 m o s r a d i j o v a I a n d o s m e t u Į m o š t i l a p k r i č i o 2 d. žaidimų 
se. Ją organizuoja Inžinierių ir , x D a r i a u s G i r ė n o m . , o j e p o p i e t ę . Nustatyta duoti dides-
architektų sąjunga Chicagos; ^ ^ 2 4 p a m o k ų n e b u s M o k s _ 
skyrius. Paskait ininkas bandys l o m e t ų u ž b a i g i m a s g e g u ž ė s 31 
apžvelgti tradicijos ir aktualios ; d 9 Val rvto 
filosofijos vaidmenį architektu-j x J u U u s ž i va tkauskas iš 
r o j e - |Marquette Parko buvo atvykęs 

X L i e t Krikšč. demokratų! į "Draugą" ir papigintų knygų 
sąjungos konferencija bus šį i platinimo proga nusipirko kny- į kuriuos marijonai nori pasimels 
šeštadienį Marąuette Parko par. j gų už didesnę sumą. J. 2ivat-jti ir atlaikyti nustatytą skaičių 
salėje, ku r svarstybose kalbės; kauskas yra senųjų ateivių sū- j šv. Mišių. Kun. V. Rimšelis pa-
dr. K Šidlauskas, A. Kasulai-j mis, čia gimęs ir augęs, bet J • — 
tis ir Vladas Šoliūnas, praves nuolat remias lietuviškas orga-j x PLB valdybos posėdis 
dr . Juozas Meškauskas. Stasys nizacijas ir spaudą. Jis yra ir l įvyks trečiadienį, gegužės 28 d., 
Lūšys, atvykęs iš Bostono, skai; nuolatinis "Draugo" skaityto-1 7:30 v. v. Jaunimo centre, PLB 
tys paskaitą "Žvilgsnis į princi-1 j a s . Priklauso Švč. M. Marijos! būstinėj. 

informavo apie "Draugo" pa
rengimų komisijos veiklą, pri
minė ruošiamą liepos 27 d. pik
niką ir rugsėjo 14 d. vakarienę 
su koncertu. Taip pat buvo pa
informuota apie birželio 15 d. 
įvyksiančias pamaldas už iš
vežtuosius Chicagos katedroje. 
Po susirinkimo jaukiai buvo pa
sivaišinta kavute. D. 

PLANUOJAME IR DIRBAME 

Gegužės 12 d. veiklesnieji P u t 
namo seselių rėmėjai susirinko 

nes dovanas, bet mažesnį jų BSi]fo p a t a lpose persiorganizuoti 
skaičių, pramatytos dovanos, j i r a p t a r t i tolimesnę savo veiklą. 

Provincijolas kun. J. Dam- j susirinkimui pirmininkavo rėmė 
brauskas paprašė skyrius p r a - | j ų p i r m Marija Remienė, kur i 
nešti apie mirusius narius, kad j po p a s V eik in imo pradėjo maldos 
nebūtų praleistas nė vienas, už j žodžiais i§ pavergtos Lietuvos, 

skirtais Marijos garbei. 

IŠ AR Tl IR TOLI 

pus, siekiamų tikslų apimtį ir; Gimimo parapijai ir yra jos 
gyvenimo t ikrovę". Paskai ta kolektorius. Puikiai kalba lie-
bus po 10:30 vai. šv. Mišių sek- tuviškai ir ir domisi lietuviška 
madienį. Į veikla. 

X Pi jus Domeika, Rochester, x Adomas Viliušis, žinomas 
N. Y., parėmė mūsų spaudos Krikščionių demokratų sąjun-
darbus 10 dolerių auka. Dėko-: gos darbuotojas, lankėsi "Drau-
jame. Į g e " , domėjosi spaudos darbais 

X Stasė Jucienė, Hot Spring3, i r nusipirko knygų už didesnę 
Ark., prie prenumeratos mo- sumą. 
kesčio pridėjo 10 dolerių auką.; x Dr. Jurgis ir Stasė Gim-
Esame jai dėkingi į butai iš Bostono išsiruošė ketu-

x V s i kviečiami į Lietuvos i riU savaičių kelionei po Euro-
Vyčhj pikniką-gegužinę šį sek. P ° s kraštus. Aplankė Tuebin-
madienį, geg. 25 d., Vyčių so-
delyje-salėje, 2453 W. 47 St. 
Veiks skanių valgių bufetas, 
baras. Muzikantai gros šo
kiams. Pradžia 12 vai. Įėjimo 
auka 2 dol. Rengia L. Vyčių 
Chicagos Senj. Kp. (pr.) 

x Lietuvos Dukterų dr-jos 
baliuje, kuris rengiamas gegu-

geną, Pfuilingeną, Muencheną, 
Grazą — vietoves, kuriose jie 
gyveno po II pasaulinio karo. 
Nuvykę į Italiją, atsiuntė 
"Draugui" iš Venecijos malo
nius sveikinimus, šiomis dieno
mis grįžta į Bostoną. 

X Kun. Petras Patlaba, anks
čiau ilgą laiką dirbęs Cicero 
liet. parapijoje, buvo iš Hot 

žės 24 d., šeštadienį, Jaunimo. Springso, Ark., kur j is dabar 
centre 7:30 v. v., programos at- j gyvena, į Chicagą atvykęs, 
likėjams sol. Margaritai Mom-, Lankė s a v o gimines, pažįsta-
kienei ir Rimgaudui Kasiuliui: m u s . užsukęs į "Draugą", do-
birbyne — akompanuos muz. Į m^OSt\ naujomis lietuviškomis 
Arvydas 
skambint tel. dieną — 925-3211, 
vakare — 476-5059. (pr.) 

X R Noreika, Chicago, UI., 
nusipirko "Drauge" didesnį lie
tuviškų knygų kiekį. 

X Juozas Agurkis, omahiš-
kis, atsiuntė 7 dol. auką. Ačiū. 

X Sofija Jonynienė, Brighton 
parko lit. mokyklos vedėja, bu
vo į "Draugą" atvykusi, domė
josi lietuviškomis knygomis ir 
nusipirko jų už 40 dolerių. 

x Dr. Vaclovas P . Tumaso-
nis, Palos Park, UI., atnaujin
damas prenumeratą aukojo 10 
dolerių. Dėkojame. 

x Aušra Zerr, Glenside, Pa., 
žinoma Liet. Bendruomenės 
krašto valdybos 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo didesnę auką. Ačiū. 

X Jonas Ralainis, St. Catha-

Šis rėmėjų susirinkimas buvo 
kitoks negu įprastinis, nes susi
rinko ne aptar t i kokio nors ar
tėjančio renginio darbų, o aptar
ti rėmėjų organizaciją, kurioje 
nėra kur ir kaip iškilti, pasireikš 
ti, pagarsėti, nes daryti gera 
šiais laikais nėra populiaru. Po 
daugelio labdaros metų ne vie
nas pastebėjo, kad žmonės daug 
labiau pyksta ir daug daugiau 
trukdo, matydami kitus norint 
ką nors gero padaryti. Į rėmėjų 
organizaciją ateina asmenys ide
aliai nusiteikę daryti gera, o ne 
ieškoti "gerų laikų". Užtat sun
ku surasti pakaitalą, o ilgiau dir 
bant kartu, susigyvenama, mo
kama atleisti, kai širdis būna 
įskaudinta, mokama pagelbėti, 

aktyvūs nariai jau daugiau kaip 
20 metų. 

Rėmėjų valdybą sudaro šie as
menys: pirm. M. Remienė, vice
pirmininkės — J. Dočkienė, kuri 
y ra ir Cicero apylinkės ryšinin
kė, S. Endrijonienė, B. Jasaitie
nė ir Z. Pupienė, sekretorė V. Če
paitienė, korespondentė D. Au
gienė, iždininkas P. Norvilas, spe 
cialiems ūkio reikalams A. Ka
reiva, meno vedėja D. Va-
raneckienė, Brighton Parko ry
šininkė G. Meiluvienė, Marąuet
t e Pa rko ryšininkės pasilieka 
tos pačios. 

Pirmininkė M. Remienė kvietė 
birželio 1 d., sekmadienį, 8 vai. 
ryto dalyvauti šv. Mišiose švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke ir narių susi
rinkime po 8 vai. šv. Mišių tos 
parapijos salėje. Tą dieną susi
kaupimu prisiminsime baisųjį 
birželį ir skaudžią 40 metų Lie
tuvos okupaciją, š ia proga susi
rinkime kalbės pats visa skau
džiai išgyvenęs ir neseniai atvy
kęs iŠ okupuotos Lietuvos Povi
las Vaicekauskas. Be to, bus 
proga susimokėti nario mokestį, 
kuris yra tik vienas doleris. 

Pabaigoje pirmininkė priminė, 
kad madų paroda įvyks spalio 5 
d. Jaunimo centre, o spalio 3 d. 
bus atidarymas meno parodos, 
kurią rėmėjai globoja. Parodoj 
dalyvauja dail. Antanas Petriko 
nis ir medžio šaknų skulptorius 
dr. Jonas šalna. 

Besikeisdami įvairiais suma
nymais, prie kavos ir vaišių, ku 

1 L VALSTYBĖSE 
— Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo komiteto konferencija 
numatoma birželio 21 d., šešta
dienį, Brooklyno Kultūros Ži
dinyje. Šio suvažiavimo tikslas 
y ra išnagrinėti ir pasiruošti t in
kamai atstovauti lietuvių reika
lams būsimoje Madrido konfe
rencijoje. Suvažiavimas prasi
dės 9 vai. ryto ir baigsis 7 vai. 
vak. 

— Pet ras Svilas, kultūrtech-
nikas ir ekonomistas, pensinin
ko dienas leisdamas Pompano 
Beach, Fl., seka lietuvišką 
Bpaudą ir parodo daug nuošir
daus draugiškumo bendrauda
mas su lietuviais. 

— Valerijonas Balčiūnas, au
torius studijinio veikalo "Lie
tuvos kaimų žemės tvarkymas", 
gyvendamas su žmona dantų 
gydytoja Elena Atlanto pa
krantėje , Pompano Beach,, Fl., 
gyvai jungiasi į lietuvišką vei
klą ir y r a pakeltas į Auksinio 
kranto Lietuvių Bendruomenės 
garbės narius. 

— Jonas Žilinskas, gavęs ad
ministracijos magistro laipsnį 
dabar studijuoja teisę i r yra 
vienoje bendrovėje skyriaus ve
dėjas. Gyvena Coral Springs, 
Floridoje. Anksčiau *" bu-"' 
"Miami Herald" cirkuliacijos 
direktorius. 

— Vilius Bražėnas pradėjo 
vėl prakalbų kelionę, kurios 
metu j is amerikiečiams aiškins 
apie komunizmo pavojus ir rei-

kai darbų būna per daug ir jė - , nomis pasirūpino V. Čepaitienė, 

- akompanuos muz. I mėjosi naujomis 
Vasaitis. Dėl bilietų j knygomis ir nusipirko jų už di

desnę sumą. 

gos išsisemia. 
Su apgailestavimu tenka pri-

_ U , ° „ ? . i r n t i realybę, kad mūeų gretos re 
tėja. Vieni iškeliauja į šiltesnius 
kraštus, kiti, ligų pakirsti, nebe
gali aktyviai talkinti rėmėjų už-

rines, Kanadoje, siųsdamas pre s i m o j imams. Tačiau yra ir džiu-
numeratos mokestį, aukojo 10Į ^ų m o m e n t ų , kai beveik visa 

.. ..„„._ „,». .-,„,^,„_„ valdyba sutinka ir toliau pasilik
ti savo pareigose. Iždininkas An
tanas Kareiva aktyviai pereina 
i kitus įsipareigojimus, tai iždi
ninko pareigas sutiko perimti 
Povilas Norvilas, o vietoj vice
pirmininkės Onos Venclovienės 
sutiko Jadzė Dočkienė. Tiek P . 

i Norvilas, tiek J. Dočkienė buvo 

dolerių. Nuoširdžiai dėkojame 
x Ona J. Naujokaitienė, New 

Lisbon, Wis., savo laiške "Drau 
gui" palinkėjo geriausios klo
ties, apmokėjo sąskaitas ir dar 
aukojo 8 dolerius. Dėkui. 

X Jonas Žemaitis, Waukegan, 
BĮ., užsisakė "Drauge" knygų 
ir atsiuntė auką. Ačiū 

D R A. RACKAUS BOLONI
NIAI PINIGAI NUMIZMATI

KOS PARODOJE 

Šį savaitgalį, gegužės 30— 
birželio 1 d. Chicagos Tarptau
tinių pinigų draugija parodoje 
Hyatt Regency Hotel, 151 E. 
Wacker Dr., Chicagoje, ta rp 
eksponatų yra išstačiusi Chica
gos lietuvių 30 eksponatų, drau
gijų biloninius pinigus, kurie bu 
vo dr. A. Račkaus surinkti, kai 
jis dirbo Chicagoje. 

Balzeko muziejus nupirko tą 
rinkinį. Tik neseniai juos su
rado po ilgų metų ieškojimo. 
Tie biloniniai pinigai y r a su lie
tuviškais užrašais ir istoriškais 
vaizdais. Jie buvo įvairių lietu
viškų įstaigų naudojami tarp 
1880—1915 metų. Lietuviai nu
mizmatikai rinksis to j pačioj 
vietoj birželio 1 d. 1 vai. popiet 
išklausyti paskaitos, kurią pa
ruošė Juozas Adomaitis iš Ma-
dison, Wisc. Jis kalbės apie 

kalingumą organizuotos vaka
rų pasaulio atsparą. Amerikie
čių "J . B i rch Society Bulletin" 
251 numery t a r p dvylikos kitų 
kalbėtojų įsidėjo ir jo nuotrau
ką, pažymėdamas, kad j is su 
prakalbomis lanko Michigano, 
Minnesotos, Iowos, Illinois, Mis-
souri ir Wisconsino valstijas. 

ESTIJOJE 
— Kazio Borutos apysaka 

"Baltaragio malūnas" neseniai 
buvo išleista estų kalba, ant
r a š t e "Bal taragise tuulik". Į 
estų kalbą išvertė Ilmaras Va-
nanurmas, i l iustravo dailininkė 
As ta Vender. Knygos t i ražas 
— 24,000 egz. Tai jau penkta
sis šios knygos vert imas į sve
t imas kalbas . Pr ieš tai "Bal
taragio ma lūnas" buvo išleistas 
rusų, vokiečių, latvių ir islandų 
kalbomis. 

LENKIJOJ 
— Aleksandro Bruecknerio 

veikalo "S ta rožy tna Litwa, lu-
dy i Bogi" (Lietuvos senovė, 
žmonės i r dievai) naują laidą 
1979 metų pabaigoje išleido Po-
jezierze knygų leidykla Olšty-
ne, Lenkijoje. Ta i istoriniai ir 
mitologiniai tyrinėjimai apie se
novės Lietuvą. Autorius (1856 
—1939) buvo žymus lenkų sla-
vistas filologas, studijavęs ir 
lietuvių kalbą, d a u g rašęs lie
tuvius liečiančiais klausimais. Ši 
j o studija pirmą kartą buvo pa
skelbta 1898 m. Varšuvos Bib
liotekos darbuose, o 1904 m. iš
leista a t sk i r a knyga. Čia mi
nimas leidinys y r a TU-ji laida. 
Ją spaudai paruošė, redagavo 
ir įžanginę dalį bei plačius ko
menta rus pa rašė žinomas da
bart inės Lenkijos mokslininkas 
prof. dr . J a n Jaskanis . 240 pusi. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė Ju rg i s Mačys, agro

nomas, e idamas 72-uosius me
tus . Dirbo kaip agr. mokslinis 
bendradarbis Vytėnų sodinin
kystės - daržininkystės bandymų 
stotyje. Buvo gimęs 1908 me
tais. 1938 m. baigė agronomi
jos mokslus Dotnuvoje, vėliau 
specializavosi selekcijos ir sėk
lininkystės firmoje, Prancūzijo
je . Y r a išvedęs visą eilę ja
vų veislių. 1975 m. j a m buvo 
sute iktas žemės ūkio mokslų 
daktaro laipsnis. 

rėmėjai praleido kelias valandas 
jaukiose Balfo patalpose, kurio
mis jau ne pirmą kartą pasinau
doja ir už ką rėmėjai y ra nuo-1 skirstymą lietuviškų pinigų pa
širdžiai dėkingi. Rėmėja | gal jų vertę P.P.G. 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Visi dalyvaukime linksmoj 
gegužinėj birželio 1 d. Vyčių sa
lėje ir sodely, 2455 W. 47 Str. 
Pradžia 12 vai. Darbščios apylin
kės ponios vaišins gardžiu mais
tu, gerą nuotaiką žadins baras, 
o šokiams gros Babo Pakšto or
kestras. Tikrai bus smagu! 
Kviečia L B Brighton Pa rko apy
linkės valdyba, (pr.) 

x Naujai atsidariusioje me
no kūrinių parduotuvėje 'Gale
rija" galima įsigyti lietuvių me
nininkų kūrinių. "Galerijos'* 
at idarymas bus šį penktadienį, 
gegužės 23 d., nuo 5 iki 8 v. v. 
744 N. Wells S t Visi kviečiami. 

(pr.) 
x Apylinkėj 68-os ir Karlov 

savininkas parduoda 6 kam t 
mūr. "Georgian" namą. 1V2 

vonios, centr. vėsinimas, dide
lis porčius. lVį maš. garažas. 
Skambint po 4 v. popiet 585-
3420. ( sk . ) j 

Putnamo sesei- • •"• <agw ir apylinkių rėmėjai su viešniomis ir seselėmis S Putnamo <yjvo susirinkime. 
Nuotr. V. Nore&os j dauguma. 

PALAIDOJO KAPITONĄ 

Iš Šv. Ritos bažnyčios gegu
žės 21 d. buvo palaidotas Ed 
Duffy, Šv. Ritos mokyklos fut
bolo komandos kapitonas ir stu 
dentų tarybos prezidentas. J is 
nuskendo besimaudydamas Flo
ridoje. Tas 18 m. jaunuolis sto
vėjo iki pusės vandeny, kai stip
ri banga jį partrenkė ir nunešė 
gilyn. Palaidotas Holy Sepul-
chre kapinėse. 

ĮVAŽIAVO l KŪDRA 

Automobilis, vairuojamas 
Stanley Stelmach, 19 m., įva
žiavo į St. Xavier kolegijos, Chi 
cagoje, kūdrą. Su vairuotoju 
važiavęs Marty White, 23 m., 
nuskendo. Vairuotojas apkaltin 
tas neatsargiu važiavimu. Au
tomobilis peršoko parkinimo 
aikštės užtvarą, šaligatvį ir nė
rė į vandenį. 

NORĖJO PASALINTI MfiRĘ 
Senatorius Harold Washing-

ton (dem., Chicago) Illinois se
nate buvo pasiūlęs įstatymą, 
kuriuo balsuotojams būtų duo
dama teisė atšaukti merą iš pa
reigų, š is įstatymo projektas 
senate buvo atmestas 7 balsų 

MIRĖ GLOBOJAMAS 

Jaunas, 22 m. amžiaus, Ken 
Bognar, Purdue universiteto 
studentas, kilęs iš Chicagos kai 
myninio Hammondo miesto, mi
rė Baltimorės ligoninėje. Sir
go anemija. J o sužadėtinė j am 
sergant ligoninėje buvo prilipi
nusi raštelį: "Kiekvienas mei
lės paliestas momentas virsta 
auksu. Gyvenk kiekvieną savo 
gyvenimo akimirką". Sužadėti
nė, 20 m., Bridget Swibes, li
gonį nugabenus į ligoninę, su 
draugėmis ir draugais ėmė or
ganizuoti lėšas ir surinko per 
27,000 dol., o būtų kainavę 
100,000 dol. Veuonis palaidotas 
penktadienį iš Šv. Viatoriaus 
katalikų bažnyčios Calumet Ci
ty. 

KUNIGU 70 METU 

Vienintelis kunigas Chicagos 
arkivyskupijoje, kuris sulaukė 
70 metų kunigystės sukakties, 
yra kun. Martynas C. Schmidt, 
96 m. amžiaus. Jis buvo įšven
t intas 1910 m., o savo jubiliejų 
atšventė šiemet gegužės 21 d. 
Gyvena Wilmette šv. Juozapo 
parapijoj. 

Under the Sword 
of Damocles 

A nove! by 
A N A T O L E KAIRYS 

Translated from the Litfaoaaian 
by 

NIJOLĖ GRAŽULIS 
This book is dedicated to ail 

those who have suffered and died 
because of Communism and Naz-
ism. 

This revised and enlarged edition 
was published by the Lithuanian 
Iiterary Assn., Chkago 1980. 

Kaina su persiuntimu $10.95. 
Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyv. dar prideda 60 et. 

valstijos mokesčio. 

iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimu 
Sol. Praurlme Ragiene 

dainuoja 
Y R A Š A L I S 

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos. - 8 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui. 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalia. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Dlinois gyv. dar pri
deda 48 et. Dlinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chkago, D, 60629. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiimuiiiiiiiiiimiHiu 


