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Žinios iš vyskupijų 
Mordovija. 1979 m. spalio 19 

d. Vladas Lapienis užbaigia griež
to režimo lagerio bausmę ir turi 
būti išvežtas į tremtį. 

parapija (Vilnius). 4. Baliūnas 
Vladas — Pasvalio parapija. 5. 
Gurskis Gintas —Vilkaviškio 
parapija. 6. Šaltis Algis — Kau 
nas. 7. Kelpša Saulius — Garlia
vos parapija. 8. Hofmanas Alek-Kaunas. 1979 m. į Kauno Ku

nigy seminariją sovietinė valdžia j sandras — Vilnius. 
leido priimti 20 kandidatų. Pa- Į g g 
davusieji pareiškimus į Seminari 
ją buvo intensyviai verbuojami 
dirbti KGB agentais. Rugpiūčio 
mėn. viduryje paaiškėjo, kuriems 
jaunuoliams valdžios leista mo
kytis Kunigų seminarijoje. 

Priimtieji į Seminariją: Aške-
lovičius Josifas, Baltrušaitis Jo
nas, Bernotavičius Henrikas, 
Čalkūnas Modestas, Čeponis Me
dardas, Garmus Antanas, Jan
kauskas Gintautas, Jurčys Sigi
tas, Linkevičius Petras, Marčiu
lionis Juozas, Radomskij Lukian, 
Sabaliauskas Jonas, Simonaitis 
Aurelijus, Skirelis Jonas, Stanikū-

Kronika paduoda ne
pilną sovietinės valdžios atmes
tųjų kandidatų sąrašą. 

Kaunas. 1979 m- balandžio lS 
d. Tikinčiųjų teisėms ginU Ka 
:alikų Komitetas pasiur*ė Ju-
:i?ko organizacijai dokumentą 
apb Vaiko teisių pažeidimus Lie
tuves TSR (žr. "LKB Kr,nika'\ 
Nr. r,8). Prie slo dokumento dar 
jmijungė 128 asmenys, jų U«rpe 
kunigai: J. Alesi ,is, F. Balium?, J 
F-abcnas, V. Radzevičius, L. Vai 
čiulKiiis, B. Gimžauskas, J. Vii 
č kauskas, Z. Grinevičius, S. Ka-
c'.ys, J. Povilaitis. P. Bubny;, A-

nas Stasys, Šulinskas Remigijus, i Yl ius> p , M i k u t i S ; K. Daknevičius, 
Tamelis Bronius, Vertas Juozas, U M i z a r a s 
Zvirzdinas Vytautas, Danvia Ka- w, , . . _ T 

Helsinkio grupes nare O. Lu zimieras. 
Religijų reikalų taryba ir KGB 

neleido šiemet įstoti į Seminariją 
šiems: 

1. Gražulis Kazys — Mirosla
vo parapija. 2. Kaknevičius Vytas 
— Sangrūdos parapija. 3- Sas
nauskas Julius — Šv. Mikalojaus 

kauskaitė-Poškienė, 
tikintieji — J. Petkevičius, J 

Petkevičienė, A. Bružaitė, A. An 
dreika, S. Andreikienė, G. Sta-
nelytė, G. Bružaitė, R. Vaitkutė 
M. Jurevičius ir kt. 

(Bus daugiau) 

Popiežiaus žodis 
prancūzų darbininkams 

(Tęsinys) 
Žmogaus darbą privalome 

vertinti pirmiausiai atsižvel
giant į šeimą. Visas kasdieni
nis triūsas turi būti meilės 
ženkle, šeimos teisės turi būti 
giliai įrašytos į kiekvieną dar
bo kodeksą. Moteris, kuri dirba 
fabrike, turi nuolatos turėti ga
limybę būti su savo vyru ir 
vaikais. 

Savo gyvenime. — kalbėjo po
piežius, — ačiū Dievui, savo 
rankų darbu turėjau laimės pa
tirti visą tiesą apie žmogaus 
darbą. Kol gyvas, prisiminsiu 
vyrus, su kuriais dirbau tuose 
pačiuose fabrikuose, akmens 
skaldyklose ir dirbtuvėse. Ne
pamiršiu man parodyto žmonių 
nuoširdumo, kai laisvu laiku pa-
sidalindavom mintimis apie dar
bininkų gyvenimo pagrindines 
problemas. Mačiau tėvų rūpes
čius apie namus, vaikus, apie 
jų ateitį, pagarbą jų žmonom, 
ir kaip žmogus gali mylėti ir 
būti solidarus su kitais. Mano 
patirtis pamokė darbininką tu
rėti savo širdyje. Darbas yra 
reikalingas, nors ir sunkus, bet 
žmogus jį gali pakreipti savo 
vertybei ir meilei išsaugoti. 
Reikia tik linkėti, kad visur bū
tų užtenkamai darbų kiekvie
nam piliečiui. 

Darbo pasaulis — toliau-kal
bėjo popiežius — turi būti sta
tomas ant moralinės jėgos: jis 
turi būti meilės pasaulis, o ne 
žmogaus neapykantos pasaulis. 
Statymo, o ne griovimo pasau
lis. Žmogaus darbo plotmėje 
turi būti įrašytos pagrindines 
žmogaus teisės, jo šeimos, tau
tos, žmonijos teisės. Pasaulio 
ateitis priklauso nuo tarpusa-
vės pagarbos. 

Pagrindinė darbo pasaulio 
problema yra teisingumas ir ko
va už socialinį teisingumą. Die
vo norėtas pasaulis yra teisin
gumo pasaulis — kalbėjo po
piežius. — Dievo norėtas pasau-

(lis negali būti toks, kuriam 
į nedaugelis sutelkia perdaug 
! turtų, o dauguma kenčia nepri
teklių, skurdą ir miršta iš bado. 
Kalbama apie išsivysčiusias ir 
atsilikusias tautas. Reikia tu
rėti platesnį akiratį ir visuoti
niu žvilgsniu rišti problemas. 
Neužtenka vien uždarų schemų. 
Reikia atverti duris platesniam 
susipratimui ir socialinio teisin
gumo įgyvendinimui. 

Ispanijos sąlygos 
įstoti į NATO 

Madridas. — Ispanijos užsie-
; nio reikalų ministeris Marcelino 
Oreja paskelbė, kad Ispanija 
ateinančiais metais įteiks pa-

; reiškimą įstoti į NATO, po to, 
į kai bus atnaujinta Ispanijos 
' sutartis su JAV dėl bazių Ispa-
! nijoje. Įstojimas į NATO riša-
! mas su dviem sąlygom: turi būti 
į tęsiamas Ispanijos priėmimo j 
j Bendrąją Europos Rinką pro-
, cesas. Turi būti sėkmingai iš
spręstas Gibraltaro, kurį dabar 
valdo Britanija, klausimas. De
rybos su Amerika dėl karinių 
bazių prasidės spalio mėn. 

Saudi Arabija 
reikalauja raketų 

Washuigtonas. — Saudi Ara
bija spaudžia JAV vyriausybę 
parduoti modernių raketų ATM 
9. Tokių raketų JAV pažadėjo 
Izraeliui ir Egiptui. Saudi Ara
bijos gynybos ministeris prin
cas Sultan pabrėžęs JAV pa
reigūnams, kad Saudi Arabija 

i yra nemažesnis Amerikos drau-
; gas už Egiptą, be to, jis pasi- Į 
rengęs užmokėti už raketas, 
grynais pinigais, neprašo jokių į 
kreditų. Saudi Arabija spau-

' džianti. kad raketų klausimas 
būtų išspręstas prieš preziden 
to rinkimus, nes Amerikos žy 

j dai vis vien neremia prezidento; 
I Carterio. 

DIDINGAS MALDOS 
VAKARAS UŽ LIETUVĄ 

Chicagos šv. Vardo katedra buvo perpildyta 

Gedulo pamaldos už Lietuvą Chicagos Sv. Vardo katedroje. 

Kultūrinė Irano 
Nuotr. Jono Kuprio 

Praėjusio sekmadienio vaka
rą šv. Vardo katedroj įvyko 
pamaldos už Lietuvą jos pa
vergimo keturiasdešimt metų 
sukakčiai prisiminti. Pamal
das organizavo gausybės Chi
cagos organizacijų ir komite
tas, vadovaujamas Vidurio Va
karų LB apyg. pirm. Kazio Lau
kaičio. Pamaldas pradėjo ka
tedros rektorius prel. Timothy 

nei atgauti laisvę Ulinois gub. 
Thompson, sen. Percy, kongr. 
Dervinaki ir Illinois sen. F. Sa
vickas. 

Kun. J. Kuzinskas, Chicagos 
arkivyskupijos atstovas lietuvių 
reikalams priminė, kad mes čia 
susirinkom pasimelsti už ken
čiančius ir paprašyti Dievo Ap
vaizdos, kad greičiau Lietuva 
atgautų laisvę. Kun. Kuzinskas 
perdavė kardinolo Cody, kuris 

•oi 
• • 

reVOLLUCLĮCL 
Irane pradėtas žydu persekiojimas 

Teheranas. — Irano revoliu- komitetas paskelbė, jog Haman-
cijos vadas ajatola Khomeinis dano mieste birželio 5 d. buvo 
įsakė pravesti "kultūrinę revo- į sušaudytas Irano pirklys, teks

tilės ir kitų pramonės įmonių 
j savininkas Albert Danielpour, 
j 52 m. Jis buvo suimtas 1979 m. 
Į vasario mėn., tardytas, tačiau 
Į po penkių mėnesių paleistas. 
, Jo ir jo brolių tekstilės biznis 
j buvo konfiskuotas darbininkų 

Švietimas turi būti pagrįstas is- \ komiteto, šių metų sausio mėn. 
lamo kultūra, pasakė Khomei- j jis vėl buvo suimtas Hamadane, 

liuciją" krašto radijo ir televi- Į 
zijos programose ir visuose 
universitetuose. Jis paskyrė l 
septynių asmenų komisiją, 
daugiausia iš musulmonų dvasiš., 
kių, mulų ir ajatolų. kurie | 
"baigs naikinti Alacho priešus 

nis. Irano jaunimas netari 
būti nuodijamas idėjomis, kurios 
nesiderina su islamu. 

Patikimi Teherano šaltiniai 
atidengė sekmadienį, kad kai 
kurie amerikiečiai įkaitai tebe
laikomi ambasadoje Teherane, 
nors "studentai, kurie seka ima
mo liniją" anksčiau skelbė, kad 
visi įkaitai išvežioti į 15 Irano 
miestų, kad juos būtų neįmano
ma išvaduoti vienu puolimu. 
Kai praėjusią savaitę kautynės 
tarp musulmonų fundamenta
listų ir komunistinio liaudies i pridėjus, kad jis buvęs narko-

apkaltintas medaus importavi
mu iš Izraelio, šnipinėjimu Iz
raeliui. Balandžio 16 jis ir jo 
pabėgę broliai už akių buvo nu
teisti mirti. Apeliavimai Te
herane atnešė bausmės pakei
timą iki 3 metų kalėjimo. Buvo 
įsakyta perkelti Danielpourą į 
Teherano kalėjimą, tačiau Ra
madano teismas kreipėsi į aja
tola Khalkhalį, pagarsėjusį "ko
riką". Tas pravedė naują nak
ties teismą ir Danielpouras bu-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pietų Afrikos premjeras 
paskelbė, kad neseniai kaimyni
nėje Angoloje įvykęs puolimas 
sunaikino teroristų centrą ir 13 
bazių, nušovė daugiau 200 te
roristų, žuvo 16 P. Afrikos ka
rių. 

— Britanijos vyriausybė 
įsakė išvažiuoti per 48 vai. Li
bijos pasiuntinybės galvai, nes 
jis pareiškė, kad Britanijoje to
liau bus žudomi Libijos priešai. 
Be to Libija remsianti airius 
sukilėlius šiaurinėje Airijoje. 

— Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai priėmė rezi-
liuciją, reikalaujančią Pietų Af
rikoje užbaigti aparteido poli
tiką. 

— Kambodijoje ginkluoti vy
rai puolė žmonių pilną traukini, 
nušovė 200 ir 300 sužeidė. Spė
jama, kad puolimą vykdė Pol 
Poto režimo šalininkai. 

— Juodųjų organizacija Na
tional Urban League paskelbė 
50.000 dol. premiją tam. 

Lyne, pabrėždamas, kad ši ka
tedra atvira visoms tautinėms Į dėl įsipareigojimų kitur, negalė-
grupėms, čia buvo pamaldos ir Į jo dalyvauti, sveikinimą ir ra-
įvairių kitų tautinių grupių, da- | ginimą melstis, kad nepritrūktu-
bar malonu matyti pilną kated
rą, kurioj yra 1,600 sėdimų vie
tų, pripildytą lietuvių. Tenka 
pastebėti, kad sėdimų vietų ne
užteko ir daugelis per pamaldas 
turėjo stovėti. Prel. D. Mozeris, 
Nekalto Prasidėjimo parap. kle
bonas, pasveikino susirinkusius, 
priminęs, kad šia proga lietu
vius sveikino ir linkėjo jų tėvy-

me ryžto atgauti laisvę, 
melstis už tuos, kurie 
ir miršta. 

Kvietė 
kenčia 

(Nukelta | 5 pusU 

Izraelis atmetė 
Europos siūlymus 

Jeruzalė. — Izraelio premje
ras Beginąs po kabineto posė-

S a u k i a konferetlClją. i džio sekmadienį griežtai atmetė 
Isfeanahadas. — Pakistano | •*•.'• 'Ji R i n k o s valstybių rezo-

užsienio reikalų ministeris Agha 
Shahi paskelbė, jog musulmo
nų šalių vardu Afganistano vy
riausybė pakviesta į konferen 

liuciją Palestinos klausimu. Be
ginąs palygino Rinkos pareiški
mą su reikalavimu sunaikinti 
Izraelį, o Palestinos Laisvinimo 

ciją, kuri įvyks Ženevoje, 
kviečiamos ir Afganistano lais
vės kovotojų grupės. Kontak
tai užmegzti ir su Sovietų Są
junga. Pakistanietis Shahi, Ira
no ministeris Ghotbzadeh ir Tu
niso diplomatas Habib Chatti 
šaukia šią konferenciją. 

Afganistane laisvės kovoto
jai įviliojo didelį sovietų ka
riuomenės dalinį į Paktijos pro
vincijos slėnį. Kelias iš anksto 
sukilėlių buvo užminuotas, pri-
kasinėta <=laptų duobių, į kurias, 
uždengtai sakomis ir smėliu, su
krito daug sovietų mašinų. 

k a s Klastingas puolimas įvyko prie 
padės išaiškinti Vemon Jordan I Urgun miesto. Sovietų vilksti-
užpuolikus. Gegužės 29 d. jis | nėje buvo 400 sunkvežimių ir 

kovotojų jaunimo priartėjo prie 
JAV ambasados, jos okupantai 
pradėjo šaudyti, įtardami, kad 
amerikiečių agentai bando pulti 
ambasadą ir vaduoti įkaitus. 

vo sušaudytas, prie jo kaltinimų b u v Q s u n k i a i 5^15^ F o r t ! šarvuočių. Daug jų sunaikinti. 
Jordan pervežtas! B r i t ^ laikraštis "The Guar-

I dian'' paskelbė savo korespon-
| dento Peter Niesewand, kuris 

tiku pirklys. 
Tas sušaudymas labai sujau

dino Irano žydus, net ir tuos 
jaunus intelektualus, kurie lei
džia savaitrašti "Tammuz". Jie 

Irane vėl buvo sušaudyta 131 visą laiką palaikė revoliuciją 

Wayne, Ind 
į New Yorko ligoninę. 

— Elnois 1 I-tojo rajono kon 
gresmanas Frank Annunzio bir- j 12 dienų praleido su laisvės ko-
želio 12 d. prisiminė birželio 14 I votojais Afganistane, rašinį. Jis 
ir 15 dienas, kada Estija, Latvi- j stebėjo ne vieną sovietų heli
ją ir Lietuva buvo užpultos rau- , kopterių ir lėktuvų puolimą. 

asmenų, kurių tarpe buvo at- prieš šachą. Dabar jie savo laiš- d o n o s i o s armijos įr pavergtos ! kartą vos pats nežuvo. Korės 
„.:_:_,„> ,-..:..,.„:«. , „ _ i _ , - . ^ i ^ °'? *"'^ Atstovas Annunzio įrašė dar į pondentas patvirtina žinias, 

kartą į Kongreso knygas pernai' kad sovietų raketos ir bombos 
priimtos rezoliucijos Nr. 2001 daužo namus, mečetes, parduo-

sargos pulkininkas. Visi nuteis-1 ke prezidentui Bani Sadrui 
tieji kaltinami nusikaltimais i skundžiasi, kad, nors jie revo-
prieš moralę ir narkotikų pre-1 liucijos draugai ir Izraelio bei 
kybą. j sionizmo priešai. Irane prasidėjo 

Amerikon grįžo buvęs valsty- žydų persekiojimas, 
bės prokuroras Ramsey Clark, 
kuris dalyvavo Irano sušaukto
je tarptautinėje konferencijoje, 
kuri pasmerkė Ameriką už para
mą buvusiam šachui. Ameriko
je jam gresia bausmė, nes jis 
išvykdamas į Teheraną sulaužė 
prezidento paskelbtą draudimą. 
Clark pripažino, kad kelionės iš
laidas sumokėjo Irano vyriau
sybe. Dar neaišku, ar jam bus 
keliama byla. Americans fer De-
rr.ocratic Action paskelbė, jog ši 
organizacija gins Clarką.. Byla 
jam būtų neteisinga, nekonsti-
tucinė ir pavojinga. Clark yra 
tos liberalų organizacijos vice
pirmininkas. 

Irano revoliucijos dalyvis, 
buvęs Nacionalinės Irano naftos 
bendrovės direktorius, Hassan 
Nazih. vėliau pabėgęs iš Irano, 
pasakė, kad ajatola apgavęs 
revoliuciios dalyvius. Dabarti
nėje padėtyje galima laukti ka
rinio sukilimo, pasakė Nazih. 

Prasidėjusi "kultūrinė revo
liucija" sukėlė nerimą Irano 
žydų kolonijoj. 

Išeiviu sąmokslas 
nuversti Kadaf j 

Londonas. — Šveicarijos ir 
Prancūzijos spauda paskelbė, 
jog užsieniuose gyveną Libijos 
piliečiai turi stiprią organizaci
ją, kurios stikslas — nuversti 
diktatorių pulk. Kadafį. Brita
nijos "Observer" rašo. kad slap
ta 300 libiečių grupė turi ne tik 
pakankamai lėšų. bet turinti ir 
rėmėjų Libijos kariuomenėje. 

Kadafio vyriausybė dėl to ir 
pradėjusi atentatus prieš libie-
čius užsieniuose, šiais metais 

tu ves. 
Vokiečių žinių agentūra pa

skelbė, jog sovietų kariuome
nės vadovyhė Afganistane seka 
užsienio radijo pranešimus apie 
sukilėlių veiklą ir nukreipia 
puolimus į tas vietoves, kur 

sukilėlių jėgų 

tekstą. 
— Vatikanas paskelbė, kad 

popiežius Jonas Paulius II-sis 
birželio 30 d. pradės kelionę 
Brazįlijoje, kur aplankys 13 vie
tovių ir viešės iki liepos 12 d. 

— Etiopija pagrasino pulti 
Somaliją, jei ši rems ginklais skelbiama apie 
ir kareiviais somaliečius Ogade- pasirodymą, 
no dykumoje, kurio gyventojai. Jei prezidento 
nori atsiskirti nuo Etiopijos. 

— Pakistane į JAV konsula
tą kreipėsi kirkizų vadas Rah-
rnan Qul. Jis nori leidimo savo 
šeimai persikelti į Aliaską. Jo 
šeimą sudaro 1.200 žmonių — 
Pamiro srities Afganistane pa- kad ateinančius prezidento rin-
dermė. < kimus, jei jie būtų šiomis die-

— Buvęs valstybės sekreto-, nomis, laimėtų respublikonų 
rius Kissingeris pareiškė Vaka- j kandidatas Ronald Reagan. Net 
rų Berlyne, kad Vakarų, valsty-1 ir tokiose valstijose, kur nor-

rinkimai būtu ryt 
Wash'mgtonas. — UPI spau

dos agentūra pravedė politikų 
klausinėjimus 50-je valstijų ir 
paskelbė rezultatus. Jie rodo, 

Jon Organizaciją, kurią europiečiai 
kviečia į taikos derybas, su Hit
lerio SS jėgomis. Europos siū
lymas garantuoti Izraelio sau
gumą atmestas. Premjeras pa
sakė, kad Izraelis neprašo jokių 
garantijų, jis pats žinąs, kaip 
apsiginti. 

Palestinos Laisvinimo organi
zacija organizacija irgi atme
tė Rinkos vadų siūlymą įsijung
ti į derybas. PLO tvirtina to
liau vesianti kovą už palestinie
čių teises. 

Europos rinkos pareiškime 
sakoma, kad Jeruzalė labai 
svarbi visoms pusėms, rinka 
nepritaria jokiems vienašališ
kiems Jeruzalės statuso pakei
timams ir reikalauja laisvės ga
rantijų visiems. Rinka pasmer
kė ir Izraelio naujas sodybas. 
jos esančios nelegalios tarptau
tinės teisės akyse ir sudaro di
delę kliūti Viduriniųjų Rytų tai
kos beieškant. 

Izraelis palygino šį Europos 
devynių valstybių pareiškimą su 
Muencheno paktu, kuris išdavė 
Hitlerio Vokietijai Čekoslova
kiją. 

Izraelio vyriausybė jau seniai 
atsisakė pripažinti Europos Rin
kos atstovus diplomatais, kol 
jie savo įstaigą laikys Tel Avive. 
Pilnas imunitetas bus suteiktas, 
kai rinkos atstovai persikels į 
Jeruzalę, tačiau Rinka Jeruzalės 
niekad nepripažino Izraelio sos
tine. 

Prancūzijos žvdų organizacijų 
prezidentas baronas Alaine de 
Rothschild neseniai pripažino, 
kad santykiai su prancūzų vy
riausybe paskutiniu metu labai 
pablogėjo. Nors žydai nejaučia 
jokios diskriminacijos, Prancū
zijos politika Viduriniuose Ry
tuose sukėlė Prancūzijos žydų 
pasipriešinimą, pasakė Roth
schild. 

nužudyti 9 Libijos išeiviai. 
Pulkininkas Kadafi p?sikal- bėms labai kenkia nesugebėji- maliai vyrauja demokratai, lai 

mas rasti bendrą poziciią san- mėtų Reaganas. jei kandidatuo-
tykiuose su Sovietų Sąjunga. 
Tikslų derinimas yra būtinas, 
kitaip Vakarai bus sumalti į 
dulkes, pasakė Kissingeris. 

— Lenkijoje du žurnalistai 
gavo 18 mėnesių bausmes lygti-

bėjime su vokieči'j žurnalu "Der 
Spiegal" patvirtino, kad jo vy
riausybė įsakė visiems užsie
niuose gwenant:pms libiečiams 
gTįžti namo iki birželio 11 d. 
arba iie bus nužudvti. Dabar. 
nrasHnkus terminui jte ia-' ne-

tų ir nepartinis kandidatas John 
Anderson, nes jis paviliotų dau
giau balsų iš prezidento Carte
rio šalininkų, negu Reagano. 

Amerikoje pagarsėięs lažybų 
sT>ecialistas Jimmv "the Oreek" 

KALENDORIUS 
Birželio 17 d.: Adolfas, Be-

nilda, Daumantas, Liudgailė. 
Birželio 18 d.: Hipatijus, Ma

rina. Tolvandas, Vaiva. 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27. 

ORAS 
I begalįs sustabdyti savo išsiųstų I nai už valdžios neleidžiamų raš- I Snyder skelbia, kad jis lažinasi. Į Saulėta, temperatūra 

Amerikos žydui mirties komandų. ' tų spausdinimą. j jog rinkimus laimės Reaganas. | 75 1., nakti 60 1 
dieną 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI TR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 
KELIAS Į SVEIKATĄ, 1601 West G&rfield Blvd., Chk*go IL 60636 
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JAUNUOLIŲ NARKOTIZAVIMASIS 
Tik mokoviškai su jau
nuoliu apseidamas gali 
jam padėti jo nelaimėje, 
patekus į svaigalų ir nar
kotikų prieglobstį. 

Robert P. Masland, ]r., M. D. 

Prieš 30 metų jaunuolis gydy
toją lankydavo dviem atvejais: 
susirgęs ir nelaimingame atsitiki
me susižeidęs. Tais laikais dėl 
narkotizavimosi (narkotikų ir 
svaigalų vartojimo) dauguma 
gydytojų jaunuolių neturėda
vo, nes jų taip sunegalavusių ne
buvo. Tik labai retais atvejais 
pas gydytoją kreipdavosi aštriu 
alkoholizmu apsinuodijęs jaunuo
lis. Dažniausiai toks visiškai su
sitvarkydavo mediciniškai tvar-

dabar yra vartojami vaikų net 
vos dešimtį metų sulaukusių. 
Taip, dešimtmečiai — ne vien 
septyniolikamečiai dabar į niekus 
pradėjo eiti. Tai ženklas, kad mū
sų suaugusių gyvenimas ir dar
bai nėra reikiamoj aukštumoj. 
Taisytis turime suaugusieji — tik 
tada pajėgs taisyti jaunuoliai. Ši
ta tiesa granite yra įrašyta — jos 
neištrins nevykusiai besielgiantis 
mei pasaulietis, nei dvasiškis, 
nei bet koks kitoks. 

Dabar gydytojas klausia svar
bų klausimą pas jį dėl bet kurios 
priežasties atsilankiusio dešimt 
mečio paciento, ar jis nevartoja 
narkotikų. Mat, degtinė ir nar
kotikai neigiamai veikia visą 
žmogų ir skatina visokių nega-

banko sąskaitomis, bet dvasioje 
neramius, kitus sveikata, praradu
sius peranksti giltinė sutvarko. 
1 aip ir einama niekais net nė ne
pagalvojus apie galima laimingą 
gyvenomą tiek gydytojui atsida
vusiems savo pacientams, tiek pa
cientui besiryžtančiam sekti tei
singus gydytojo nurodymus. 

Kai jaunuolis viduriuoja — 
jis svaigalus vartoja 

Gydytojas turėdamas pacientu 
viduriuojanti jaunuolį, pirmiau
sia teiraujasi, ar jis nevartojąs 
svaigalų. Girtaują suaugusieji 
dažnai ne tik viduriuoja, bet ir 
kraujuoja iš vidurių. Jaunieji se
ka vyresniuosius girtavime — 
taip ir sukas amžinas ratas visų 
mūsų nenaudai. Gana mums vi
siems būti tokiame rate. Ryžki-

i mės keltis sveikesniam gyveni
mui. Tada tik kelsis mūsų jau
nimas. 

Siame trėmimų minėjimo lai
kotarpyje įvertinkime mūsų iš 
tėvynės ištremtųjų brolių kan
čias ir nutraukime savižudystę ir 
jaunimo žudymą per degtinę. Toks 
vieno mūsiškio elgesys vertesnis 
yra už tūkstančio tuščias kal-

Biržehnes pamaldas lietuvio sodyboje, Chicagoje, praveda (iš kaires): Jo
nas Ramoška, Anele Kirvaityte ir Alfonsas škiagis. 

Nuotr. M. Nacio 

NOSU KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 
NUOŠIRDŽIAI MELDĖMĖS, 

PRISIMINDAMI SAVO 
TAUTOS TRAGEDIJĄ 

kant — nepriseidavo tokio siųs-i lių atriradimą žmogaus kūne, 
ti pas psichiatrą. Mat, tada taip 
atsitikdavo, nes alkoholikais 
būdavo tik suaugusieji,, ne jau
nuoliai — dažnai mūsų septy
niolikamečiais vadinami. 

Laikas kalba 
jaunuolio nenaudai 

Nuo 1960 metų laikai visiš
kai pasikeitė. Dabartiniu metu 
visiškai negalimas dalykas, kad 
gydytojas nubūtų jaunuolio tė
vų paklaustas, ar ne dėl svaiga 
lų bei narkotikų vartojimo jų 
vaikas nežmoniškai elgiasi, blo
gai mokosi ir iš jviso niekais eina. 
Beveik nerasi dabar gydytojo, ku
ris nebūtų didžiai išsigandusios 
motinos paklaustas, kas daryti su 
jos vaiku, nes ji radusi jo kam
baryje marijuaną ar kokias ki
tokias tabletes. 

Dabartiniam gydytojui darosi 
ne pyragai teikiant tokiems nar
komanams pagalbą. Jis ketverio-
pai turi atsinešti prie šito naujo
viška© jaunuolių vargo. 1. Jam 
reikia bendrai mediciniškai nar
komanus globoti; 2. Mediciniškai 
gydyti; 3. Staiga susirgusius tvar
kyti 4. Anksti auklėti ir apsaugo
t i 

Darbas darbui nelygu. Daug 
kas mėgina jaunuoliams padėti , 
jų minėtoje nelaimėjej bet ne j 
kiekvienas pajėgia sėkmingai tą | 
darbą tęsti ir baigti. Už tai reikia 
žinoti pagrindus narkomanams 
sėkmingai teikiamos pagalbos. 
Daug kas norėtų minėtai sune
galavusiems jaunuoliams talkinti 
geriausių noru vedamas. Ypač 
dvasiškiai mėgina užsiimti tokia 
pagalba. Neturint pagrindinių 
žinių šiam reikale, geriau darbo 
nė nepradėti — nukreipti sunega
lavusįjį pas gydytoją mediciniš
kam tvarkymui, ar pas psichiat
rą — jaunuolio psichikos atstaty
mui į tvarką. 

Kiekvienas, norėdamas sėkmin
giau narkomanui talkinti, įskai
tant tėvus, turi pasiekti bendra
darbiavimą su jaunuoliu. Visų 
pirma tas bendradarbiavimas turi 
būti atsiektas, tik tada galima to
liau sėkmingai padėti narkoma-
manui. Žinoma, tokį bendradar
biavimą geriausiai atsiekia gydy
tojas. Pastarasis yra pajėgus at
likti tokiu atveju du dalykus: 1. 
Reikia panaudoti profesinį pajė
gumą ir 2. Išklausyti jaunuolį 
pirm negu spręsti apie jo elgesį. 

Bendra mediciniška 
pagalba narkomanui 

Žinoma, gydytojas yra labai 
užimtas savo darbe, kad jis ne vi
sada turi ganėtinai laiko išklau
syti narkomano — surinkti gerą 
medicinišką jo negalavimo isto
riją. Vienok patyręs gydytojas, tu
rįs rekalaą su svaigalus bei nar
kotikus vartojančiu jaunuoliu, 
gali surinkti medicinišką istori
ją per dešimtį minučių. Kitas de
šimt minučių jis praleidžia po
kalbiui su narkomanu. 

Dabar visiems reikia žinoti se
kantieji faktai jaunuolių narko-

prote ir asmenybėje (jausmuose) 
Gydytojas kosinčio jaunuolio 

klausia, ar jis nerūko. Jei jis rūko 
ir nustoti rūkyti nė nemano — 
reikalas yra paprastas. Cook aps
krities ligoninėje dirbąs vidaus 
ligų skyriaus vedėjas dr. Bright 
— Asar savo blondinei pacientei 
pataria nerūkyti, nes ištyrus jos 
skrandį specialiu aparatu (gast-
roskopu) rasti pakitimai pagau
sinami rūkymu. Kai pacientė at
sakė, ji negalinti mesri rūkius — 
tai minėtas gydytoias patai ė jai 
pas jį daugiau nesilankyti, nes jis 
negalįs jai padėti. 

O kiek mūsiškiv- irgi suaugu 
sių kaip a n t 

Lietuviai, kame jie begyventų, 
.visada prisimins birželio mėnesį, 

bas. Tokį pasiryžimo įvykdymą T a į b e g a k ) s k a u d ū s prisiminima:, 
atlikime visų pirma visi jaunuo- K skaudesni, kada jie buvo vyk-
liui svarbiausi asmenys: tėvai, d o m i a u k š t Q S k u l t t l r o s i r t e c h n i . 

blondinė panašiai 

Juozas Tarosas Lietuvio sodyboje, Chi
cagoje, prie lietuvių ir užsieniečių la
bai mėgiamo gražaus lietuviško kry
žiaus. 

Nootr. M. Nagio 

kalba su savais gydytojai*. O jei 
r.ekalba, tai širdyje — savo as
menybės menkume — toliau lie
ka su cigarete dantyse, o skųstis 
įvairiomis negalėmis nenustoja ir 
nuo vieno gydytojo pas kitą ke
liauja, kol suranda toki, kuris sa
ko: aš rūkau ir tu rūkyk, rj* pas 
mane kas savaitę ataik ir vis ki
tus vaistus kas savaitę vartok Gy
dytojas tokiais atvejais, /tr.cma, 
triūsia be jokiu pastangų, o pa
cientas ne tik savo kišenę ploni
na, bet ir savo sveikatą nieką s 
verčia. Ir vis per tiek gydytoje, 
tiek paciento asmenybę (jaus
mais) nesusitvarkymą tokie daly
kai dedasi mūsų taroe. Gydyto
jas neatlieka pradžioje minėtas 
ketveriopas pareigas rioje srityje 
— ypač paciento auklėjime ir jo 
apsaugojime nuo tik'on nelaimėn 
žengimo. O pacientas, kurią ne
galę beturėdamas — neeaii jos 
atsikratyti, kai jis prietaru — ne
sveikų įpročių, iš nepavyzdin-
gų suaugusiu išmok?;, suraizgy
tas nė nemėgino įų atsikratyti. 
Tas toks atsikratymai ir yra svar
biausias gydytojo ir paciento 
darbas O kas mė^s'a sunktai 
dirbti? Todėl ir slenkama pak.-.l-
nėn. Dėl tokio slinV'nu* nei gy
dytojas, nei pacii"tns n-„sti bau
džiami valstybinio teismo, negau
domi policijos. Tokius niekadar 

mokytojai, gydytojai, dvasiškiai... 
Kai jaunuoliui nosis teka — 

jis marijuaną uosto 
Kai jaunuolis skundžiasi chro

niniu nosies tekėjimu, gydytojas 
teiraujasi, ar jis nevartoja mari-
juanos. Taip pat, kai jaunuolis 
pačiame savo jėgų žydėjime bū
na nusiminęs ar neramus — vie
tos nerandąs — gydytojas rūpi
nasi apie jaunuolio patekimą į 
nafkolikų bei alkoholio pinkles. 

Gydytojas jaunuoliu; aiškiai 
pasako, kad judviejų pasikalbėji
mas yra ir palieka tarp judvie
jų. Niekam gydytojas nepasako
ja apie jaunu«fi reikalus, įskai
tant jaunuolio tėvus, jei jaunuolis 
nesutinka, kad tėvai apie jo ne
laimę sužinotų. Jaunuoliai gali 
ir pajėgia priimti į vatą nevyniotą 
tiesą svaigalų ir narkotikų reika
luose. 

Bvada. Gana vun d«»;uoti apie 
jaunv *ų pasukimą l.guistais ke
liais. Reikia suaugusiems ryžtis 
kci«ti savo gyvenimo kelius svei-
keiniais. Visose irityse suaugusie
ji turi pasukti į tiesenius kelius. 
Nieko nepadės jok'a mediciniš
k i jagalba tam, kuris nepakeis 
save gyvenimo įpr:;5ių nutuki
me, pakeltą kraujospūdį turint, 
ar sergant cukralige bei kuria ki
ta liga. Žmogus neklauso gydy
tojo patarimų, jis neima vaistų 
kaip reikiant — praleidžia ėmi
mą, taupo vaistus, atsiminęs vėl 
juos ima. Taip ir alina savo svei
katą visai naudos neapturėda
mas net iš geriausios jam suteik
tos mediciniškos pagalbos. Taigi, 
be atgimimo iš naujo, be tikro 
ryžto ir pagal tą ryžtą veiklos, 
niekam nei jaunam, nei pensi
ninkui nebus naudos. Už tai visi 
imkimės dabar už svarbiausios 
veiklos: tiesinkime ?avo kreivus 

I sveikatos kelius per asmenybės — 
' jausmų sužmoginimą. Daugiau 
apie tai kitą kartą. 

Pasiskaityti. Consultant, June 
1980. 

MMJDINGĄ PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

uzavimesL Marijuaną ir svaigalai į bių atlikėjus, vienus turtingus 

SAULĖS SPINDULIAI IR 
ODOS SENĖJIMAS 

Kla mmas. Malonėkit, tamsta 
daktare, paaiškinti, kiek yra tie
sos tvirth me, kad saulės spin
duliai kenkia odai — ją sendina, 
jau neska'tant apie veno joje su
kėlimą. Ačiū iš anksto. 

Atsakymas. Saulės spindulių 
mėgėjai užmoka mažiausiu už
mokesčiu: pagreitintai pasendin
dami savo odą, jau nekalbant 
apie vėžio jon prišaukimą. Illinois 
universiteto odos ligų skyriaus gy 
dytojai, gavę iš čia rašančio pen 
kis odos vėžiu sergančius lietu
vius, jiems įsakė visiškai vengti 

kos amžiuje, bet žvėriškos prigim
ties žmonių, pasigrobusių Sovie
tų Sąjungos valdžią. Jie savo nuo
žiūra, be jokios kaltės ir teisingu
mo naikino ir dar iki šiol nenu
stojo mūsų tautos žmones nai
kinti. Jie prievarta okupavę nepri
klausomą Lietuvą, jau išžudė be
veik vieną milijoną lietuvių. O 
pradžia to viso kaip tiik ir prasidė
jo birželio mėnesį. 

Lemonto LB apylinkės valdyba 
suruošė tą dieną pamaldas už iš
žudytus lietuvių tautos narius. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą tos 
dienos tema pasakė kun. Juozas 
Prunskis. Maldas skaitė Vytautas 
Kamantas, PLB pirmininkas, 
kunigui prie šįv. Mišių patarnavo 
Saulius Sodiūnas. Auką nešė Al
dona Navickaitė ir Kęstutis Lau
kaitis. Kartu su auka buvo ne
šama ir maža Lietuvos vėliavėlė 
pakelta stiebelyje, perrišta juo
du kaspinėliu. Ją nešė buv. nepri
klausomos Lietuvos teisingumo 
ministeris proi. Mečys Mackevi
čius. Iš to gaunasi įspūdis, kad 
jaunimas ir senimas bendrai dir
ba lietuvių tautos ir Lietuvos vai-1 
stybės reikaluose, nes auką nešė I 
jaunimas — studentai ir su jais i 
senas Lietuvos laisvės kovotojas; 
jau veteranas nešė Lietuvos vėlia- j 
vą. Ta vėliavėlė kunigo J. Pruns-
kio kartu su šv. Mišių auka buvo 
priimta ir pastatyta ant šv. Mi
šias atnašaujamo stalo. 

Prieš šv. Mišias koplyčion buvo 
atneštos JAV ir Lietuvos vėliavos. 
Jas atnešė ir prie šv. Mišių stalo 
pastatė stud. Audronė Povilaitytė 
ir mokinys Saulius Soliūnas. 

Prie šių skaudžių įvykių pami
nėjimo buvo džiaugsmingesnė, 
būtent: suteikta pirmoji Komuni
ja septyniems Lemonto Mairo
nio lit. mokyklos mokiniams. Juos 
lietuviškai paruošė kun. Leonas 
Zaremba S. J. Štai jie: Tanya 
Barauskaitė, Tara Barauskaitė, 
Rita Kankutė, Kristftia Merecky-
tė, Tania Mikaitytė, Paulius Lir-
gameris ir Edvardas Slivinskas. 

Vaikučiai gražiai, šventiškai ap
rėdyti sudarė labai gražią šventiš
ką nuotaiką. Prieš priimant Šven
čiausiąjį, pradžioje šv. Mišių visi 
jie vienas po kito priėję prie šv. 
Mišias atnašaujančio, kiekvienas 
įteikė po baltą gėlytę. Iš to susida
rė graži puokštė ir ji buvo pa
dėta prie šv. Mišių stalo, prie 
kitų ten esančių gėlių. 

Koplyčioje dalyvavo labai daug 
įvairaus amžiaus žmonių. 

šis okupanto išžudytų lietuviu 
tautos narių iškilmingas paminė
jimas susikaupime ir maldoje, o 
kartu lietuvių tautos atžalyno 

įstojimas į naikinamos tautos ei
les, priimant pirmąją Komuniją, 
labai gražiai suruoštas ir praves
tas, buvo užbaigtas giesme Ma
rija, Marija ir Lietuvos himnu. 

Laike pamaldų vargonais grojo 
ir giesmėms vadovavo studentas 
Edmundas Račiūnas. 

Po pamaldų visi susirinko pasi
dalyti įspūdžiais, pasivaišinti Čia 
pat esančion valgyklos patalpom 
Visi buvo Juzelės Laukaitienės ir 
Birutės Navickienės pavaišinti 
kava ir skanumynais. 

Prie viso to dar paminėtina, 
kad šv. Mišių stalas buvo Juzelės 
Laukaitienės gražiai papuoštas 
gėlėmis. O mūsų apylinkės žino
mi lietuviškos veiklos nenuilsta
mi veikėjai Romas kr Mėta Bur
bai ir jų sūnus Ričardas Burba 
padovanojo šv. Mišių stalui ir 
skaitymo staleliui apdengti dide
lę lietuviško rašto lininę staltiesę. 
Visi čia džiaugiasi gražiu lietu
višku sugyvenimu. 

Andrius Laukaitis 
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nėjimas birželio 22 d., 12 vai 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje specialiai bus laiko
mos pamaldos, kurias oelebruos 
kun. Ant. Treška ir pasakys 
tai dienai pritaikintą pamokslą. 
Pamaldų metu lietuvių choras 
giedos tai dienai pritaikintas 
giesmes, kurias ruošia muz. Al
bina Karnaickaitė, lietuviškų 
pamaldų vargonininkė. 

Apylinkės valdyba kviečia 
visus lietuvius drauge pasimels
ti su rengėjais. Ne tiktai minė-

— Chicagoje yra 1,598 taver
nos, 7,061 maisto krautuvių, 
837 vaistinės, 2,961 restoranas. 

jimo iniciatoriai, bet ir visi ge
ros valios lietuviai kviečia 
Grand Rapids ir apylinkėse gy
venančius lietuvius gausiai da
lyvauti. Kaip kiekvienam minė
jime, taip ir šiame dalpvaus 
aktyviai vietos jaunimas. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJUIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisia daktarai 
2468 W. 8Wh Street, caucmgo, m 

Visi te t 778-8000 
Valandos pasai susitarimą 

Hartford, Conn. 
BK2ELIO ĮVYKiy 

yasfaiMAS 
Prisiminti tragiškuosius išve

žimus ir kankinius, UB apylin
kė birželio 22 d. rengia paminė
jimą. Mišios 9 vai. Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Tuoj po pa
maldų i r . Vaidevutis Mantau-
tas kaSfes parapijos svetainėje. 
Visi kviečiami. Valdyba 

Grand Rapids, Mich. 
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS 
LB Grand Rapids apylinkės 

valdybos iniciatyva rengiamas 
išvežtųjų į Sibirą sukakties mi-
, I 
(uiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiNHuuiniiniHiiiiiitį 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metua tar
nauja New Jersey. New York ir Coa-
neetieut lietuviam* ! 
Kas šeAtadienj nuo 4 iki S vai. po
piet U WEVD Stotie* Wm> Tork« 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki S Y*J 
fak. 17.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 SuolR Drivft 

Watdnmg, N. J. 07069 

TEL. - 7SMCM (»1) 

liiiiiHuumiiuiiiiiniiHiinHUiifiiiffiiiitii 

saulės spindulių. Tie penki odos 
vėžininkai pasirodė pas gydytoją 
pusės metų laikotarpyje. Šeštas 
jų tvarkėsi privačioje ligoninė
je odos veži. Matom, kad nėra 
retas saulės spindulių sukeltas 
odos vėžys. Jis ypač šviesiaplau
kiams dažnai pasitaikąs. Daugiau 
apie tai — kita kartą. 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

e u D i J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jora 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8,95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

t*žwkynras siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Pritina 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 
0PT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. i0-4:šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477: Re2. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akig ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J OKŠ 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 KedzieAve Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERO. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
0F FAMII.Y PRACnCE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasd'en 10-12 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 iki 6 vai Seštad 10 iki 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 ir 6-8 vai vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. (-, . 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
, „SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDiNG 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto-rRri 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) 
Vai.: pirmad, antrad., ketvirtad. ir penktad. 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VMBASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

Ofs. tel 586-3166: namg 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Stre«t 
Vai: pirm . antr. ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 



Svarbi esanti 

NE INFORMACIJA, BET PROPAGANDA 
Vakarų pasaulyje pirmoje 

vietoje yra informacija, žinių 
perteikimas visuomenei, a k 
antroje vietoje eina skaitytojo 
a r k lausytojo galvosenos 
formavimas. Pavergtoj Lietu
voj korespondentas privalo 
pirmoj vietoj būti propa
gandistas, ir tai daugeli kartų 
pabrėžė vadovaujantieji as
menys. Spaudos dieną paverg
toje Lietuvoje Švenčiant, buvo 
išspausdinta daugybė įvairių 
straipsnių, kurių svarbiausios 
mintys, kad korespondentas 
turi būti propagandistas, 
agitatorius ir organizatorius. 

I r, žinoma, nuolat ir nuolat 
politrukai ragino žurnalistus 
atskleisti visą komunizmo di
dybę, nuolat skelbti, kad tik 
komunizmas yra žmogaus 
išgelbėjimas, kad ū k komu
nizmas gali padėti žmonijai 
išeiti į vadinamą rojišką atei
tį. Bet ne tik raginama, kad 
v i s i ž u r n a l i s t a i ske lb tų 
propagandą, bet nuolat jie ra
ginami garbinti engėjus, žiau
rius pareigūnus, tardytojus, 
psichiatrinių ligoninių pacien
tų kankintojus ir ypač tuos, 
kurie žuvo Lietuvai nešda
mi vergiją. 

Pavergtos Lietuvos spauda 
šaukia, kad reikia atskleisti 
dideli Sov. Rusijos laimėji
mai, nugalint Hitlerį, kad rei
kia stengtis nušviesti Lie
tuvos laimės dienas, kurios 
prasidėjo prieš keturiasdešimt 
metų, kada Sov. Rusija oku
pavo Lietuvą. Savo instruk
cijos, kaip skelbia "Tiesa", 
komunistiniai pareigūnai siū
lo žurnalistams atkreipti dė
mesį į Brežnevo reikalavimus 
stiprinti ideologinį darbą. Esą, 
tie vado ir literato Brežnevo 
žodžiai, pasakyti, kai jis gavo 
literatūrinę Lenino premiją, 
"yra. įsakmus įpareigojimas ir 
visiems respublikos masinės 
informacijos ir propagandos 
priemonių darbuotojams 
didinti skelbiamos medžiagos 
dalykiškumą ir operatyvumą, 
partinį kovingumą ir veiks
mingumą". Toliau gegužės 6 
d. "Tiesa" rašo: "Netrukus 
minėsime pergalės prieš fašis
tinę Vokietiją 35-sias metines. 
Tai bus puiki proga dar kartą 
pagerbti tarybinių žmonių 
žygdarbį, atvėrusį daugeliui 
tautų ir šalių kelią į laisvę". Ir 
toliau įsakmiai primenama, 
kad būtų pagerbti visi Lietu
vos pavergėjai, stribai, enka
vedistai, visi Lietuvos duob
kasiai. Esą, "Visų spaudos, 
televizijos ir radijo darbuotojų 
pareiga įspūdingai papasako
ti apie tas rūsčias išmėginimų 
dienas, žuvusius ir gyvus tary
binės armijos karius, tary
binius pa r t i zanus , komu
n is tus ir komjaunuolius 
pogrindininkus, jų žygdar
bius". 

Jau kiekvienam aišku, 
kad ir be tų įsakymų pakan
kamai gerbiami okupantai, 
statytiniai ir tie, kurie su 
džiaugsmu prisidėjo prie 
Lietuvos pavergimo ir nieki
nimo. J a u ir be raginimų iškel
tas įvairių kolonistų kultas, 
pristatyti milžiniški kiekiai 
įvair iems generolams ir 
enkavedistų pareigūnams 
paminklų, o ta ip pat neuž
miršti net ir lietuviai, kurie su 
dideliu džiaugsmu šoko talki
ninkauti okupantui. 

* 
Visa Sovietų Rusijos ir jos 

pavergtų kraštų spauda yra 
skirta propagandai, tikriau, 
melo skelbimui. Jeigu kas ir 
bandoma pasakyti, tai viena
šališkai nuslepiama ar iškrei-

SVETIMŲJŲ INFORMACIJA APIE LIETUVA 
Svarstybos šiuo klausimu Liet. Bendruomenės 

piama. Kai vakariečiai sten
giasi viską tiksliai informuoti, 
net ir rašydami apie Sov. 
Sąjungą dažnai randa patei
sinamų momentų, tai komu
nistų žurnalistai rašo tiktai, 
kas naudinga komunistam ar
ba kas šmeižia vakarietiškąjį 
pasaulį. 

Kodėl t a i p d a r o m a , 
pasisako ta pati komunistinė 
"Tiesa", teigdama: "Komu
nistų partija, jos centro ko
mitetas visada laikė ir laiko 
spaudą, televiziją ir radiją ga
lingu ideologiniu ginklu, svar
bia partinio poveikio prie 
mone, formuojant viešąją 
nuomonę, mobilizuojant visus 
darbo žmones pasiaukojamai 
spręsti naujos visuomenės 
kūrimo uždavinius". Ir kad bū
tų apsaugotas komunizmas, 
tai tuo j . pridedama: "Buržu
azinė propaganda vykdo prieš 
mus nukreiptas melo ir šmeiž
to diversijas. Nereikia stebėtis 
buržuazinės propagandos 
cinišku įžūlumu, begėdišku to
nu, tendencingomis falsifika
cijomis. Juk jos tokia pri
gimtis". 

K o m u n i s t i n ė s p a u d a 
kaltina Vakarus, lyg jos, kaip 
ir komunistinės spaudos, 
pareiga nuslėpti koncentra
cijų stovyklų žiaurumus, 
psichiatrinių ligoninių pa
cientų kančias, žiaurius 
emgebistų veiksmus, Brež
nevo banditiškus veiksmus 
Afganistane. Komunistinė 
spauda mano, kad vakariečiai 
turi nutylėti, jog Leninas buvo 
žiaurus t ironas, įsteigęs 
koncentracijos stovyklas, 
komunistinė spauda mano, 
kad mes turime nutylėti visų 
dabar suimtųjų lietuvių kan
čias ir nesuimtųjų persekioji
mus. Ir kai visa tai atsklei
džiame, tada ka l t inami 
vakariečiai , buržuaziniai 
nacionalistai, kai tuo tarpu jų 
spaudai duotos direktyvos me
luoti, formuoti ir šmeižti. 

* 
Komunistinė "Tiesa" dar 

skundžiasi: "Buržuaziniai ant
rojo pasaulio karo falsifikuo
to j ai stengiasi perdėti gink
luotės teiktos Tarybų Sąjungai 
iš Anglijos ir JAV reikšmę 
pergalėje prieš fašistine Vokie
tija". Arba "Buržuaziniai im
perijos falsifikuoto j ai sten
giasi Tarybų Sąjungos pergalę 
prieš fašistinį bloką parodyti, 
kaip atsitiktinį reiškinį, kurį 
nulėmė Hitlerio klaidos". 

Tie visi teigimai rodo, prie 
kokių melagingų tvirtinimų 
prieina komunistinė spauda. 
lyg Vakarai nežinotų, kad 
Hitlerio armijos buvo prie 
Maskvos ir Sov. Rusiją išgel
bėjo vakariečių tankai, lėk
tuvai, laivai, maistas ir ap
ranga. Visa komunistinė 
spauda remiasi ne infor
macija, bet propaganda melu 
ir tai matyti iš jos pačios pus
lapių. Tai visi puikiai žino, tai 
žino ir patys komunistai, 
cituodami savo vadų pamo
kymus, kaip žurnalistai ir 
korespondentai turi rašyti. 

S k a i t a n t k o m u n i s t i n ę 
spaudą, nieko negalime 

užtikti Sov. Rusijoj nei apie 
lėktuvų nukritimus, traukinių 
susidūrimus, gamtos nelai
mes, ginklų fabrikų spro
gimus, nes komunistinė spau
da gyvena žmones apgaubusi 
melo ar nutylėjimų skraiste. Ir 
galime suprasti, kaip gali 
jaustis lietuvis šitokia spauda 
maitinamas ištisus dešimtme
čius. Tokia komunistinė spau
da taip pat yra dvasinio tero
ro dalis, nekalbant jau apie 
kitus laisvės varžymus ar reli
ginius persekiojimus, A .B. 

politinėje konferencijoje 
Tai labai opus klausimas, 

kurį dažnai mes nesėkmingai 
išsprendžiame, kuriam deda
me daug pastangų bei lėšų, bet 
ne visada susilaukiame reikia
mų išdavų. Šiuo reikalu svars
tybos buvo pravestos birželio 8 
d. V/ashingtone Liet. Bendruo
menės politinėje konferenci
joje. Dalyvavo keturi pagrin
diniai kalbėtojai, o diskusijų 
metu įsijungė keliolika kon
ferencijos dalyvių. 

Informuoti i r formuoti 

Kun. Kazimieras Pūge-
vičius, Lietuvių Informacijos 
centro vadovas, šiame krašte 
gimęs, augęs, išsimokslinęs 
lietuvis, nemažą patirtį įgavęs 
dirbdamas Amerikos katalikų 
informacijos įstaigose, iškėlė 
reikalą formuoti viešąją 
Amerikos opiniją — infor
muoti ne tiktai valdžios sluoks
nius, bet ir eilinius piliečius. 
Tai esąs labai sunkus darbas, 
nes amerikiečių didžioji spau
da, televizija, radijas mūsų 
teikiamos medžiagos nenorį 
priimti. Nepakanka, esą, jiems 
tik apie save kalbėti. Reikia 
surasti ir taip paruošti medžia
gą, kad būtų jiems įdomi. Iš
kėlė reikalą gautųjų iš Lie
tuvos žinių atranką skubiai 
perduoti amerikiečių infor
macijai. 

Reikia atrinkti tiktai tikrai 
patikimas žinias, jų neiškrei
piant. Informacija neturi būti 
falsifikacija. Rasti ryšį tarp 
mūsų reikalų ir amerikiečiams 
reikšmingų faktų. Taip pat 
suprasti redaktorius ir paruoš-

BRONIUS KVIKLYS 

ti žinias taip, kaip jie reika
lauja: trumpai, tiksliai. 

Kanados lietuvių 
informacijos priemonės 
Apie Kanados Lietuvių 

Bendruomenės vedamą infor
maciją kalbėjo inž. Jonas 
Danys iš Ottavos. Jis pa
skelbė daugybę mūsų spaudai 
ir visuomenei nežinomų ar 
mažai žinomų faktų, iš kurių 
buvo galima susidaryti malo
nų vaizdą, kad Kanados lietu
viai sugeba pasiekti savo val
džios viršūnes gal net geriau 
kaip JAV-bių lietuviai. 

Kanados lietuviai veikia vie
ningai. Įsisteigus Kanados 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizacijai, ligi tol veikusi 
Kanados Lietuvių taryba savo 
veiklą sustabdė ir niekas Bend
ruomenei netrukdė veikti. 
Dabar lietuvių veikla reiškiasi 
lietuvių pastangomis išlaikyti 
tautinį identitetą, įtakingų val
džios žmonių bei kultūrininkų 
informavimu apie Lietuvos 
reikalus. Dažniausiai naudo
jamos kultūrinės priemonės. 
Kanadoje lietuvių tėra 25— 
30,000, taigi labai mažai. Už 
tat jie veikia kartu su latviais, 
estais, o dažnai ir su ukrainia-
čiais, kitomis tautinėmis gru
pėmis. Labai gyva Baltų fede
racija. Labai didelį darbą 
atlieka bendrai ruošiamos 
pabaltiečių šventės, kurių 
metu daromi įtakingų kana
diečių priėmimai. Dabar jie 
ruošiami parlamento rūmuose 
Ottavoje. Paskutiniame jų 

dalyvavo 21 senato ir senato ir 
42 kongreso nariai, ministe-
riai, partijų atstovai, kultū
rininkai, iš viso apie 200 asme
nų. Dalyvauja ir patys 
pabaltiečiai. Užmezgamos 
pažintys, parlamente prave
damos palankios rezoliucijos. 
Pats ministeris pirmininkas 
pakvietė pabaltiečių atstovą 
dalyvauti pasitarimuose, ruo
šiant medžiagą Madrido konfe
rencijai. Parlamentarai ir kt. 
asmenys aprūpinami spe
cialia „Violation" leidinio 
laida, už kurią gaunama daug 
padėkos laiškų. Buvo pateikta 
medžiaga ir Molotovo— 
Ribbentropo pakto reikalu. 

Didžioji Kanados spauda 
veikiama dažniausiai skai
tytojų laiškais, sudaromi 
ryšiai su žurnalistais. Ruošia
mos ir demonstracijos. Vienų 
jų metu net prie Sovietų amba
sados buvo laikomos pamal
dos, atlikti naktiniai budė
jimai. 

Prieš 10 metų Kanados val
džia atsisakė tautybių suvi
rinimo katilo ir dabar remia 
finansiškai tautines grupes. 
Kai ką gauna ir lietuviai. Ypač 
buvo gausiai paremtos Lietu
vių dienos. Remiami ansamb
liai, knygų leidimas, kovos už 
žmogaus teises reikalai. 

Lietuviai mokslo srityje 
Daugelis lietuvių yra daug 

savo iniciatyva ir pastan
gomis pasiekę mokslo vir
šūnes. Apie jų reiškimąsi 
mokslo srityje ir čia esančias 
informacijos galimybes kal
bėjo prof. dr. Romualdas Mi-

Kubiečiai pabėgėliai, atvykę į Key VVest, JAV-bės«. 

siūnas. Jis pabrėžė, kad kai 
kas pasiekta ir per lietuvių 
organizacijas. Yra lietuvių 
gerų specialistų, bet jų profe
sija dažniausiai neliečia Lietu
vos reikalų. Lituanistinių daly
kų specialistai Amerikoje 
neturi sąlygų dirbti savo srity
je. Bet lietuvių organizacijos 
galėtų padėtį pagerinti. 

Toliau prelegentas sustojo 
prie lietuvių periodikos anglų 
kalba, kuri turinti nemaža 
trūkumų ir nesanti pilna, 
nedažna. Nurodė eilę priemo
nių reikalą taisyti. Lietuviai 
dar labiau turį reikštis mokslo 
srityje. 

Informacija ap ie Lietuvą 
bendr in iuose informaci jos 

l e id in iuose 
Šia tema kalbėjo Algiman

tas Gureckas, LB Washing-
tone ryšininkas. J is pats 
nuodugniai peržiūrėjęs daugy
bę leidinių — enciklopedijų, 
informacijos almanachų, žiny
nų, privačių ir valstybinių 
leidinių ir radęs labai daug 
klaidingų informacijų apie 
Lietuvą. Tai dažniausiai atsi
tikę todė, kad jų redaktoriai 
naudoję neobjektyvius, klai
dinančius, dažniausiai Sovie
tų, lenkų ir iš dalies vokiečių 
pateiktus šaltinius apie Lietu
vą. Daug klaidų esą miestų 
vardų rašyboje. Neteisingai 
informuojama apie Lietuvos 
sienas, apie Vilnių, Klaipėdą ir 
kt. 

Klaidų atitaisymo reikalu A. 
Gureckas parašęs 25 dokumen
tuotus raštus. Atsakę 7. Keturi 
iš jų pažadėję reikalą patai
syti, kiti neįsipareigojo, š is 
darbas judinamas ir toliau. Bet 

geriausia, jeigu jis būtų daro
mas kurios nors mokslinės 
institucijos vardu, kad ir 
Lituanistikos instituto. 

Toliau jis iškėlė mintį, kad 
reikia veikti, kad būtų ati
taisomos dažnos klaidos vado
vėliuose, žemėlapiuose. Daug 
vargo esą su oficialiu Lietuvos 
sienų žymėjimo atitaisymu, 
nes tai painus ir sudėtingas 
reikalas, svetimiems sunkiai 
suprantamas. Yra daug sunku
mų, bet dirbant galima surasti 
būdų daug ką pataisyti. 

Diskusijos 
Jų metu iš esmės pritarta 

prelegentų mintims, bet buvo 
iškelta ir naujų klausimų. 
Dalyvavo K. Miklas, VI. Būtė
nas, A. Vakselis, F. Andriū-
nas, dr. T. Remeikis, J . Kurai-
t ė , A. Gečys , A r v y d a s 
Barzdukas ir keletas jaunųjų, 
kurių pavardės mūsų kores
pondentui nebuvo žinomos. 

Kalbėta apie Sovietų pri
mestą „dvigubą pilietybę", 
apie reikalą dažniau rašyti 
la iškus įs ta igoms, redak
cijoms, leidykloms, reika
laujant atitaisyti klaidas. 
Iškeltas reikalas sustiprinti 
informaciją svetimiesiems. 
Buvo pasiūlyta sujungti mūsų 
informacijos įstaigas ir sukur
ti vieną informacijos centrą. 

Tiek keturių pagrindinių 
svaratybų prelegentų, tiek visų 
kitų pranešimai bei diskusijos 
buvo labai kūrybingos, dar
bingos, tikslios. Iškelti aktu
aliausi klausimai, ieškota prie
monių informacijų reikalą 
svetimiesiems pagerinti. Reik
tų tiktai daugiau šia kryptimi 
veikti. 

V a k a r ų Vokiet i jos ginklų į m o n ė j e masiniu būdu gaminami „Leopardo" tankai. J i e la ikomi 
v ien i ger iaus ių pasaulyje i r n a u d o j a m i NATO se'.ių kariumn«?"«vjfe. 

Užaugau Lietuvoj, tėvynėj lainvoj. 
Atėjo priešų daug ir laisvę praradau..* 
Turėjome vadų, ne vieną ir ne du— 
Pabėgo be kovos, paliko mus varguos. 

Pajungė priešas mus, išdraskė mūs lizdus — 
Ilgai aidai kartos, laisvės šalies raudom, 
čekistai Stalino tėvyne alino 
Ir vežė nekaltus vagonais užkaltus. 

(Iš Sibiro "lietuvių poezijos) 

1368 m. lapkričio 21 d. 
prie Trosnos upės Maskvos 
jėgos stojo į mūšį su ku
nigaikščio Algirdo vedama 
kariuomene. Maskvos pul
kas buvo sumuštas, žuvo 
jo vadai. Algirdas apsupo 
Maskvą. Visi, kas buvo 
Maskvoje, subėgo į Krem

lių. 
Rusų metraštininkas 

teigė, kad Algirdas "sude
gino daug vienuolynų, cerk
vių, valsčių ir kaimų, daug 
krikščionių išžudė, o kitus 
išvedė į nelaisvę, dvarus 
apiplėšė ir, daug blogo pa
daręs, grįžo į savo žemę". 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i u n a s 
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Aplink Norilską buvo 12 kalinių stovyklų. 

Pats Norilsko miestas yra Schmidka kalno papėdėje. 
Tai vienas aukščiausių kalnų Sibire. Pavadintas 
vokiečio vardu, kuris į jį įlipo 1937 m. Kalno 
viršūnėje yra pastatytas tam vokiečiui paminklas. 
Kai kurią iškastą metalo rūdą išveždavo kitur, o kai 
kurias apdirbdavo ar perdirbdavo vietoje. Todėl Čia 
buvo statomi ir fabrikai daliniam ar pilnam tų 
metalų rūdos apdirbimui. 

Aš vienas, politinis kalinys, buvau paskirtas 
kartu su 120 kriminalistų. Lengvoje sargybinių 
apsaugoje mes ėjome kalno link. Klimpome iki kelių 
sniege, o vėjo nešamas sniegas lipdė mums akis. 
Kitoje kalno pusėje buvo kalinių stovykla Zapad-
naja. Cia vėl formalumai dėl mūsų patalpinimo 
barakuose. Barakai buvo panašūs kaip ir Dudinkoje, 
tik barako viduryje buvo plytų krosnis ir barakas 
buvo geriau apšildomas. 

To barako vadovas buvo laukinis totorius su 
turkų ir kazokų priemaiša. J is jau buvo įvykdęs 8 
žmogžudystes. Visi jį vadino Otomanu arba Kazoku. 

Jis nurodė mums guolius. Aš gavau guolį viršuje. Aš 
nuo kelionės vagone stačiomis ir lipimu į kalną 
buvau išvargęs, kad bekalbėdamas maldas užmigau 
ir išmiegojau, kol rytą mus kėlė į darbą. Čia 
dažniausia buvo vėjuota ir nešė sniegą. Nieko 
nematyti per metrą. Po pusryčių mus surikiavo po 5 
ir išvedė į kasyklą, kuri buvo už mylios. Cia kasykla 
buvo horizontalė - j kalno vidų. Tuneliu dar ėjome 
pusvalandį. Aš buvau paskirtas dirbti kartu su 
čigonu Griša. Pylėmė palaidas anglis į vagoną, o 
taip pat pakeitėme pilnus vagonus tuščiais ties 
pylimo šachta. Mes dirbome 10 valandų be per
traukos ir dirbome drėgnoje vietoje. Kai ėjome iš 
darbo, mūsų Šlapi batai sušalo. Mes buvome 
laimingi, kad nenušalome kojų pirštų. Stovykloje 
nebuvo bėgančio vandens. Mes prausėmės sniegu. 
Vakare ėjome miegoti su tais pačiais darbo 
drabužiais, nes pakaito nebuvo. Otomanas mane, 
kaip amerikietį, labai vertino. Jis pasakė, kad, jei 
kas mane nuskriaustų, turėtų reikalo su juo. J i s 
prašydavo, kad aš papasakočiau apie Ameriką. J i s 
buvo kaip mažas vaikas: akis išplėtęs klausydavo 
mano pasakojimų, juokdavosi ir šaukdavo — negali 
būti! Jis negalėjo įsivaizduoti 50 aukštų namų. J a m 
sunku buvo patikėti, kad šeima turi 5-6 kambarių 
butą ar net savo namą, kad šeima turi nuosavą 
automobilį, kad namo viduje yra šiltas ir Šaltas 
vanduo, tualetas. 

Visa tai Otomanui buvo kaip tikra pasaka. J i s 
prašė, kad aš jam ir kitiems pasakočiau ir 
pasakočiau apie Ameriką, tarsi būčiau tapęs Hans 
Christian Andersen. Aš turėjau ir juo pasirūpinti: jo 
lova, maistu. Valgį gaudavome kiekvienas virtuvėje. 
Kai paduodavau virėjui antrą lėkštę ir pasakydavau 
— Otomanui, virėjas prikraudavo valgio pilną lėkštę 

ir dar pridėdavo riebalų. Otomanas turėjo du 
ginklus: peilį ir durklą. Juos laikė prie kailinių 
atskirose kišenėse, o naktį — po pagalve. Mano 
bendradarbis Griša vakarais dar dirbdavo virtuvėje, 
kad gautų papildomo maisto. J i s kvietė ir mane 
dirbti virtuvėje. Ir aš dirbau kurį laiką. Gavau daugiau 
maisto, bet mažai miego, poilsio. 

Kasyklose ir stovyklose buvo daug nesklan
dumų, kad kartu gyveno ir dirbo politiniai kaliniai ir 
kriminalistai. Vėliau statė naują stovyklą už kokių 5 
mylių. Cia prie statybos daugiausia dirbo politiniai 
kaliniai.Otomanas buvo mūsų brigadierius. Prie tos 
stovyklos įrengimo sunkiausias darbas buvo 
įšalusioje žemėje iškasti duobes stulpams. Darbą 
sunkino aštrus vėjas, kuris nešė sniegą. Cia dirbome 
nuo ryto iki Šeštos, septintos, o kartais net iki 
aštuntos valandos vakaro. Kaliniai būdavo taip 
išvargę, kad grįžti į Zapadnaja stovyklą užtrukdavo 
dvi, tris valandas. Kartais į stovyklą grįždavome 
vienuoliktą valandą vakaro. Savalgę košę, 
krisdavome į guolį ir miegodavome kaip užmušti iki 
kėlimosi signalo. 

Duoną traukiniu atveždavo iš Norilsko. Į pačią 
stovyklą duoną tekdavo vežti rogėmis. Kartą ir a i 
vežiau duoną kartu su keliais kriminalistais. 
Pamačiau, kad kriminalistai ima duoną ir valgo. 
Sargybiniai į tai nekreipė jokio dėmesio. Ir a i 
paėmiau duonos, nes buvau labai alkanas. Tuojau 
pajutau šautuvo buožės smūgį į nugarą, o vėliau 
smūgi į veidą, aš nugriuvau į sniegą. Sargybinis 
šaukė, kad kelčiausi. Kai aš bandžiau keltis, jis spyrė 
man į veidą ir aš vėl nukritau į sniegą. Jis dar 
pakartojo kelis spyrimu. Jis vėl šaukė, kad kelčiausi, 
o kitaip būsiu nušautas. 

.(Bus daugiau). . . ,, 
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Dalis Philadelphijos V. KrevCs lituanistinės mokyklos mokinių. Nuotr. J. Zerr 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
IŠKILMINGOS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGTUVĖS 

Gegužės 31 Vinco Krėvės li
tuanistinė mokykla iškilmingai 
baigė mokslo metus. Ta proga Šv. 
Andriejaus parapijos salėje su 
mokyklą baigusiais pasidžiaugti 
buvo susirinkęs mūsų kolonijos 
gyventojų būrys. 

Iškilmes pradėjo Aušra Zerr, 
tėvų komiteto pirm. Ji pasidžiau
gė, kad nepaisant visokių sunku
mų mūsų lituanistinę mokyklą 
vis dar lanko nemažas būrys jau
nimo. Jų skaičius kelių paskuti
niu metų bėgyje yra maždaug 
vienodas. Tikisi, kad ir ateityje 
mus maloniai nuteiks naujos abi
tu rentų laidos. 

Nuoširdžiai padėkojo tėvų ko
mitetui — Brigitai Mitten, Da
nutei Vansaitis, Esterai Washofs-
ki, Vytautui Sušinskui — už ma
lonų bendradarbiavimą, o išskir
tiną padėką išreiškė kun. kleb. 
Jurgiui Degučiui, kun. Kajetonui 
Sakalauskui, klebonijos šeiminin-

lietuvių kalbą, pavergtų brolių 
baisias kančias. Tvirtino, kad tai 
turės didelės įtakos į jų tolimes
nį gyvenimą. Dėkojo tėvams ur 
įvedimą į lietuvišką kelią, o mo
kytojams — už lietuviško akira
čio praplėtimą. Viena kalbėtojų 
pareiškė, nors labai laukė mokyk
los baigimo, tačiau dabar sunku 
skirti su draugėmis. 

Sveikinimai 
Teresė Gečienė, buivusi mo

kyklos mokytoja bei vedėja, da
bartinė LB Philadelphijos apy
linkės pirmininkė, sveikindama 
pasidžiaugė, kad visos penkios 
mergaitės šoka "Aušrinėje" ir 
dalyvauja skautų bei ateitininkų 
organizacijose. Sveikindama savo 
apylinkės vardu abiturientėms 
įteikdama po knygą, linkėjo, kad 
ir ateityje jos liktų sąmoningo
mis lietuvėmis, pareigingomis LB 
narėmis ir darbuotųsi Lietuvos la 
bui. 

Pietinės New Jersey LB vardu 
sveikinimo žodį tarė Balys Rau

kei Emilijai Plavičiūtei ir mokyk-j g a s . jįs pabrėžė, kad per lietuviš-
lės vedėjui dr. Stasiui Rudžiui, įikas mokyklas perėjęs jaunimas gy-
kuris, nors ir gyvendamas kitoje j v e n ą s philadelphijos apylinkėse 

bančius) Valdonė Gover, I-mą sk. 
— Marytė Sušinskienė, IH-čią sk. 
— Danutė Surdėnienė, IV — VI 
— Alė Mačiūnienė, IX — Leono 
Balten, X — Jūra Viesulienė, dr. 
ra Balten, £ — Jūra Viesulienė, dr 
Stasys Rudys ir dr. Jonas Stiklorius 
darželį — Giedrė Šiupienė, pa-
gelbininkė darželį — Jūratė Gent-
lesk su padėjėjomis Dana Surdė-
naite ir Dana Rušyte. 

Tikybą mokė kun. Kajetonas 
Sakalauskas, dainavimą —Ona 
Pliuškonienė, tautinius šokius 
—Laima Paulikonytė. Akordeonu 
talkininkavo Jonas Puodžiūnas. 

Sekančiais makilo metais mo 
kyklai vadovaus Jra Viesulienė. 

Bronius Vaškaitis 

valstijoje, kelios des'.mtys mylių 
nuo Philadelphijos, patriotinių 
rūpesčių vedinas^ prieš porą me
tų pats pasisiūlė vadovauti šešta
dieninei mokyklai. Jiems visiems 
tėvu komiteto vardu buvo įteik
tos simbolinės dovanos. 

Toliau programai vadovavo 
Jūra Viesulienė, dešimtojo sky
riaus (abiturientų) auklėtoja. 
Grojant linksmą maršą į salę įžy
giavo abiturientės: Jolanda Ceso-
nytė, lydima brolio Arūno, Marija 
Jacono, asistuojamas Vytauto Vo-
lerto, jr., Rima Pliuškonytė su 
Andrium Dragūnu, Birutė Šnipai-
tė, lydima Pauliaus Dainoro ir 
Lydija Zerr, vedama brolio Jono. 
Buvo priminta, kad visą palydą 
sudarė anksčiau baigusieji Vinco 
Krėvės lituanistinę mokyklą. 

Viesulienė gražiai pristatė visas 
abiturientes. Ji suminėjo kiekvie
nos pomėgius, kada pradėjo lan
kyti mokyklą, kur dabar mokosi 
ii ką galvoja studijuoti. Padėko
jo tėvams už didelį ryžtą bei pa
siaukojimą dešimties metų bė
gyje vaikus kas šeštadienį vežio
jant į mokyklą, abiturientėms už 
uolų mokymąsi bei ištvermę, mo 
kytojams už pasiaventimą pertei
kiant žinias bei auklėjant mūsų 
atžalyną, o visuomenei ypač 
Lietuvių bendruomenei už viso
keriopą paramą. 

Abiturientėms diplomus įteikė 
mokyklos vedėjas Rudys. Jis svei
kindamas mokyklą baigusias, reiš
kė viltį, kad bent dalis jų, pagili
nusios žinias Lituanistiniame ins
titute bei kitur, vėl grįš į mūsų 
mokykląkaLpmokytojos. 

Abiturienčių žodis 
Kiekviena mokyklą baigusioji 

gražia lietuvių kalba tarė po 
trumpą žodį, pareiškė, kad 10-ties 
metų slinktyje buvo sutikta ne
mažai kliūčių, kartais atrodan
čių neįveikiamų. Bet štai po ga
na ilgo laikotarpio išaušo lyg lais 
vės rytas: šeštadieniais nebeskam 
ba mokyklos varpelis, visi savait-
gaSio vargai baigti, diplomai ran-

Šiuo metu sudaro JAV lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybą, kurios 
iniciatyva jaunimas minint Lie
tuvos pavergimo 40 metų sukaktį 
birželio 14 d. ir 15 dieną ir naktį 
budės Philadelphiioj prie Ame
rikos Laisvės Varpo. Pasidžiaugė 
matydama penkias subrendusias 
ir gražiai lietuviškai kalbančias 
abiturientes. Savo apylinkės narei 
įteikė knygą. 

Vytautas Volertas, Sr., sveikin
damas ateitininkų vardu, pabrė
žė, kad abiturientės savo gyveni
me turėtų prisiminti, jog jų mo-
kylos vedėjas buvo daktaras. To
kie žmonės daugiausia sutinkami 
universitetuose, o ne paprastutė
je kaip mūsų šeštadieninėje mo
kykloje. Ateitininkėms su gražiais 
įrašais įteikė po knygą. 

Danutė Surdėnienė sveikinimo 
žodį tarė skautų vardu. Kreip
damasi į abiturientus pareiškė: 
"Šiandieną po ilgų metų gavote 
mokslo įvertinimą — diplomą. 
Tas pažymi, kad nuo dabar indi
vidualiai esate pajėgios ir turite 
pakankamai žinių. Tik turite mo
kėti jas pritaikinti ir panaudoti sa 
vo asmeniškame bei lietuviškame 
gyvenime. Skautėms įteikė po 
IV tomą Lietuvių literatūros is
torijos. 

Toliau lituanistinės mokyklos 
mokiniai, paruošti Laimos Pauli-
konytės — Christian, palydint 
Jonui Puodžiūnui akordeonu, pa
šoko klumpakojį, vėdarą ir jauni 
mo šokį. 

Dr. Stasys Rudys, uždaryda
mas minėjomą, pasidžiaugė, kad 
V. Krėvės lituanistinę mokyklą 
finansiškai gražiai parėmė įvai
rios vietinės organizacijos bei pa
vieniai asmenys: Phila LB paau
kojo 200 dol., Piet. New Jersey LB 
150, Balfo sk. 50, ramovėnai — 
25, Phila. lietuvių moterų klu
bas — 50, JAV LB Švietimo tary
ba — 1,100, Vytautas Riškus — 
100, Genė Ugianskienė — 25, VIa 
dislava Jakienė 10. 

Paskutiniais mokslo metais mo 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
KAIP AŠ "LAIMĖJAU" 
PULITZERIO PREMIJĄ 

1979 m. kovo 29 dV Chicago je 
įvykusiame liet. simf. muzikos 
koncerte Chicagos simf. orkest
ras atliko ir mano 4-tą simfoniją. 
1980 m. vasario 4-os dienos laiš
ku minėto orkestro ryšininkė 
(public relations) irran pranešė: 
Chicagos simf. orkestras mano 
4-tą simfoniją nominavo Puli-
tzer premijai, ir prašė iki kovo 1 
d. 1980 m. atsiųsti biogr. žinių, 
simfonijos partitūrą^--jos įgroji-
mą (tapė). 

Įgrojimo juostelės (tapė) ne-
nusiunčiau, nes legaliai įgrotos 
neturėjau ir neturiu. Žinojau, 
kad juosta sprendėjų komisijai i žydiškai, 

OPEROS KONKURSO 
LAIMĖTOJAS 

Kompozitorius Jan M. Each, 
Dalios Zakaraitės vyras, Šių me 
tų gegužės 14 d. laimėjo 10,000 
dolerių premiją už geriausiai pa 
rašytą vieno veiksmo neoklasiki 
nę operą "The student fiom Sa 
lamanca". Šios operos premjera 
įvyks spalio 9 dieną New York 
City operoj, Lincoln centre. 

Pereitą rudenį New York Ci
ty operai paskelbus šias varžy
bas, 233 kompozitoriai pareišZcė 
susidomėjimą, iš kurių iki pat 
galo ištesėjo tik 33. Buvo ren
kamas tik vienas laimėtojas, še
šiems pagrindiniams solistams 
J. Bach taip pat parašė libretto 
pagal Cervantes "La Cueva de 
Salamanca". 

Kompozitorius J. Bach yra 
muzikos profesorius De Kalb 
universitete. Gavęs muzikos 
mokslų daktaratą iš Illinois uni 
versiteta, jis toliau tęsė kompo
zicijos studijas Virginia, Yale ir 
Europos universitetuose. Yra 
parašęs eilę muzikos veikalų. Ta 
proga galima paminėti, kad. ko
vo mėn. Nebraskos Simfonijos 
orkestras (Nebraska Smifonia) 
įgrojo į plokštelę komp. Bacho 
irgi konkurso keliu laimėtą sim
foninės muzikos pasaką "Lai
mingasis princas" pagal Oscar 
Wilde. Plokštelės tekstą įkalbė
jo jo žmona Dalia Zakaraitė. 
Rudens pradžioje ši plokštelė 
pasirodys rinkoje. 

Gavęs minėtą laišką, bičiulių 
padedamas, ėmiau ieškoti orkest
ro simfonijos įgrojimui. Paaiškė
jo, kad tam reiktų 10-15 tūkst. 
dol. Parašiau prašymą Liet. fon
dui. (Jei tai liestų tik Pulitzerį, 
būčiau neprašęs nė 1 dol. Fon
dui siūliau iš tos pačios juostos 
padaryti patefono plokštelę ir ją 
išsiuntinėti rimtosios muzikos ra
dijo stotims. Tokios plokštelės mes 
vis dar neturim). Iki šiam laikui 
jokios žinios iš fondo negavau. 
Pulitzerio komisija, neturėdama 
svarbiausio dalyko - juostos, ga
lėjo mano simfonijos net ne
svarstyti. 

Liet. fondo pirm. dr. A. Razma 
mums rodė pavyzdžiu žydų verž
lumą, remiant ir propaguojant 
savo menininkus (turbūt jis tu
rėjo galvoj ne tik dailininkus) 
(Draugas, 1980, kovo ld.) Mes, 
lietuviai, sugebam pagalvoti ir 

bet visuomet padą-

C L A S S I F I ED GU I DE 
S E A L E S T A T E 

N A U J A VIETA 
Yra laisva* gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). ApšikL Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio muro. 22-jų mt.^ bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Savininkas parduoda 2 jų butų 
med. namą ant kampinio sklypo. 
1 miegamas apačioj, 2 mieg. kamb. 
viršuj. Nėra garažo. Namui rei
kalinga truputį remonto. Arti 
69-os ir Artesian. $26.900. 

Skambint — 434 3297 

3 F L A T 
Super brick 3-flat wlth two 3 bed-

room apts. and 2 car brick garage. 
Near Holy Cross Hospital. 8%% fin-
ancing available. Only $65,000.00. 

Ask for Toro Maloney 

424-7900 
JRE/MAX REALTORS 
9604 S. Cicero Avenue 

buvo svarbiausias dalykas, nes 
orkestrinę muziką galima pažinti 
tik ją išgirdus. Dar geriau - klau
sant ir sekant partitūrą. 

rom... lietuviškai. Atrodo, kad 
lietuviai nemėgsta -rimtos muzi
kas. 

Julius Gaidelis 

E 
Philadelphijos V Krėves lituanistinės mokyklos abiturientės. B kairės: Ly
dija Zerr, Birutė Saipaitė, Rima Pliuškonytė, Jolanda Cesonytė ir Marija 
Iacono. Nuotr. J. Zerr 

koše. Džiaugėsi, kad mokykloje jkyklą lankė 45 mokiniai. Pagel-
d&ug sužinojo apde tėvy žemę.ibinę klasę (lietuviškai nekal-

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokšteles 
Atlieka: DALIA KU6ČNIENE 

Akompanuoja: Enriąue Arias 
Pirmoje plokštelėje lietuviu kompozitorių kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, Kamaviėius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antrojo plokštelėje pasauliniu kompozitorių kūriniai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinrų apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais-

Plokšteiių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kairia $14.00, su persiuntimu $14.85 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

Isnuom. butas Ciceroje — 3 miega
mi, didelė virtuvė, valgomasis. Kera
mikos vonia. Įskaitoma apšildymas ir 
vanduo. Jokių gyvuliukų. Skambint 
652-0586. 

Isnuom. 3-jų kamb. butas su 
uždaru porčium. 69-os ir Rock-
well apyl. Skambint 776-5805. 

Išnuomojamas 2-jų didelių kambarių 
ir virtuvėlės butas. Apstatytas gerais 
baidais. Visas butas išklotas kilimais. 
Pageidaujama vyresnio amžiaus vien
gungis, negeriantis. Ramiam asmeniui 
pigiai. Skambint 778-2922. 

VYRAI IR MOTERYS 

H E L P W A N T E D 
T E L L E R 

Full Time — Typmg Reąuired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

CLEANING 
Commercial properties suburbau area. 
Day and night available. Car helpfuL 
Good starting wage. 

M I S C E L L A N E O U S 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
HIIIIIII1IIIIIHIIIIHIHHI1I111UI1111H1II1UHI 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

timimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

JJOTARY PUBLIC 
4259 So. Ma.plewL.od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiimniimiimiiiuiuHuiiimiiiiumiiii 

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 bungakm Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436 7878 ar 839-5568 

C-«>C«>«-*<«>'«>»t«*»<«>«>£>S<S*8 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve. 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

liiHiniiiiiiiiiiiiuiiiiiimiimuiiimimnii 
t; Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Chkago, UL 60629 
SIUNTINIAI ! LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valaatinaa 

iiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiinuiuiiiiiiiiiimiiwj 

C ALL — 724-5188 

IEŠKO NUOMOTI 

Viengungis pensininkas ieško 
3-jų kamb. buto, be baldų. Pir
mame aukšte. Brighton Parke 
ar Marąuette Parke. Nuo lie
pos 1 d. Skamb. 523-5486. 

P A B D A V I M U I 

Lietuvių, Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas dviem kapam. 

Skambint po 6 vai. vakaro 
Telef. — 843-4095 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

We'll help you make the right movė 

J E I GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės t 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S, Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiHii' 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iHiimimiinimmiiiiiuiiuiuuiuiiuiuiii 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N AS TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
nmninimmniiiiuiiHiiniuinuiiiiuiii?t 
mmuiiiiimmiimiHiiiiiiiiiiiimimmiiM 
DAŽAU NAMUS 

16 LAUKO IR IŠ V I D A U S 
Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai. 

Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS K L Y N A I T I S 
TEL. — 429-0772 

iiimiiuiiniiniiiiHiiniiiimmimiHiiiiiiH 
PACKAGE EXPRES8 AGENCT 

MARIJA NOREIKIEJrfi 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
I*baJ pageidaujamos sero* Hl&iea 

pr«kf*.. Mantas U Europos saod^liu-
2*08 \V 6» SC. Chicago. IL SOS2S 

. TEK — WA 5-2787 

D B M £ S I O 

Hiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiii 

A U d R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

imimimiiimmmiiiiiimiimiimiiimmi 
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GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

ii 

I dalį paruošė 
PETRAS JURGĖLA 

II dali redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St . 

Chicago, DU 60629 
1I1IIII11IIIMII1III1II1I11IIIII1III1IIIII1I1III1II11 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiimiHiM 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge1 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Drango" adresas: 4545 West 
SSrd St . Chicago, m. 60629. 
iiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiimiiuiiiiiiM 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visai* panagiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūaų patarnavi
mu 

lUHiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimmniimmimii'. 
P L U M B I N GI ŠEIMOS MALDOS 

Liceused, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glasa blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
nniiHHiniiiuniiitniiiuuuiimimuHitiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudė nuo ugnies Ir totomo-
bilto pas m m 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. — OA 4-8654 

3208 Vi We»t 95th Street 

LIETUVIŲ KALBA 
Per kun. B. Kahn, OFM, ga

lite gauti lapei} su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis, šia gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pio), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
reso dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 6Srd St , 
Chicago, m. 60629. 

jiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiuuiiiimuitiiiuuittt 
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JV. VARDO KATEDRA BUVO PERPILDYTA 
(Atkelta iš 1 pusi.) Į choras pagiedojo, vad. muz. Ant. 

Lino, asistavo muz. K. Skaisgi-
rys, vargonais grojo muz. Arūnas 
Kaminskas. Choras didžiulėje ka
tedroj skambėjo nuostabiai gerai. 
Taip pat susižavėjimą kėlė mūsų 
solistai Danutė Stankaitytė ir Jo
nas Vaznelis. 

Lietuvos gen. konsule J. Dauž-
vardienė priminė, kad maldoje 
mes prisimenam anas siaubingas 
dienas, kada Maskva užgrobė Lie
tuvą. Tūkstančiai įkalinti ir žu
vo. Meldžiamės, kdd Lietuva grei
čiau išsivaduotų iš Dievo ne
pripažįstančio okupanto. 

Lietuviu evangeliku reformatu 
bažnyčios atstovas kun. P. Dilys 
angliškai .perskaitė Šv. Rašto iš
trauką, taip pat angliškai iš Šv. 
Rašto paskaitė Šv. Antano para
pijos klebonas kun. J. Stankevi
čius. Valdas Adamkus priminė, 
kad Lietuvos laisvės švytėjimas 
buvo nutrauktas prieš keturiasde
šimt metų ir prasidėjo kančios ir 
aukos neaprėpiamas kelias. Kan
čia daug davė kankiniu ir didvy
riu. Verta pasididžiuoti, kad tau
ta per tiek laiko nepalūžo, kad 

Iš Kataliku Bažnyčios kroni 
kos Nijolės Sadūnaitės teisme gy
nimosi kalbą angliškai labai 
ekspresyviai paskaitė seserų ge
neralinė sekretorė seselė M. Ag-
nesine. Lietuvos religinės šalpos 
direktorius kun. K. Pugevičius, 
pasveikinęs visus lietuviškai ir 
pasidžiaugęs, kad jau gauta iš 
Lietuvos LKB Kronikos 42 nr. ir 
naujas numeris Aušros, angliš
kai papasakojo Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo tautų tragediją, iškelda
mas Lietuvos kultūrinius, ekono
minius ir visus meninius pasie-

vergijoj išaugusi karta tebesiprie- į kimus. Po jo pamokslo sol. D. 
šina okupantui. Mūšy pareiga Stankaitytė sugiedojo Libera mea. 
skelbti visam pasauliui lietuviu j Kun. A. Zakarauskui, Svč. M.M. 
tautos kančias. Gimimo parap. klebonui, vado-

Po kiekvienos kalbos ir maldų! vaujant, sukalbėti prašymai į 
Švč. M. M. Gimimo parapijos' Viešpatį, prašant paguodos pa-

MILIJONINES VERTĖS DRAUGYSTE 
M. IR m . A. RUDŽIŲ ŪKYJE 

Rotary (nuo 1922 Rotary In- prezidento Vidmanto „Vid" rap-
temational) tarptautinė organi-1 šio kortelę. Suomis, kuris yra dist-
zacija, kurią sudaro atskirų vals- rikto gubernatorius ir vadovau-

pavergtoj Lietuvoj, prašė Viešpa
tį padėti pernešti tą sunkią prie
spaudą. Tarp visų maldų Švč. M. 
M. Gimimo parapijos choras ir 
solistai Danutė Stankaitytė ir J. 
Vaznelis vėl pagiedojo. Atskirai 
giedojo ir vyrų choras. Buvo pa
giedota Nuliūdo kapai, Apsau
gok Aukščiausias, Popule meus, 
Parvesiu, Viešpatie, Jesu Dulcis, 
Malda už tėvynę, Skausmo kryž
kelėj. Palaiminimą po trumpo 
pamaldų reikšmės priminimo su
teikė vysk. V. Brizgys. Pamaldos 
baigtos Marija Marija ir Lietuvos 
himnu, kuris nuskambėjo kaip re
tai pakiliai ir didingai. 

Pamaldos buvo gerai suorga
nizuotos, gerai pravestos, neuž-

pamaldų, kuriose dalyvavo arti 
dviejų tūkstančiu lietuviu. Susi
kaupimo minutės, maldos ir gies
mės, maldingai ir vilties pilni kal
bėtoju žodžiai visus nuteikė ryž
tui ir darbui, kad greičiau pri
artėtų mūsų pavergtajai tėvynei 
Lietuvai laisvė. 

L. Galinis 

STATYS KOLEGIJĄ 

Po 10 metų ieškojimo birže
lio 13 d. buvo pamatų prakasi
mo iškilmės naujai kolegijai 
Chicagos miesto centre prie 
Lake ir Wabash. Kolegijos rū
mai numatyti 11 aukštų, kai-

truko perilgai ir svarbiausia vi-' nuos 19.3 mil. dol., bet dar eina 
šiems paliko neužmištiną įspūdį.! bylos teisme, ir pati statyba ne-
Tai buvo vienos įspūdingiausių pradedama. 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 17 d. 

tybiu Rotary klubai. Organizaci
jos pagrindinis tikslas per savo 
klubo narius, kurie būna įtakingi 
visuomeninkai, politikai, kultūri
ninkai ir ekonominio gyvenimo 

ja miškų tyrimo institutui, nese
niai kelis mėnesius praleido ok. 
Lietuvoje. Jam labai patiko Kau
no ir ypatingai Vilniaus archi
tektūra. Minėjo daug pavardžių, 

A. f A. VALE SABONATTIENĖ 
PAGAL PIRMA VYRA KRASAUSKIENĖ 

Gyveno 2421 W. 70 Street, Chicago, Illinois. 
Mirė birželio 15 d., 1980 m., 11:05 vai. vak.. sulaukusi 74 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Vanda Petkuvienė, žen

tas Zenonas, Birutė Podienė, žentas Gediminas ir Praurimė Ragienė, 
žentas Dionidas, II anūkų, 3 proanūkai, 2 seserys: Marija Lukaus-
kienė su šeima, gyv. Rhinelander, Wisconsin, Halina Sankowska, gyv. 
Lenkijoje, ir kiti giminės, Lietuvoje ir Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 18 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kuriojje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, tentai, anūkai ir proanūkai. 
Laid direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

atstovai, skelbti politinę bei reli- į džiaugėsi lietuvių draugiškumu, 
ginę toleranciją, veikti visuome-1 vaišingumu. Prie baro susitikome 
ninėse ir labdaros organizacijose, i su suomiu, švedu, norvegu, is-
1905 pirmąjį Rotary klubą įstei-; landų ir sukūrėme ,,santarvę". Vi
ge P. P. Harris Chicagoje. į sur buvo girdėti minint Lietuvą, 

Lietuvoje K. Zaikausko, prof, į lietuvius. Japonas pasakojo apie 
K. Pakšto ir dr. J. Purickio ini-
ciatyva 1934 m. buvo įsteigtas j 
pirmasis Rotary klubas Kaune, ku
ris turėjo 50 narių. Į klubą buvo: 

sutelkta visų žymesnių politinių1 

partijų, mokslo, meno, prekybos, 
pramonės, kooperacijos bei profe
sijų atstovai. Dr. Domo Jasaičio 
iniciatyva buvo įsteigtas R. klu
bas Šiauliuose, prof. Ernesto Gal
vanauske — Klaipėdoje ir prof. 
M. Roemerio — Vilniuje, (Lietu
vių Enciklopedija, 25 tomas, 540 
psl.). 

Inž. Antanas Rudis Rotary klu
bo veikloje yra ėjęs įvairias atsa
kingas pareigas, atstovavęs šiai 
organizacijai įvairiuose tarptauti
niuose suvažiavimuose ir savo pa
skaitose bei pranešimuose daug 
kartų yra kėlęs Lietuvos laisvės 
reikalus. Dabar, vykstant Rotary 
International suvažiavimui Chi
cagoje, inž. Antanas ir Marija 
Rudžiai birželio 3 d. sukvietė per 
šimtą atstovu, atvykusių iš įvai
rių pasaulio kraštų, į savo gražų 
ūkį draugiškam subuvimui — 
„Home Hospitality". Visi svečiai 
užsieniečiai atvyko 3 autobusais 
su užrašais „Rudi;?—Chicago". 
Prie vartų ir lietuviško kryžiaus 
bei gražios tautinio stiliaus var
pinės atvykusius svečius pasitiko 
Rudžių šeima, grojant Ąžuolo 
Stelmoko arkestrui lietuviškus 
maršus. Čia pat buvo didžiulis 
šampano fontanas ir girdėjosi žo
džiai: „Sveikas—valio!" TV 2 ka
nalo reporteriai ir filmuotoįai, 
daug anksčiau atvykę ir filmavę 
gražius lietuviško stiliaus rūmus, 
dabar filmavo svečius, darė su 
jais pasikalbėjimus (VISP tai rodė 
birželio 4 d., 6 val.p.p.). Per gar
siakalbį svečius pasveikino inž. 
Ant. Rudis, pasisakė, kad yra lie
tuvių tautybės ir kvietė jaustis, 
kaip savo namuose. Be Stelmoko 
orkestro, buvo ir kitas amerikie
čių. Prasidėjo susipažinimas, kal
bos. Vieni apžiūrėjo gražius rū
mus, kiti kopė į Gedimino kal
ną ar laiveliu plaukiojo ežerėly
je. Marija Rudienė kiekvieną sve
čią apdovanojo. Jie domėjosi lie
tuviškomis knygomis, dainos bei 
muzikos plokštelėmis. Danas 
Find Biilman rodė norvegui, mu
ziejaus direktoriui, padovanotą 
dail. Kaupo monografiją. 

Daug kas dalinosi vizitinėmis 
kortelėmis. Jų krūvoje randu ir 
Amber air International LTD 

Lietuvos gen. konsule J. Daužvardie 
nė kalba Sv. Vardo katedroj Chicago- į 
je, praėjusį sekmadienį prisimenant 
skaudžiuosius įvykius, Lietuvos oku
paciją. 

Nuotr. J. Kuprio 

vergtiesiems, kad kraštas nepra
rastų prisikėlimo vilties, kad grįž
tų tėvynei laisvės dienos. 

Danutė Juodvalkytė Lietuvos 
jaunimo atstovė, prašė Viešpati 
kad greičiau pasibaigtų kančios 

lietuvių kalbą. Jis moka 15 kalbų 
ir labai gerai susipažinęs su sansk
rito kalba. 

Po skanios lauko virtuvės va
karienės visi įsijungė į šokių lau
ką ir airiai mokė "sąuare dance", 
o Marija Rudienė sudarė lietu
višką ratelį. Teko ilgokai kalbė
tis su TV 2 kanalo reporteriu 
Bob. VVallace. 

Autobusais 10 vai. išvykus už
sieniečiams svečiams, pasilikę dar 
ilgai dalinosi gražiai praleistos 
dienos įspūdžiais. 

Vytautas Kąsnis 

A. f A. TOMAS ČIUNKA 
SAVANORIS - KCRCJAS 

Gyveno Warren, Michigan. 
Mirė birželio 15 d., 1980 m. 
Gimė 1898 m. kovo 8 d. Lietuvoje, Darbėnuose, 2emaitijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, 3 dukterys: Aldo

na, žentas dr. Raimundas Cerškai, Antanina, žentas John Han
cock ir Viktorija Burneikienė, 3 anūkai: Alexa, Vincas ir Paulius 
Burneikiai, Montrealyje 2 sesers dukterys: Danutė Smilgevičienė su 
vyru Kazimieru ir šeima, ir Gražina Daukšienė su vyru Kaziu ir 
šeima; New Jersey giminaitės seserys Vitkauskaitės, Lietuvoje gi
minės ir pažįstami. 

Priklausė Detroito Ramovėnams, Stasio Butkaus šaulių kuo
pai, Detroito Lietuvių Namų draugijai ir buvo vienas iš jų stei
gėjų; ir Dariaus ir Girėno klubui. 

Kūnas pašarvotas Schnaidt koplyčioje, 1926 W. Eleven Mile 
Road, Royal Oak, Mich. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 18 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai Ir anūkai. 
Laid. direkt. Jolanda Zaparackienė. — Tel. 541-5400. 

Brangiai motinai 

A. t A, SOFIJAI BIELSKIENEI mirus, 
dukrai Birutei, jos šeimai ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Minijos Vyrės. Skaučly Būrelis 

A. t A. INDREI DAMUŠYTEI-CEPULIENEI 
mirus, jos vyrui RIMUI, tėvams JADVYGAI ir dr. ADOL
FUI DAMUŠIAMS, SESERIAI, BROLIAMS, giminėms ir 
draugams nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Grand Rapids Ateitininkų 
Pakšto Kuopos Alumni 

A . t A. INDREI DAMUSYTEI-CEPULIENEI 
amžinybėn iškeliavus, liūdesy likusius vyrą RI
MĄ, tėvus dr. ADOLFĄ ir JADVYGĄ DAMUŠIUS, 
brolius dr. VTTEN1 su šeima ir SAULIŲ, seserį 
GINTĘ, ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

L ir Y. Gražuliai 
S, ir A. TumoseJ 

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos narei 

GERTRŪDAI MARTINKIENEI 
ir ŠEIMOS NARIAMS, jos motinai 

A. -j. A. Helen Kemner Vokietijoj mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą. 

Kuopos Vaidyba ir Nariai 

i i t A. Indrei Damušytei-Cepulienei 
mirus, skausmo prislėgtus jos VYRĄ, tėvus JADVYGĄ ir 
DR. ADOLFĄ DAMUŠIUS, BROLIUS ir SESUTĘ nuo 
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Laima ir Petras žemaičiai 
su šeima 

Barbora Kripkauskienė 

Brangiai 'Dėtai 

A. f A. APOLONIJAI KORSAKAITEI 
mirus reiškiame gilą užuojautą ZENONUI GOBIUI, APO
LONIJAI PAŽSRIENEI, EUGENIJAI MACKEVIČIE
NEI, ADAI SU1KUVIENEI ir jų ŠEIMOMS. 

Jadvyga Jokubaitienė su sūnumi} 
Jonas ir Dana Dvmdurai 
Lina vr Stasys Slabokai 

eoj-

A. t A. Dr. JONUI JUOZEVICIUI mirus, 
jo žmonai dr. ALDONAI STULGmSKJUTEI-JUOZE 
VIČIENEI, -dukroms RAMUNEI ir JŪRATEI su 
momis ir sūnui JONUI reiškiame nuoširdžią už
uojautą. 

Albina ir Pranas Čepėnai 
ina ir Vytautas Užgiriai 

Brangiai mamytei 

A. t A. MAGDALENAI TREIDERIEMI 
mirus, jos dukrai dr. ELENAI ARMANIENEI, jos sū
nui SAULIUI ir kitiems artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dida ir Stasys Jazbučiai 
Vida ir William Sirois 

PADĖKA 
Mano mylimas vyru 

A. f A. EDVARDAS ĮLENDA 
mirė 1980 m. gegužės 12 d. ir palaidotas Visų Sielų kapinėse Cle-
velande. 

Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už šv. Mišių au
kas, gėles, lankymą koplyčioje ir pareikštas užuojautas per spaudą 
ir laiškais. 

Ypatingai dėkoju kun. Kidykiui, kun. Goldikovskiui ir kun. 
Bacevičiui už maldas koplyčioje, už atnašavimą šv. Mišių ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą. 

Dėkoju solistei Irenai Grigaliūnaitei už gražų giedojimą baž
nyčioje. Gili padėka už atsisveikinimo kalbas Jurgiui Malskiui, 
Viktorui Mariūnui ir E. Stepui. 

Dėkoju grabnešiams ir visiems palydėjusiems mano brangų 
vyrą į amžino poilsio vietą. 

Nuliūdusi Žmona Jadvyga Dendienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika ^ Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50 th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 YV. 6"th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUOMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. COth \>t , CM FRO. III.. Tel. OLympic 2-1003 

\ » 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 17 a. i 

X švč. M. Marijos Gim«mo 
! parapijos choras savo metinės 
j iškylos į Beverly Shores vilą EI 
j dorado proga birželio 22 d 10 

vai. Mišių metu giedos šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, Ind. 
Chorui diriguos muz. A. Linas, 
vargonais palydint K. Skaisgi-

lli-i rul*' Vietiniai, apylinkės ir vasa 
rojantieji lietuviai kviečiami šie 
se pamaldose dalyvauti. 

X Cicero "Klaipėdos" j ū r a 

x Dr. Regina Kulienė, 
nois universiteto profesorė Chi-
cagoje, yra pakviesta dalyvauti 
Baltųjų rūmų rengiamoje konfe 
rencijoje šeimų reikalais. Kon-1 ***&* **0V°S g e m i n ė bus bir-
ferencija bus Los Angeles mies į ž e l i o 2 2 dien{*> sekmadieni. Ori
te liepos 10-12 dienomis. Dr. An \ n i u sodyboje, Lemonte. Bus įvai 
tanas Butkus iš Clevelando, LB i r i u S ė r i m u atsigaivinimui, veiks 
krašto valdybos socialinių rei- v i r t u v ė - B u s d o v a n u Paskirsty-
k'alų vicepirmininkas, dalyvaus 
panašioje konferencijoje birže
lio 19-21 d. Minneapoly, Minn. 

mas. Pradžia 12 valandą. Grinių 
sodyba yra prie 143 kelio, t ik 
pravažiavus State gatvę. Prie 
kelio Bus iškaba. Šauliai ir ne-1 

lietuviai X Filisterio Skautų sąjungos j šauliai bei apylinkės 
Chicagos skyrius kviečia visus Į prašomi atsilankyti. 
Akademinio Skautų sąjūdžio na i * Justa Rarpiūtė, Westville, 
rius ir svečius dalyvauti šešta- j mt> žinoma lietuvių visuomenės 
dienį, birželio 21 d., 7:30 v. v.: veikėja, mums atsiuntė malonų j >r v Genienė, toliau — N 
Jaunimo centro kavinėje. Inž.; laišką, pasidžiaugė M. ir A. Ru- n6, * K e r e l i e n ė i r * 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
KRAŽIŲ MONOGRAFIJA 

Šios monografijos redakcinė 
j komisija, susidedanti iš Prano 
i Razmino, Jono Žadeikio ir Apo

linaro Bagdono birželio 6 d. po 
sėdžiavo Jono Žadeikio namuo-

! se. Posėdyje buvo svarstomas 
I pirmoj eilėje medžiagos surinki 
I mas. Pagal Prano Razmino pra

nešimą, didesnė pusė straipsnių 
jau pasiekė Chicagą. Tikimasi 

j greitu laiku sulaukti ir paskuti-
I niųjų straipsnių. Šios monogra-
Į fijos bendradarbių tarpe yra 
j kražiškių net iš Australijos ir 
i Argentinos. 

Rimti studijiniai straipsniai 
S yra paruošti dar prof. dr. Jono 
S Puzino. Laukiama iš istorikų 
! kun. Rabikausko ir kun. Kra-
į sausko straipsnių 

somybės kovose. 
Vincas Avižius, kilęs iš gau

sios šeimos Sūduvos krašte, bū
damas jaunas vaikinas, 1919 m. 
išėjo savanoriu ginti Lietuvos 
nuo ją puolančių priešų. Atga
vus Lietuvai laisvę, sukūrė šei
mą ir išaugino 7 vaikus: 5 sū
nus ir 2 dukteris. Jis pats da
lyvauja kūrėjų savanorių sąjun 
goję, yra pareigingas šaulys i r 
remia visą lietuvišką veiklą. 
Juozas Tamulis jį pasveikino 
Liet. kūrėjų savanorių centro 
valdybos vardu ir palinkėjo su
laukti dar daug gražių gimtadie 
nių. Po to įteikė specialų adre
są. 
Apolinaras Bagdonas paskaitė 

žemaitiškai solenizanto garbei 
sukurtą eilėraštį ir jį kartu su 
dar dviem knygomis padovano-

Br. Masiokas pristatys mums 
NASA programos, mėnulio, erd 
vių ir Jupiterio vaizdus spalvo
tose skaidrėse ir atsakinės į su
sidomėjusių klausimus. 

X Jonas ir Kotryna (Barz
daitė) Žekai, nuo seniau gyve-! a c i u 

ną Venice, Fl., buvo sugrįžę į 

laišką, pasidžiaugė 
džių vizitu "VVestvillėje, tačiau 
netrukus po to ji sunegalavusi 
širdimi ir buvo rūpestingai dr. 
Jono Urbos gydoma. Sugrįžusi 
namo, atnaujino prenumeratą 
ir atsiuntė 12 dol. auką- Labai 

I S A R T I 

Chicagą dalyvauti dukters Bar- į City, MD nuoširdi skaitytoja. į ̂ ^ U e ^ ^ ^ ^ | 

metų vedybų sukakties minė ji- \ ravillle, Ga. vietovę. Pakeisda-
me Greene West restorane, Hic- i m a adresą, pareiškė ,, n n t i ; tuo klausimu bus tariamasi su j m a s laimėjo pirmą vietą i r gavo 

atitinkamą žymenį. 
kftV+inrininJni oražiai Lšamrinti a u k ą adreso keitimo išlaidoms.: — * e n J ° s išvykai į Pietą kaktuvininkų gražiai b » ^ U f Į * . Ameriką paremti JAV LB 
vaikai Steponas, Janice, Linda! L^ e K OJ a m e - I. ^ .Z . . . . UT „ 

x LB Hot Springso apylin i krašto valdyba paskyrė PLB 

Tikimasi monografiją būsiant 
DLK Birutės draugijos naujos vėliavos šventinimas. Šventina kun. J. BoreviCius, vėliavos kūmai — pik. J. Švedas1

 a p į e 400 pus lap ių SU daugeliu 1 jo Vincui Avižiui. J is taip p a t 
L Norienė, M. Tumienė, pirm. K. Leonaitienė, A. Likanderienė, S. Toliušiene, J. Ivasauskie- Į r e ^ n u o t r a u k ų i d a r paskai tė du eilėraščius iš 

Nuotr. p Malėtos i A p . g ^ t e l k i m ą informavo j savo žemaitiškos knygos "Med-
Jonas Žadeikis. Jis džiaugėsi, į vėgale pasaka". Kiek pailsėjus, 

1 kad jau nemaža kražiškių ir ki- i kūrėjas savanoris Vidugiris 
! tų žemaičių savo aukas yra at- j sveikino solenizantą ir t a prog3 
siuntę. Tikimasi jų sulaukti ir j pateikė pluoštą atsiminimų iš 

i iš pavėlavusiųjų. Žodžiu, t a s j anų sunkių kovų, ginant Lietu-
j klausimas sprendžiasi gana pa - j vos laisvę. 

— Katyno žudynės. Argenti-! tenkinamai. Dalyvių tarpe buvo svečias iš 
nos lenkų kolonija paminėjo Kai A P - Bagdonas pateikė redak i Australijos — Vladas Dumčius, 
tyno žudynių 35 metų sukaktį,! «***" tik ka- a Lietuvos gautas ; kuris savo trumpame žodyje 

i bolševikai Katyno vie! vėliausias nuotraukas, kuriose j perdavė sveikinimus Australi-
'X,e:e išžudė daugiau kaip j b u s galima matyti, kaip Kražiai jos kūrė ja savanorių vardu 

Ji AI VALSTYBĖSE » — Adomas Vainauskas s tudi 
I juo ja Phoenixo kolegijoje ir y ra 

— Šeštoji Lietuvių dainų: o l i m p i n i s sportininkas, šaudyto-
X Marija Vieraitienė, Ellicot \ * v e n t ė J A V L B . 1

k r a S t ? . "*+ S - lanku (archer) . Gegužės 15-
! bos nutarimu siūloma įjungti 1 < 1 8 d Miami universitete Ox-

IR T O L I 
ARGENTINOJE 

ford, Ohio, buvo tos srit ies spor 
b o r c « i r L a w r e n c e ^ M u s i e l a k ^ k ^ c e A d o _ , a . r . , , : co * v ; , , K.-.,-... -,., 

klausimu bus tariamasi su 
ouTr^^~o^ ' rwI i , ^ ' " i r . Jt«liin+P i Kanados LB krašto valdyba 

kory Hills, 111., birželio 14 d. Su skirtis su Draugu n t e 1 - . - ~ - . , JL„_ 

ir Jonas puošė iškilmes ir pra-, 
džiugino tėvelius Joną ir Kotrv- i w e s v a l dyba dažnai paremia j vaidybai 2,000 dol. 
ną Zekus. Musielak šeima gyve- j " Išaugą" . I r dabar per valdy-1 - I M Lietuvių Jaunimo są 
na Downers Grove, 111 ir tu r i ! 1 5 0 3 pirmininką Steponą Ingau-j jungai, vadovaujamai Virgaus 
muzikos ir plokštelių krautuvę, i n? gavome auką. Ačiū. j Volerto, paremti JAV LB kraš 
Jie aktyviai dalyvauja Dieviš-j x Steponas Kuncevičius, I t o valdyba paskyrė 1,000 dol. 
kojo Išganytojo parapijos veik-! New Port, Richey, Fl., atnauji- j Krašto valdyba tikisi, kad Pa
loje. Ten buvo atlaikytos ir su- j no prenumeratą ir atsiuntė 12 j s a u l i o Lietuvių Jaunimo sąjun-
kaktuvių proga šv. Mišios. j dol. auką. Labai ačiū. j ? a , vadovaujama Gintaro Aukš 

x Jonas Žadeikis, Ateitinin- • tuolio, irgi parems JAV Lietu-X liet. Kar. kūrėjų savano
rių Chicagos VD skyriaus narių 

kų skyriaus "Drauge" redakto-įvių Jaunimo sąjungą iš savo 

metinis susirinkimas bus sekma 
dienį, birželio 22 d., 12 vai. Jau 
nimo centre. 

rius, atnaujino prenumeratą ir tarpkongresinei veiklai pinigų. 
— "Opera News" žurnale pa

skelbti septyni atsižymėję solis-

x Rašyt. 

įteikė 10 dolerių auką. Dėkoja
me. 

x Aldona Sehgal, Palo Alto. į tai, jų tarpe yra ir Lilija Šuky-
Andrius Mironas i Calif, aukojo 10 doleriu. Labai į tė, gavusi Kammersaenger titu-

— Marius M. Laniauskas 
Case "VVestern universitete bai
gė mokslus ir gavo dantų gydy 
tojo diplomą. Jis taip p a t buvo 
įvertintas ir atžymėtas Acade-
my of General Dentis t ry of 
Ohio, kaip parodęs aukščiausius 
gabumus ir dėmesį dantisto 
Marius yra Simono ir Stasės L a 
niauskų sūnus, vedęs Eglę Gied 
raitytę ir augina sūnų. 

AUSTRALIJOJE 

15,000 lenkų karininkų ir šiaip 
žymių asmenų (jų tarpe buvo ir 
lietuvių iš Vilniaus kraš to ir 
Lenkijos teri tori jos). Dalyvau
jant gausiai publikai, buvo pa 

Mayo Piramidės ir vėliau 12 vai 
buvo a tnašautos šv. Mišios Šv. 

Vincą Avižių, kaip pavyzdingą 
šaulių rinktinės narį, apibūdino 

atrodo šiandien. 
Posėdis tęsėsi 2 valandas prie 

šeimininko vaišėmis apkrauto I šaulys A. Petrauskas. Pats so-
stalo. Tikimasi dar šiais metais į lenizantas trumpai padėkojo vi-
perduoti spaustuvei galutinai į šiems už gausų dalyvavimą ir 

S t a s ^ a T n i k a ^ ^ ' p ' r i e H a z a "de' P a ^ o š t ; ą ; e i k , a l ą ; . . . . ! t i k i n i m u s . Pasidžiaugė kad 
Dar kartą kreipiamės 1 visus, į šioje šventėje jo gausi seimą 

kurie turėtų nuotraukų a r (14 anūkų, 2 proanūkės) gali 
: : > _ , , , . ^ v , z ; ->„-> : „ ^ 3 ! s t r a i p s n i ų šiai monografijai, ne ! pabendrauti ir jaukiai laiką pra 
A A „:»^,-^ i 7 m „. L-La__ Z I atidėliojant siųsti šiuo adresu: į leisti. Pobūvio metu solenizan-

Pr. Razminas, 6432 S. Talman i to garbei buvo sugiedota ilgiau-
4 d. minėjo 1791 m. lenkų kons 
titucijos paskelbimą. N. S. de ; 

Guadalupe koplyčioje buvo atlai
kytos šv. Mišios, kurių eigoje, 
lenkų kapelionas perskaitė Len; 
ki jos episkopato suredaguotą \ 
maldą, prašant laisvės paverg-: 

Ave., Chieago, 111. 60629. 
A. P. 

VINCO AVIŽIAUS 
80-TASIS GIMTADIENIS 

su žmona Ona vieši Anglijoje, 
kur Londone buvo suruoštas 
jo kūrybos vakaras. Apie auto
rių žodį t a rė rašyt. K. Barėnas. 
Iš Anglijos Mironai atsiuntė 
sveikinimus. Birželio 19 dier.ą iš 
vyksta į Prancūziją, ki*r ekskur 
suos tris savaites. 

acių. ią iš Bavar i jos valstijos operos. 

CHICAGOS 2INIOS 
SUVAŽINĖJO MOTOCIKLU PLANAVIMO KOMISIJOJ 

— Melbourno ramovėnai gy
vai veikia. Neseniai sušaukė su 
sirinkimą, suruošė iškylą. . T . . .___. __._ 

_ Liet. moterų socialinės 1 P i r r n u J u ~ Lietuvą. Po to buvo •, V i n c o A v i ž i a u s g i m i n i ų i:. ^ 
„ h ^ rlr*,,^™* vaMvhon me-1 P l U e t m i s minėjimas N S- d e ^ a t š v e s t i i o ^m t f ldiP r . i . Re i< 

mokyklos salėje 

sių metų ir galingas valio. 
Linkime savanoriui kūrėjui 

Vincui Avižiui sulaukti dar 
daug tokių gražių gimtadienių. 

A. P. B. 
. . . , Birželio 8 d. popietę šaulių 

tiems kraš tams, minint vieną i s i n a m u o s e mgixixiko keliasdešimt 

globos draugi ios valdybon me-
susirinkime išrinktos • I Guadalupe tiniame susirinkime išr inktos: i r **r" "~"^~*— "W"'JV" ; gausios šeimos narių, čia da r 

J Zalkauskienė (pirm.) , A.! S i u o s e m i n ė J l m u o s e i i e t u v i ^ k o l ° ! dalyvavo ir keletas Chicagos 
' nnai atstovavo Lietuvai išlais-

— Motina visada atleidžia, 
gų atšvęsti jo gimtadienį. Be jo | tam juk ji atėjo ir į paraulį. 

A. Durnas 

. _ . , . . _ , . - . . ,_ . Lmcolno rarke, Cbicagoj. mo x Nijole Makienene (Bacevi' .„ ., ,. . * . . . 
." _ _ . . . „ ; tocikhstas mirtinai čiūtė) iš Crown Point. Ind, iš- j 

skrido su savo sūnum Leonu j 
marčia Sonia ir anūkėliu Rai- Į 
mudu } Madeira Beach, Fl., ke- j 
liom savaitėm paatostogauti. 

X Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos j 
narių susirinkimas įvyks birže- į 
lio 20 d., penktadienę, 7 vai. v. j 
parapijos salėje. Bus trumpai 

as mirtinai suvažinėjo 
3 m. mergaitę Camna Lall. Ją 
pritrenkęs, pabėgo, met policija 
jį greit sugavo. Tai buvo J. L. 
VVulf. 28 m. Jis perduotas teis
mui. Policija susekė, kad kaiti-

Grikepebenė, V. Morkūnienė, B. 
Bitienė, V. Bladzevičienė, M. 
Sodaitienė. 

— Australijos Lietuvių fon
das parėmė lietuvius sportinin
kus, paskirdamas 750 dolerių 

M. Berger, nejudomos •KORl]eggtaM "Lietuviai sportininkai 
vybės patarėjas, paskirtas Chi- j Australijoj" išleisti. Redaguoja 

vinti centro 
Juknevičius. 

pirrn. Zeferinas 
lietuvių veikėjų, kaip kun. J . 
Prunskis, Juozas Masilionis su 
žmona, Vasiukevičiai, mok. J . 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGUS 

PRAKCOZUOJ 
Tamulis ir kt. Kun. J. Pruns- ; TJŽ savo darbą garantuojame 

cagos planavimo komisijos pir
mininku. 

ŽUDIKO TRAGEDIJA 

sporto veteranas Leonas Bal
trūnas. Sporto sąjungai pirmi
ninkauja J. Jonavičius. 

— Paskirta premija aktyviau-
Už nužudymą nuteistas mirti \ šiam 1980 metų lietuviui jau-

ninkas su draugais girtuoklia- Į W C A d k i n s ^ ^ l a i k o m a s j nuoliui. 500 premiją paskyrė 
vę. 

PERŠAUTI 
Du vaikai ir vienas suau-

paminėtas Tragiškas Birželis ir ' gęs buvo sužeisti šūviais iš Cab 
kiti namų savininkus liečia rei- j rini pigiųjų butų kolonijos. Su-
kalai. Todėl prašome visus gau- j žeistieji stovėjo prie savo namų 
šiai dalyvauti. Po susirinkimo ir buvo klastingai peršauti.. Šū 

kriminalinio teismo kalėjime ;. Australijos lietuvių fondas. Kan 
Chicagoie. birželio 13 d., pasiašt i didatai premijai pr is ta tomi ligi 
rines savo metalinę sagtį, per-11981.1.15. 

viai buvo paleisti trimis alve-
jais šeštadienio naktį. Panašūs 

DUS vaisęs. 
x Dr. Bronė Motuzienė Balfe 

veikia nuo pirmųjų į JAV atvy | šūviai y ra buvę ir gegužės 1 d. 
kimo dienų. Ji mokytojavo litua 
nistinėje mokykloje, buvo Bal-

sipiovė gyslas. Greitosios pagal 
bos automobilis jį nuvežė i Cock 
apskrč ligoninę, kur jis sveiks
ta. 

CIGAREČIŲ PAVOJAI 

fo apskrities valdyboje ir dirbo 
L. Bendruomenėje. Ji vadovau
ja Cicero Balfo skyriui ir regist 
ruoja norinčius autobusu vykti 
į Balfo rengiamą gegužinę. 

x lietuvių Dienų šventės 
atidarymo vakaras įvyks birže
lio 28 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Meninę 
programą atliks jaunos meni
ninkės iš Indianos ir Kaliforni
jos Linda Ruzgaitė ir Vilija 
Varpkojytė pralinksmins jus 
savo gražiomis dainomis. Po 
programos veiks bufetas ir bus 
šokiai. Bibetų kaina 5 dol. as
meniui. JAV LB Vidurio Vaka
re apygarda kviečia visus šioje 
šventėje dalyvauti ir čia susi 
tikti su svečiais ir draugais, at
vykusiais iš tolimesnių vietovių. 

(pr.) 

x Reikalinga virėja arba vi
rėjas Healthy Food Restoranui, 
3236 S. Halsted St. Skambint 
Gražinai tel. 326-2724. Ok.) 

Angliakasių "juodųjų plau
čių" liga, kylanti dėl anglių du! 
kių, mažiau pavojų sudaro ang
liakasiams kaip cigarečių rūky-

Ravensvvood ligoninėje iš j mas. Taip skelbia Chieagoje le: 
1500 ten gydytų pacientų rasta | džiamas gydytojų žurnalas 

Kaltininkas nebuvo rastas. 

NEPAKANKAMAS MAISTAS 

— "Lenkų žinių" laikraštis 
Sydnėjuje dažnai suteikia žinių 
apie Lietuvą ir lietuvius. Leidi
nį redaguoja D. Karwicki. 

— Adelaidės arkivyskupas J. 
Gleeson V.2 sukvietė imigran
tų kapelionų posėdį, kuriame 
lietuvius atstovavo klebonas 
kun. Albinas Spurgis . MIC. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Seniausias muziejus yra 

kiui sukalbėjus maldą, pradė
tos vaišės, jaukioje šeimyniško
je nuotaikoje. Programėlei va- \ 
davavo mok. Juozas Tamulis, 
kuris savo kalboje iškėlė soleni 
zanto indėlį Lietuvos nepriklau 

ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 

Tel. — 434-9655 

— Danutė Kristo — televizi-
90 nesveikų dėl nepakankamo; "Journal of the Americun Medi j Vilniuje, įsteigtas prieš 125 me-' J°« filmų aktorė. Danutė Kris-
maitmimosi. I cal Association". tus. Tai Lietuvos istorijos ir e t ! to< turėjusi pagrindinį vaidme-

nografiios muziejus. J a m e da-1 n J dabar Prancūzijos televizi-
bar yra apie 295,000 ekspo- ; J o s rodytame filme "Stiklinis, 
natų. 1979 m jį aplankė 570 i labirintas". Bent keli televi-' 
tūkst. lankytojų, jų t a rpe e O O O ^ 0 3 Programom* skirti leidi-1 
ekskursijų i m a i ^ ^ a p i e t ą f i l m ą ' k a i k u " I 

- Antenas Matulionis, miški'' rie i r a į e * m ū ! u « * » « 
ninkas, mirė gegužės 19 d , ei-! m ? V e , k e J ų ^ a s e Jos pavardė 

_m _ . -. rašoma pirmąja. Ji vaidina fil-damas 70-tuosius amžiaus me-, , , r" 1(_ , . , „ . , _ , . - . I mo heroję Annę. "Tele guide 
tus. Buvo gimęs 1911 m. 2i-1 ž u r n a l a g j o s a t v a i z d įįį.; 
dikuose. Pokaric meta is ilgą lai- d i n Q s a V Q ^ ^ Q | d u a sce_ 
ką buvo sovietinės Lietuvos Į n ų f i ] m o T o g e ^ ^ ^ ^ m ^ 
miškų ūkio pramonės ministru. į -{ D a n u t ė K r i s t o vra lietuvaitė 

— Arch. Algirdas fc*^| Kristopaity.ė. Rašoma, kad, 
kas iš New Jersey šiuo metu ruošdamasi sceniniam darbui. 
darbuojasi Detroite prie televi- mokslus ji išėjo Maskvoje. Pas-, 
zijoa kambarių įrengimo Joe : kui vaidinusi Šekspyro. Šilerio, | 
Louis arenoje — Respublikonų Į Gorkia. Čechovo veikaluose, gau 
konvencijai. Jeigu k a s iš lietu-' dama vis žymiuosius vaidmenis, 
vių bus delegatu, a tkreipki te į Prieš trejetą metų atvažiavo j 
lietuvio architekto projektą dė- Prancūziją, ištekėdama už jos 
mesį. Į piliečio. 

KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS 
GRUODŽIO MĖN. 7-tą DIENĄ — I SAVAITĘ 

Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga. 

Aplankys: Nassau, San Juan, St. Thomas. 
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo 

pilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas! 
Skubėkite registruotis — vie+ų skaičius ribotas!!! 
Užsiregistravę iki LIEPOS MĖN. 1 dienos turės geresnį 

patogesnių kambarių pasirinkimą. 

Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į : 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chieago, 1L 60643 Tel. (312) 238-9787 

Ateitininkų namų taryba, posėdžiavusi gegužės 25 d. Iš kairės: dr. P. Kisie
lius, T. Alenskienė. A. Prapuolenytė, E. Razmienė. dr K Rimkus. F. Macke
vičiene. J. Polikaitis. A. 2ukauskas 

Nuotr. V. RimSelio 

^HIIIIIilIlIlIlIlIUilIlilIlIlilIlIlHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIU: 

i Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVEHTĮS PROGA Į 
| DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS | 
| PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS | 
= Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus s 
= kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už £ 
5 pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite 5 
5 didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos Į 
1 dirbinių. S 
~ Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 s 
5 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki = 
s 12 vai. p.p. = 
I (Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra I 
5 iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio). = 

5 DRAUGO Administracija s 

| DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,. Chieago, IL 60629 I 
Siniiiiii!iiui!iiHHiniiiiiiiHiiiiii!iiiiiiii!H!iiiiii!ii!iimiiiiiiHHiiiminniiimiiniiih5 
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