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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Telšiai. 1979 m. rugsėjo 26 d. 
Alsėdžių bažnyčios klebonas pa
rašė Telšių vyskupijos kurijai to 
kio turinio pranešimą: "Šiuo pra
nešame Telšių vyskupijos Kuri
jai, kad š. m. rugsėjo 23 d. naktį 
nežinomų piktadarių, sulindu
sių pro langą, buvo žiauriai nu
siaubta Alsėdžių bažnyčia: sulau
žyti ir išplėšti septynių altorių 
tabernakuliai; didžiajame altoriu
je, sulaužius tabernakulį ir iš-
barseius komunikatus, buvo pa
vogta komuninė nuo altoriaus 
pavogta dviejų angelų su triša
kėmis žvakidėmis rankose masy
vios figūros; Šv. Antano altoriu
je — išlaužtas tabernakulis ir 
pavogtas relikvijorius su Šv. An
tano relikvijomis; Šv. Baltramie
jaus altoriuje — išlaužtas taber
nakulis ir pavogtos dvi ornamen
tuotos žvakidės; Šv. Kryžiaus al
toriuje — išlaužtas tabernakulis, 
nukabinėta ir pavogta keletas vo-
tų; Šv. Onos, Šv. Barboros ir 
Krikšto altoriuose — išlaužti tik 
tabernakuliai. Tokiu būdu liko 
nepaliestas tik Šv. Kazimiero alto
rius, nes prie jo prieiti sutrukdė 
gėlių vazonai. Charakteringa — 
dvi aukų dėžutės, buvusios prie 
altoriaus aiškiai pastebimoje vie
toje liko nepaliestos. Peršasi iš
vada, kad piktadariams rūpėjo ne 
pinigai, o tik bažnyčios išnieki
nimas ir nuteriojimas.Be to. šven
toriuje keliose vietose buvo pri

vemta ir priteršta atmatomis, nes 
tą naktį aplink Alsėdžių kultū
ros namus, kur paprastai renkasi 
visokios padugnės, šūkavimas ir 
staugimas tęsėsi iki 3 vai. nak
ties"... 

Kapčiamiestis (Lazdijų ra j) 
1979 m. rugpjūčio 5 d. Kapčia
miesčio klebonas kun, Ignas Plio-
raitis ir 38 tikintieji raštu krei
pėsi į Lietuvos TSR Kultūros mi
nisteriją, papasakodami, kad š 
m. birželio 26 d. naktį nežino
mi chuliganai nugriovė Kapčia
miesčio senose kapinėse du ver 
tingus, iš praeito šimtmečio pa' 
minkius. Pareiškimo autoriai su 
sirūpinę, kad panašus likimas 
gali ištikti vienintelį šiose kapi
nėse bestovintį 1831 m. sukilimo 
dalyvės E. Plioterytės paminklą 
ir prašo, kad būtų uždrausta 

I girtuokl'auti kapinėse (prie šių 
j kapų yra valgykla—restoranas) 
į ir kad būtų atstatyti nugriauti 
j paminklai. 

Lazdijų raj. Vykdomojo komi 
! teto pirmininko pav. Vanagas at-
i sakė, .kad „Kapčiamiesčio apylin-
i kės vykdomajam komitetui paves-
i ta atstatyti į pirmykštę padėtį 
; nugriautus kryžius ir sustiprinti 
; senųjų kapinaičiy priežiūrą bei 

užlaikymą". Atsakyme, tarp lot 
: ko, rašoma: „Mes prieštarauja-
: me nepagrįstam prasimanymui, 

mėginant kaltę suversti ateis-
; tams". 

(Bus daugiau) 

Irano išeiviai 
Irako bazėse 
Paaiškėjo sąmokslas prieš prez. Bani S a d ra 

VVashingtonas. — ABC tele-1 skelbė, jog Islamo respublikos 
vizijos žinių tarnyba trečiadie-į partija planavusi Bani Sadrą 
nj paskelbė, kad buvęs I rano ' pašalinti. Laikraštis turįs įre-

, premjeras ir du buvę generolai: korduotą partijos vado dr. Has-
skelbė užsidarysiąs nuo rugpiū- į s u s i t a r ė su Irako prezidentu ; sano Ayato kalbą, kurioje j is 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ulinois gubernator ius 
Thompson, nežiūrint gazolino 
kainų kilimo, reikalauja padi
dinti gazolinui uždėtus valstijos 
mokesčius. Lėšos reikalingos 
kelių taisymui. 

— Į takingas "Harper" žurna
las, leistas per 130 metų, pa

čio mėn. Kylančios kainos 
mažiau skaitytojų verčia leidė
jus sustabdyti žurnalo leidimą. 

— Prancūzijos — Ispanijos 
pasienyje įvyko muštynių. P ran
cūzų ūkininkai blokuoja kelius, 
nes ispanai sunkvežimių vairuo
tojai nelegaliai įveža pigesnius 
maisto produktus. Šis ginčas 
apsunkino šimtus atostogauto-
jų ir turistų. 

— Irano Laisvės Fondo pirm. 
Ali Akhbar Tabatabai paskelbė, 
jog generolai Ali Oveissi i r Ah-
med Palizban turi daug rėmė
jų Irano kariuomenėje, kuri 
laukia jų sugrįžtant nuversti 
ajatolos Khomeinio valdžią 

Saddam Hussein, kuris leido j ragino prezidentą pašalinti, nes 
iraniečiams turėti Irake savo', jis esąs "Amerikos agentas". 
kariuomenės bazes. i Kai apie tai išgirdo ajatola 

Prancūzijoje gyvenančių ira- į Khomeinis, jis labai susijaudino 
niečių žiniomis, I rano buvusios • i r pasakė savo kalboje, kad di-
šacho kariuomenės nariai tur i ' ' džiausiąs Irano revoliucijos prie-
apie 8,000 vyrų. I rake veikia šas yra patys revoliucijos vei-
buvusio Irano generolo Oveissi kėjai. 
įsteigta radijo stotis, kuri kas- i Užsienio komentatoriai mano, 
dien po tris valandas transliuo- • kad Irano revoliucijai pavojin-
ja programas į Iraną. Neseniai giausias yra f''.Imas tarp deši-
New Yorke lankėsi generolas\ n iujų ir kairiųjų revoliucijos jė-
Oveissi. J i s dabartiniame I ra - ] gų. Kairėje prieš religinius val-
ne, jo revoliucijos vadų vadina- stybės vadus kovoja dvi grupės: 
mas "skerdiku", nes jo vadovau- "liaudies kovotojai" — fedayee-
jami daliniai 1978 m. atidarė \ nai ir religingi "liaudies šven-
ugnį į demonstruojančią ira- i tieji karžygiai" —- mujahidee-

Amenkiečiai ne Sabai šiltai pasitiko Kubos pabėgėlius ir todėl, kad jų tarpe 
nemažas nuošimtis juodųjų. Nuotraukoje grupe kubiečių Fort McCoy, Wis- i miJOje 
consino stovykloje, klausosi JAV kareivio aiškinimų apie stovyklos tvarką. I r io je k a l b ė j o i r N A T O sekreto-
Cia gali apsigyventi apie 15,000 kubiečių. j rillS dr, Joseph Luns. Jis pasa-

, niečių minią, nušaudami šim- nai. Pirmieji skelbiasi esą 
- Egipte apsigyvenusio Ira-1 t u g d e m o n s t r a n t u . j ateistai, o karžygiai yra fana-

no šacho sveikata vel patologe-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ j tiški musulmonai, tik pakrypę į 
30. .pakilo temperatūra, nuo pnes , ^ . ^ J į s j SOcializmą. Panašių grupių y ra 
vezj naudojamų vaistų. ' a tmetė tvirtinimą kad iis siekia < arabų tarpe: Sirijoje, Irake ir 

_ JAV karo laivyno akade-1 a t m e t f . tv i r t in imą , kad jis siekia * / £ . . . J , į r s o c i a l i s t i . 
įvyko konferencija, ku-". "ugraant i , sostą buvusi šachą ypač ^ , c , . . . ^ a . . s „ 

VAKARŲ PASAULIO | 
VIRŠŪNIŲ POSĖDIS j 

Bus nagrinėjami ekonominiai klausimai 
Washingtonas. — Prezidentas j pa šiandien yra politiškai vie-

Carteris išvyksta į Europą. : ninga, ekonomiškai stipri sąjun-
Svarbiausias jo kelionės t iks- gininkė, kurios negalima t rak
ias — valstybės galvų konferen- [ tuoti taip, kaip ji buvo traktuo-
cija. Venecijon suvažiuoja p r e - ' j ama tuoj po karo. 
zidentai ir premjerai i š : JAV, : Kitas priekaištas, kad Ame-
Kanados, Britanijos. Prancūzi- rikos politika viską matanti tik 
jos, Vakarų Vokietijos, Italijos '-juoda-balta" spalvomis. Diplo-
ir Japonijos. Svarbiausi darbo- matas nurodė, jog dažnai buvę 
tvarkės punktai liečia ekonomi- priešai tampa draugais. Taip 
nius klausimus: naftos kainas, buvo su Kinija, su Egiptu. Ir 
infliaciją, nedarbą i r biznio tokias šalis, kaip Angola ar 
atoslūgį, šios pramonės šalys Etiopija nereikėtų nurašyti į 
yra svarbiausios laisvajame : nuostolius, nes ten reikalai gali 
pasaulyje, todėl bus paliesti ir pasikeisti. 
politiniai klausimai, gis valsty- Pagaliau Amerikos diploma-
bės galvų suvažiavimas y ra pir- tija neturėtų skirstyti trečiojo 
mas po Sovietų Sąjungos inva- pasaulio valstybių į blokus. 
zijos į Afganistaną. P i rmą k a r . . Dažnai Amerikos linija prieš 
tą paaiškėjo i r Irano revoliuci- i nesvarbias pasaulio valstybes 
jos rezultatai. Plačiai bus pa- \ yra kietesnė, negu prieš Sovietų 
liesti ir Trečiojo pasaulio klau- j Sąjungą. Anksčiau Amerikos 
simai. ] palitika buvo pagrįsta: "kalbėk 

Komentatoriai pripažįsta, kad švelniai ir turėk rankoj didelį 
Vakarų sąjungos pagrindai y r a pagalį". Dabar kartais atrodo, 
sveiki ir stiprūs, tačiau ats iran- jog Amerika laikosi principo: 
da ir daug nervus gadinančių "garsiai šauk, laikydamas mažą 
smulkmenų. Amerikos pusėje ' lazdelę". Amerika nieko neda-
jtariama, kad Europos šalys riusi, kad Angola ar Etiopija 
yra egoistės, jomis negalima liktų Vakarų pusėje. Nieko ne
pasitikėti, joms svarbu tik biz- buvo daroma, kad Afganista-
nis. Europa daugiau linkusi nas nepatektų į sovietų sferą, 
su Amerika konkuruoti, o ne I pareiškė prancūzas diplomatas, 
kooperuoti. Europiečiai pagei- Venecijoje kalbant apie naftos 
dauja. kad Vakarus gintų t ik reikalus, iškils ir naftos kelių 
Amerika, o pati Europa linkusi klausimas. Su juo bus nagrinė-
plėsti biznį su sovietais, nesirū-! jarni ir Viduriniai Rytai. Euro-
pindama savo pačios gynyba, j pai nesuprantama, kodėl Ameri-

Europos diplomatiniai s luoks- : ka visą laiką stropiausiai gina 
niai, susitikę su spaudos a ts to- \ Izraelio pusę, nors jo politika 
vais, neminėdami savo pavar- kritikuojama pačių nuosaikesnių 
džių ar titulų, dažnai prikiša, izraelitų. Palestinos klausimas 
kad Amerikos užsienio politika glaudžiai ristinas su arabų naf-
nepastovi, daranti "zigzagus", tos šaltiniais, su jūrų keliais. 
Amerikos diplomatiniai ėjimai Europai labai nepriimtina ir 
primeną į porcelano parduotu- nežinia, kurią atneša rinkimi-
vę įsibrovusį bulių, pareiškė niai metai. Visa Amerikos už-
vienas prancūzų diplomatas, sienio politika labai priklauso 
Amerika užmirštanti, kad Euro- nuo rinkimų. Niekas nežino, kas 

PREZIDENTAS KARMAI. 
BANDĖ NUSIŽUDYTI 

Afganistane žūva daugiau soviety kariu 
Kabulas. — Pasaulio žinių protesto atvirlaiškius. Juose 

agentūros trečiadienį paskelbė, .sakoma: "Mano sūnus y ra so-
kad sovietų pastatytas Afganis-

Rėza Pahlevj. Jo uždavinys niai ekonominiai pagrindai riša-
jėga pasalinti ajatolą Khomeinį,; "ū s u islamu. 

. . . , . , .- . M - ^ a o po to persų tau ta jau pati B- Irano kairieji savo susirinki-
ke kad Arabų juroje esančios J ^ C ^ b r y t i , pasakė ge-: muose kalba, jog kovoje prieš 
JAV jėgos y ra pakankamos a t . Į , _ ' ̂ L . fZL^TT. Z. šachą ie lieio krairia. demon-

nuo 
j nerolas. Nors ABC žinioje sa- šachą jie liejo kraują, demon-

zygio \ kQmSL k a d I r a k e t a r t a i d u ge_ | s t ravo , veikė masėse, organiza-
o, kada da-

grasinti sovietus 

^ ^ ' j r a r r radijas naskelbė ; n e r o l a i * b u v ^ V*™*™ B a čh -1 ™ streikus, agitavę — i rano racijas pasKeiDe, i ; x r v _ , , _ ,. _ „ :h»r+inės vvriansvbė 
kad sušaudyti dar 16 nusikaltė
lių už plėšimus, 

Generolas ma-! r a s . užsienio reikalų ministeris 

t iaras, New Yorko korespon. ; bartinės vyriausybės pareigū-
n Q f t l l H i ir dentai susidarė įspūdį, kad dide-; na i : ajatola Khomeinis. ajatola 

. .-, , ^ P J ą j lės vienybės tarp Bachtiaro ir Beheshti, prezidentas Bani Sad. 
narkotikų prekybą. ' . . . K - - *--•---- -•-^ '' Oveissio nėra. 

tano prezidentas Babrak Kar^ 
mal bandė nusižudyti, tačiau ji 

'Nestle" skyriaus direktorius. 
— Prancūzijos policija aiški

na, kas nužudė viešbutyje egip-

vietų kareivis, j is guli ligoninėje 
dėl žaizdų, jis buvo sužeistas 
Afganistano revoliucijos priešų 

i išgelbėję sovietų sargybiniai. I Amerikos atsiųstais ginklais". 
j Prezidentūroje kilęs susišaudy-; Valstybės depar tamento ži-
i mas, kuriame vienas afganas! niomis. balandžio mėn Afganis- g v e i c a § o k o l a d o . k5 
sargybinis nušautas, du sužeis- į tane apie 8,000 sovietų k a n ų tna^MJ e V , ^ 0 _ A i ^ ^ „ « 

: ti. Kabule plačiai pasklido gan- ' žuvo arba buvo sužeisti. Minė-
į das, kad sovietai greit pakeis j tas komjaunimo laikraštis pa-

! K a r m a 1 * - ' i S k f ė ' , k a d a p i e m i ! i j ° n
1

a " ~ " tietį atominių tyr imų specialis-
Kabulo radijas paskelbė, kad | vietų piliečių pagrasė laiškus ^ ^ ^ J m a f f l . 

i Afganistano valdžios ^ f K ^ ° ' 2 ^ £ ! * » J i s dirbo I rake atominės 
; narys, generolas Abdul Quader i v e s 218.627 aa i r la i sk ius KU- laboratorijoje, kurią 
! išvyko į Sovietų Sąjungą gydy. | « « P ? » » antisovietme ^ . ^ ^ *£*S&m 
; t is. Kai kurie šaltiniai skelbia., JAV poiitiKa. i mokslininkai 
: kad j is sužeistas vidinėse dviejų | I n d l J ° J e J a u n a s **%****< " į " 
: komunistinių grupių kovose, ge-! versiteto studentas, pranešė 
nerolas buvęs aviacijos viršinin-! k a d K a b u l e b u v o ^ ^ ^ 

ki Afganistano aukšti pareigu 
nei. Jie gyveno dideliame vai 

_ Libijos žinių agentūra p a - į ^ k a d B M ± ^ n a ^ ^ [ ( M M l sėdėjo užsienyje, 

Egipto prezidentą Sadatą P ^ - . . . ^ ^ i š e i v i j o j e a t s [ d ū r ę chą, jie visi sugrįžo ir dabar 
skelbė, kad Amerika kurs to . j silpnas", neturįs vado savybių, ; nieko nerizikuodami. Išvijus ša-

dėti karą su Libija. 
— Prancūzijos prezidentas 

Giscard d 'Esta ing spalio mėne
sį važiuos į Kiniją. 

— Gvatemaloje buvo pagrob
tas meksikietis Jose Urna, 

aukšti I rano karininkai. Bach- Į valdo valstybę, persekiodami ko-
tiaro pagrindinis rėmėjas yra j votojus už jos išlaisvinimą iš 
buvęs aukštas karininkas Irano šacho priespaudos. 

kas, peršautas Afganistano už
sienio reikalų ministerijoje. 

Japonijos žinių agentūros 
' korespondentas ir du britai biz
nieriai paskelbė Indijoje savo 
akimis matę, kaip Kabulo aero-

• drome buvo kraunami į sovietų 
lėktuvą dviejų sunkvežimių at
vežti sovietų kareivių karstai. 
Sovietų kariuomenė paskutiniu 
metu Afganistane turėjusi sun
kių nuostolių. 

2inics apie žuvusius ir sužeis-
; tus Afganistane pasirodo ir so-
• vietų spaudoje. Neseniai "Kom-

somolskaja Pravda" spausdino 
Taškento gydytojo L. Badsook 

i laišką, kuriame jis protestuoja 
; prieš Amerikos politiką sovietų 
; atžvilgiu. Daktaras rašo pa-
: siuntęs prezidentui Carteriui 

Viešbutyje nepa 
liesti dokumentai ir pinigai. 

JH Į Įtariama, kad ta i gali būt i Izrae
lio agentų darbas. 

— Sovietų "Tass" p ik ta i pa-
džios valdininkams skir tame " * * Vakarų spaudoje pasiro 

džiusią žinią apie sovietų auto
mobilių pramonės streikus. 

— Izraelio Haifos miesto 
Technion un-te sienos buvo iš
teptos svastikos ženklais ir 
"mirtis žydams" šūkiais. 

name. Visų kūnai buvo žiauriai 
supiaustyti. 

Jordano karalius 
baigė pasitarimus 

VVashingtonas. — Jordano 
karalius Husseinas i r preziden-
tar Carteris, baigę pasi tar imus, 
mandagiai pareiškė, kad jie bu-1 šios opinijos tyrimų inst i tutas 
vę vaisingi, naudingi. Pripažįs. į vėl paskelbė amerikiečių rinki-
tama, kad nuomonių dėl Pa- į minės nuotaikas. Jei rinkimai 
lestinos klausimų suderinti nepa- į būtų ry to j ir pagrindinių politi-
vyko, kiekvienas liko prie savo ' nių parti jų kandidatais būtų: 
pažiūrų. i respublikonas Ronald Reagan ir 

Jei rinkimai ryt? 
Princeton. — Gallupo 

šacho aviacijoje, generolas Nas-
rollah Amir Fazli. 

Teherano laikraštis, artimas 
prezidentui Bani Sadrui, pa-

Naujas Washingtono 
arkivyskupas 

Washingtonas. Popiežius Jo
nas Paulius II-sis paskyrė Wa-
shingtono arkivyskupu James 
Hickey, 59 m. Nuo 1974 m. jis § a c h ą . 

Sakoma, kad, kaip ir kitos 
visuomenės grupės, kairioji yra 
susiskaldžiusi. Tarp laisvės ko-

~ votojų esą tokių, kuriems nepa
keliui su Maskvos komunizmu, 
jie daugiau linkę sekti Kinijos 
liniją. Šalia minėtų grupių ty
liai ir atsargiai veikia senoji 
I rano komunistų partija Tudeh. 
kur i turinti artimesnius ryšius 
su ajatola Khomeiniu dar iš 
egzilės dienų, kada abiejų tiks
las buvo vienas — nuversti 

buvo Clevelando vyskupas. Jis 
užims kardinolo "VVilliam Baum, 
kuris perkeltas į Vatikaną, pa
reigas. 

Bolivijoj neramu 
La Paz. — Bolivijoje ginkluo-

vieso-

Washingtono diecezija apima; t ų dešiniųjų "falangistų" mi-
"District of Columbia" ir kelias' n į a p u o i ė g a n t a cruz mieste 
Marylando apskritis su 2.1 mil. J A V konsulatą ir JAV kultūros 
gyventojų. Tarp katalikų čia' c entrą. Įstaigoms padaryta 
daug ispanų kilmės žmonių. I daug nuostolių, išneštos rašo-
Svarbu, kad naujojo arkivysku-1 m 0 s ios mašinėlės, sulaužyti bal-
po žinioje bus Amerikos katali- dai. Boliviečių grupė reikalau-
kų universitetas ir jėzuitų Geor- j j a ^ad būtų ištremtas JAV 
getown universitetas, abu svar- į ambasadorius Marvin Weiss-
būs katalikų švietimo centrai, j Tn3in< kuris trukdęs karinin

kams paimti Bolivijos valdžią. 
Bolivijoje birželio 29 d. turi 

įvykti parlamento rinkimai, ta
čiau buvusio prezidento Hugo 

Kairas. — Nors Egiptas po I Banzer rėmėjai reikalauja, kad 

Egiptas budi prie 
Libijos sienos 

Vyriausybė paskelbė, jog pre-1 demokratas sen. Edward Ken- , taikos sutarties su Izraeliu at- j j j s būtų grąžintas į prezidentū-
zidentas Carteris p rašys kon-! nedy, t a i Reaganas laimėtų j šaukė karo stov^ dabar j is vėl | rą. Kai kuriose vietovėse falan-

rinkimus laimės, kaip tas vie
no a r kito kandidato laimėji
mas paveiks JAV politinę liniją. 
Sunkiai sąjungininkams supran
tami ir politikos skilimai tarp 
prezidento ir kongreso. Dažnai 
prezidentas pažada vieną daly
ką, o kongresas praveda kitą. 
Prezidentas Carteris turės atsa
kyti į ne vieną keblų sąjungi
ninkų klausimą. 

greso leidimo parduoti Jordanui 58—32 nuoš. Ins t i tu tas pnme-
100 modernių M-60 tankų. Izrae- i na, kad dar sausio mėnesį pa
lis ir jo rėmėjai kongrese šiam Į našus klausinėjimas davė per-
pageidavimui griežtai prieši
nasi. 

Jordano 70,000 vyrų kariuo
menė laikoma viena geriausių 
arabų pasaulyje. Amerika per- Gallup Poli. 
'•ai suteikė Jordanui 67 mil. j Tyrimai vien demokratų tar-
dol. kreditų ginklams pirkti, pe atidengė, kad sen. Kennedy. 
Jordanas jau turi senų JAV nelaimėjęs nominacijos demo- po to, kai Libijos pulk. Kadda 
"Patton" tankų, br i tų "Centu-'; kratų konvencijoje, labai sau ; fis birželio 11 d. pagrasino nu-
rionų" ir keliolika senesnio mo- i pakenks, sumažins galimybę į kreipti visus Libijos ginklus 
delio M-60 tankų. 1 laimėti nominaciją 1984 metais. Į prieš Egiptą. 

paskelbtas prie Libijos sienos, gistai'sudegino rinkimų sąrašus. 
Antradienį šį įstatymą patvirti-1 balsavimo lapus. 
no Egipto parlamento gynybos 
ir saugumo komitetas. Karo 
stovis palies 30,000 kvadratinių 

svarą Kennedžiui 50—42. 
Jei kandidatais būtų Reaga-

nas ir Carteris, rezultatas būtų ' mylių plotą. Čia negalės lan-
45—42 Reagano naudai, skelbia j kytis užsieniečiai ar kitur gy

veną egiptiečiai. Policijos pa
reigas perims kariuomenė. 

Šis Egipto gestas padarytas 

KALENDORIUS 

Birželio 20 d.: Silverijus, Flo-
•entina. Genulis, Aiva. 

! Birželio 21 d.: Aloyzas, Demet-
rija, Ramūnas, Vakarė. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 75 

1,. naitį 60 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 20 d. 

Bed. Vytautas Grybauskas, 4144 So . Maptewood, Chicago, I L 60632 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 289-7557 

FUTBOLAS 
Red.: Sio skyriaus i r Li tua-

nicos futbolo klubo korespon
dentas Jonas Juška šiuo metu 
atostogauja Europoje ir matys 
Europos pirmenybių rungtynes. 
Belaukiant tų rungtynių įspū
džių bei tolimesnių l i tuan icos 
rungtynių aprašymų, l i t u a n i 
cos klubo pirmininkas inž. Ged-
Bielskus atsakė mums į keletą 
klausimų. 

GERIAU NEGU TIKĖJOMĖS 

13 metų t ruko sunkus kelias 
Lituanicos pirmajai futbolo ko
mandai į Major diviziją. Čia 
vienas buvo aišku, kad duona 
bus sunki, kad svarbu t ik išsi
laikyti a r geriausiai gal atsidurti 
kur viduryje lentelės. 

Štai pavasario ra tas , bent 
Iituanicai, jau baigėsi, ir ko
manda, visų džiaugsmui ir nu
stebimui, stovi pirmoje vietoje. 

— Pone pirmininke, ką jūs į 
tai pasakysite ir kaip jaučiatės, 
paklausėme. 

— Savijauta puiki, nes pada
rėme žymiai geriau, negu tikė
jomės. Komanda susigyvenusi, 
turi daug entuziazmo, žaidžia 
komandinį žaidimą, pakanka
mai stipri visose pozicijose. Nu
stebinome daug priešininkų ir 
lygos vadovybę. Žinoma, teore 

pata lpas ir barą i r stovime ga
na ant tv i r tų kojų. O rudeniop 
visus kviesime į 30 metų jubi
liejinį balių. 

Padėkoję nukeliavome dar 
ilgokai, negalėdami atsistebėti 
jauno inž. G. Bielskaus savimi 
pasitikėjimu, d rąsa ir vadova
vimo ta lentu . J u k jis čia atvy
ko iš Argent inos 16 mt . am
žiaus ir t u o j pradėjo žaist i pas 
Lituanicos jaunius. Tačiau ne 
žaidimas buvo jo dūšioje. Greit 
pasidarė tos komandos kapito
nu i r ne t rukus treneriu i r va
dovu. Baigęs HT, pradėjo dirbti 
Kraft kompanijoje inžmieriumi, 
o įrodęs savo sugebėjimus su 
jauniais, t apo i r pirmos koman
dos t rener iu ir vadovu ir ne
nuostabu, kad ši komanda šiuo 
metu demonstruoja žaidimą, ko
kio per 30 metų nesame matę. 
Nesistebime, kad jau penkt i me
tai jis y r a klubo piraiininkas 
ir kad klubas šiuo metu vienas 
stipriausių mūsų klubų Ameri
koje ir Kanadoje. 

IŠ EUROPOS PIRMENYBIŲ 

1980 m. Europos futbolo pir
menybių grupinės varžybos I ta
lijoje pamažu eina pr ie galo. 
Šiuo me tu pirmoje grupėje val
s tybės r ikiuojasi : Vakarų Vo
kietija, Olandija, Čekoslovakija 
ir Graiki ja . Vakarų Vokietijai 

Iš tinklinio varžybų Detroito žaidynėse. 

Pirmu Europos meisteriu bu-1 
vo 1960 m. SSSR (šiais metais į 
nesikvalifikavo), 1964 Ispanija, i 
1968 Italija, 1972 Vakarų Vo- Į 
kietija, 1976 Čekoslovakija i r ! 
1980 metais parodys netolima 
ateitis. 

Vytautas A Krikščiūnas 

laurų nuskynusi "Vienna" i i 
futbolo sezoną užbaigė liūdnai 
ir nusmuko į 2 lygą. Mūsų fut
bolo veteranai prisimins "Vien
na", kai ji Kaune pasirodė su 
savo žvaigždėmis Schmaus, 
Gschweidl, Fischer ir kitais. 
Šiais metais už "Vienną" vienu 
tarpu žaidė austrų golamušys 
Hans Krankė, bet savo koman
dos j is nuo nesėkmingo likimo 
išgelbėti neįstengė. 

O. Gešventas 

TDTKIJNIS 
AMERIKOS JAUNIŲ 

TINKLINIO PIRMENYBĖS 

Kaip jau kelinti metai iš ei
lės AAV (Amerikos Atletikos 
sąjunga), organizuoja netoli 
Chicagos, Lisle miestelyje, jau
nių tinklinio pirmenybes. Jos 
vadinamos Junior Olympic Voi-
leyball Championsbip ir įvyks 
birželio 28, 29, 30 ir liepos 1 d 
Ulinojaus Benedictine College 
patalpose. 

Programoje berniukų ir mer
gaičių 19, 16 ir 13 metų am-
žia-is grupės su 110 komandų. 
Žinant, kad Amerikos tinklinio 

j lygis, ypač moterų, jau prilygs-
I t a geriausiems pasaulyje, šių 

J. Grigaičio varžybų lygis bus tikrai aukš-
I t a s ir žada daug gerų kovų. 

• I Mums gi įdomiausia, kad jau 
• Į kelinti metai į šias varžybas 

— Vak. Vokietijos futbolo! kviečiamas ir Chicagos Neries 
meisteriu tapo F . C B a y e m i klubas. Neris čia jau gerai pa-
(Muenchen) o HSV užėmė an- į žįstama, turi gerą markę, ir ke- j 
trą vietą, užtikrintai 4 :0 nuga- lėtas jos žaidėjų buvo išrinkti j 
lėdamas Schalke 0—4. Ta i buvo į Ali Star rinktinę, 
paskutinės rungtynės u ž HSV Šiais metais Neris dalyvaus 
anglui Kevin Keegan, kur is , de- net su 5 komandomis. 

Nuotr. 
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T R U M P A I 

tiškai vokiečių Schwaben tur i laimėjus Romoje tik prie 15,000 
dar keletą rungtynių i r gali mus ; žiūrovų atidaromąsias rungty 
taškais pavyti, tačiau, kiekvienu į nes prieš Čekoslovakiją 1—0 « 

vėliau prieš Olandiją 3—2 beli
ko t ik sužaisti lygiomis prieš 
Graikiją, kad j i patektų į fina
l ą Kitos šios pirmos grupės 
pasekmės: Olandija — Graikija 
1—o, Čekoslovakija — Graikija 
3—1. 

tai. Ged Bielskus. 
pirmininkas. 

Lituanicos klubo 

atveju, turime kuo didžiuotis. 
— Ką veiksite per vasaros 

pertrauką? 
— Tinginiauti laiko neturėsi

me. Laukia nemaži turnyra i 
St. Joseph, Schwaben ir kitur, 
o taip pat ir mūsų šventė bei 
turnyras liepos 4 d. Bus proga 
"pašienauti" trofėjų, o svar
biausia, išlaikyti komandą ge
ros fizinės kondicijos. 

— Ar galime tikėtas ir ru
dens rate iš Lituanicos tokių 
pat puikių pergalių, o gal net 
ir titulo? 

— Stengiamės, kaip ir iki šiol, 
tačiau, nelaimei, tuo pačiu me
tu pradeda sezoną ir universi
tetai. Keletas žaidėjų gauna 
stipendijas ir, žinoma, negalės 
pas mus žaisti, taip, kad ko
manda nebus pilnos sudėties. 

— O kaip gi kitos Lituanicos 
komandos laikosi0 

— Be pirmosios, turime dar 
penkias. Mažiukus treniruoja ir 
jiems vadovauja J. Žukauskas, 
jauniams R. Balčiūnas, rezer
vinei B. Trapikas, senjorams A. 
Malinauskas ir moterims P . 
Stončius. Deja, šiais metais jos 
visos pergyvena lyg ir krizę ir 
savo laimėjimais pasigirti ne
gali. 

— Tiek komandų turi būti 
nemaža finansinė našta. Koks 
klubo stovi, čia? 

— Vien teisėjai Marquette 
Parko rungtynėms kainuoja 100 
doL, o metinė sąmata siekia 
tūkstančius. Tačiau visų ben
d r a finansinė talka ir mūsų pa-

Tuo ta rpu antroje grupėje 
padėtis šiuo metu šiek t iek 
komplikavosi, kai favoritas I t a 
lija pirmose rungtynėse sužai-
dė su Ispanija lygiomis 0—0, 
o k i tas kietas riešutas Anglija 
nepajėgė įveikti Belgijos 1—1, 
ir t a ip sekančios rungtynės I t a 
lija — Anglija staiga pasidarė 
ypat ingai svarbios. J a s laimėjo 
Itali ja 1— 0̂, i r antroje grupėje 
šiuo metu padėtis y r a : Italija, 
Anglija. Belgija ir Ispanija (pa
siskirs tymas ne galutinis). K i 
tos šios an t ros grupės pasek
mės : Belgija — Ispanija 2—1. 

Visos šios rungtynės Romos. 
Neapolio, Milano ir Turino s t a -
dijonuose y r a pravedamos s u 
ypat inga apsauga: vielų t vo ra 
mažiausiai 2.28 m. aukščio ir i š 
kas ta is grioviais apie stadionus 
apsaugot i žaidėjus ir teisėją nuo 
karš takrau jų mėgėjų. Abu gru
pių laimėtojai Romoje birželio 
22 d. pa tenka į finalą dėl Euro
pos meisterio titulo i r "Henri-
Delauney Pokalo, ku r i s yra pe
re inamas (jis lieka U E F A nuo
savybėje) , t iktai kopija šio po
kalo įteikiama Europos valsty
bei, jeigu jį yra laimėjusi t r i s 
k a r t u s iš eilės, arba iš viso pen
kis kar tus . Taip p a t pirmosios 
t r y s vietos gauna po 22 aukso, 
s idabro ir bronzos medalius. 
Dėl trečios vietos, ka ip žinoma, 
kovoja abiejų grupių antros vie
tos birželio 21 d. Neapolio s ta-
dijone. 

Jeigu baigminės rungtynės 
baigsis lygiomis, t a d a jos y r a 
pra tęs iamos du k a r t u s po 15 
minučių. Jeigu ir t ada laimė
tojas y ra neaiškus, rungtynės 
bus pakar to tos Romoje birželio 
24 d. Jeigu ir pakartojime po 
prailginimo pasekmės dar neaiš
kios, tada Europos meisteris 
nusprendžiamas 11 metrų baudų 
mušimu. Galima ats isakyt i fi
nalinio pakartojimo, jeigu abu 
oponentai įteikia organizaci
niam komitetui prašymą. Tuo 
atveju, po pralaimėjimo pirmųjų 
rungtynių laimėtojas nuspren-

\ ja, per rungtynes b u v o sužeis-
j tas . Gaila, kad H S V (Ham-

— Italų spauda vis daugiau \ burg) pritrūko jėgų sėkmingiau 
rašo, kad neseniai trims metams : užbaigti šį futbolo sezoną ^ 
diskvalifikuotas Italijos futbolo | puikaus anglo 
rinktinės žaidėjas Paolo Rossi 
pasirašys sutartį su vienu iš 
JAV futbolo klubu. Nėra abe
jonės, kad Paolo Rossi yra pui
kus puolėjas, bet tenka kiek 
paabejoti ar pagal F IFA (Fede-
ration Internationale de Foot-
ball Association) taisykles jam 
galima bus čia žaisti. 

Be 
Kevin Keegan 

bus sunkiau, o a r F r a n z Be-
ckenbauer žais už H S V , v i s dar 
didelis klausimas. 

BESIRUOŠIANT 
AUSTRALIJON 

Į tinklinio komisiją, kurios 
uždavinys yra išrinkti jaunių ir 
mergaičių rinktines ir jų trene
rius kelionei į Australiją, buvo 
pakviesti: B. Andriukaitis — 
Chicaga, J. Izokaitis — Michi-

Veliuona — Baltimorė, 

Gerai žinant visus mūsų ge
riausius tinklininkus ir atidžiai 
sekus varžybas Detroite, komi
sija jau numatė eilę kandidatų 
į abi reprezentacines komandas. 
Į jaunių rinktinę jau numatyti 
R. Bačiulis, A. Karosas ir V. 
Veitas iš Bostono, K Karalius iš 
Baltimorės ir E. Saliklis, K. De
gutis ir R. Žiupsnys iš Chicagos. 

Į mergaičių rinktinę V. Gint-
vainytė iš Baltimorės, D. Rugie-
niūtė iš Detroito, A. Pleirytė, S. 
Orentaitė ir M. Oškeliūnaitė iš 
Chicagos Neries bei K. Novaski 
iš LSK Žaros. Šią sudėtį dar 
numatoma papildyti keliomis 
žaidėjomis iš Cicero ir Cleve-
lando. 

Jaunių krepšinio rinktinė bus 
išrinkta per kontrolines rungty
nes Toronte rugpiūčio mėn. 

Išvyka į Australiją pajudės 
gruodžio 19 d., grįš sausio 10 d. 
Vykstama Kvantas o ro linija 
per San Francisco į Sydnėjų. 

(Nukelta į 5 pual.) 

— Austrijos futbolo meis te 
riu tapo 14-tą k a r t ą garsioji I gan, A. 
"Austrija" (Viena). Taip pat1. V. Eikinas — Bostonas i r M 
garsi ir praeityje d a u g futbolo | Leknickas — Torontas. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLALTIS 

IR 
VINCAS BRIZOTS 

Teisių daktarai 
2468 W. 69th Street, Chicago, m 

Visi teL 778-8000 
Valandoe pagal susitarimą 

čių darbu įsigijome nuosavas džiamas 11 m. baudų mušimu. 

— Daugelio žaidėjų diskvali
fikavimas Italijoje už kyšių 
ėmimą kiek pažeidė Italijos 
rinktinės pajėgumą. Yra ir ki
tų vidujinių nepasitenkinimų. 
Milano klubas A. C. Milano bu
vo nubaustas i r nulaipintas į an
trą lygą. tuo tarpu Turino "Ju-
ventus" bent tuo tarpu baus
mės išvengė. Daugelis Italijos 
rinktinės žaidėjų yra iš "Juven-
tus" (jų tarpe garsusis varti
ninkas Dino Zoff, Roberto Bet-
tega, Cabrini ir kiti), ir bijoma, 
kad per Europos futbolo pirme
nybes Milano "Meazza Stadio-

I no" žiūrovai nekaip juos pasi
tiks. 

• 
— Prieš išvykimą į Italiją, 

[ Britanijos ministerė pirmininkė 
! Margaret Thatcher priėmė An-
I glijos rinktinę ir jai palinkėjo 
'- daug sėkmės. Komandos kapi
tonas Kevin Keegan ta proga 
pabučiavo Margaret Thatcher į 
skruostą. Sakoma kad "Maggy" 
daug meilės savo širdyje neturi 
britų olimpiniam sąstatui, ku
rio sportininkai prieš jos norą 
nusprendė dalyvauti Maskvos 
olimpiadoje. 

— Cekoslovakas Mirko Vota-
va įeina į Vak. Vokietijos fut
bolininkų tarpą, kurie išvyko į 
Europos pirmenybes Italijoje. 
Nors į pirmąją vienuolikę Mir
ko Votava neįeina, bet ir jam 
gali tekti žaisti. Jis dar 12 metų 
būdamas su savo tėvais 1968 
metais po sovietų armijos įžy-
giavimo apleido P r a g ą Žaidžia 
už Borussia - Dortmund, 

• 
— Olandas treneris Rinus 

Michels greičiausiai paliks Los 
Angeles "Aztecs" ir vėl perims 

! F . C. Barcelona treniravimą 
Rinus Michels priklauso prie 
geriausių pasaulio trenerių ir 
jau prieš tai treniravo F . C 
Barcelona ir Olandijos rinktinę. 
Jo pasitraukimas būtų nuosto
lis JAV futbolui. 

sĮiiiiiiiHiliiniiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiinuiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiimiuliiiimiiuiiiiiiiini 
1 V i s i 14 ir 1 8 k a r a t ų a u k s o ir kt , papuošalai | 
E (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie» : 
"— pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos. 5 

S Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- s 
5 dalionams. karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida, s 
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6132 S Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPTX)MATF,. AMERICAN* BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
Kasdien 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 m: 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811-.,;._-; 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus hgos • 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penktad 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH 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 14 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: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm , antr ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 

. 



Dabarties reikalavimas 

ĮŽVELGTI PAVOJŲ 
IR VEIKTI 

Naujai yra išleistą bolševikų 
nukankinto rašytojo Kazio 
Jakūbėno knyga "Eilėraščiai 
iš Vilniaus kalėjimo". Viena
me jis rašo: "Vilniaus mieste 
turraužėlis, Užkalti langeliai. 
Tai dejuoja suvaryti Lietuvos 
berneliai. Jų ne vieną kulip-
kėlė švilpdama nuskynė. Jų ne 
vieną apraudojo Lietuva tėvy
nė". Kitame eilėraštyje oku
pantų kankinys taria: "Nes 
matau: didvyrių kraują lieja 
niekšas ir bailys". 

Pomirt iniame prof. VI. 
Juodeikos veikalo "Didžioji 
iluzija" antrame tome pasako
jama, kaip Bertrand Russel po 
atsilankymo į Sovietų Sąjun
gą rašė: "Aš vykau į Rusiją 
kaip įsitikinęs komunistas". 
Paskui pasakoja, kaip ten 
pamatytoji tikrovė atskleidė 
jam komunizmo priešo audą. 
Tada jis skelbė: "Kaina, klu-
rią žmonija turės sumokėti, 
kad įgyvendintų komunizmą 
bolševikiškomis priemonėmis, 
yra perdaug aukšta." Vėliau 
parašytoje autobiografijoje 
Russei pašiepė partiją, "ku
riai kas keleri metai reikia per
rašinėti partijos istoriją, nors 
partijai priskiriama neklai
dingumo dovana". 

Savu laiku vokiečių ir pran
cūzų socialistai nusiuntė į 
Maskvą atstovus patirti, ar 
joms verta įstoti į komin-
terną. Dr. Juodeika rašo: 
"Sugrįžę vokiečių socialistų 
partijos atstovai savo pra
nešime rašė, kad rusų darbi
ninkai, kurie atsisakė dirbti, 
buvo sušaudyti, kad 75% Rusi
jos gyventojų yra ūkininkai ir 
jie nėra nei socialistai, nei 
komunistai, kad dizertyrai 
šaudomi, kad darbininkams 
uždrausta streikuoti ir kad vie
toje proletariato diktatūros ten 
egzistuoja dikta tūra a n t 
proletariato". 

Blogiausia, kad ta prievarta 
dešimtmečiais lieka nepakeis
ta. "New York Times" pereitą 
mėnesį paskelbė UPI agen
tūros žinią, kad vien nuo 1975 
metų, kada buvo Helsinky 
pasirašyta žmogaus laisvių 
nuostatai, Sovietų Sąjungoje 
buvo areštuota daugiau kaip 
600 žmonių, kurie kėlė balsą, 
reikalaudami laikytis žmo
gaus teisių, vykdyti Helsinky 
Maskvos pasirašytus žmo
gaus teisių pasižadėjimus. 
Amnesty International irgi 
skelbia maždaug tokias disi
dentų areštų statistikas, pažy
mėdama, kad nemažiau kaip 
100 tų disidentų, keliančių 
žmogaus teisių reikalą, užda
ryti į psichiatrines ligonines. 

Areštuotieji disidentai neva 
teisiami, bet kaip Amnesty 
International pažymi, negir
dėti, kad kuris nors kovotojas 
dėl žmogaus teisių būtų sovie
tiniame teisme išteisintas. 
Negana to, kaip toliau skelbia 
Amnesty International, net 
kai kurie advokatai, kurie gy
nė politinius kaltinamuosius, 
patys susilaukė persekiojimų. 

"New York Times" pa
skelbė, kad žmogaus teisių 
gynėjas rašytojas Igor Guber-
man buvo pasmerktas kaip 
kriminalistas už tai, kad jis ra
šė satyrinius politinius eilė-
raščius.Londono "Times" skel
bia, kad Sovietų Sąjungoje kas 
savaitę areštuojama maždaug 
tarp penkių ir dešimt Žmo
gaus teisių gynimo aktyvistų. 
JAV Tarptaut inės infor
macijų agentūros USICA šta
bo korespondentas Candis V. 
Cunnigham paskelbė Wa-
shingtonne sudarytos Helsin
kio komisijos pirmininko 
kongresmano Dantės B. Fas-
cell pareiškimą, kad, kada tik 
Sovietų Sąjungos pilietis ima 
kelti tautinių ar etninių teisių 
klausimus, užgula jį Maskvos 

įstaigų rūstybė. Tokia infor
macija skelbiama išklausius 
pareiškimų ištrūkusių iš už 
geležinės uždangos liudi
ninkų, kaip L Ulanovsky, J. 
Lina (davė pranešimus apie 
tautinius pasireiškimus Esti
joj, Latvijoj ir Lietuvoj), A, 
Seimitratovos liudijusios apie 
Krymo totorių persekiojimą ir 
N . Sv i t l ychnos , infor
mavusios apie sunkumus pasi
likti tautiškai ištikimam Uk
rainoje. 

Net ir amerikiečiai tuo 
klausimu drąsiau ima kelti 
balsą. Amerikos Balsas ne
seniai pranešė, kad JAV 
ambasadorius Lenkijoje W.E. 
Schaufele turėjo paskaitą 
Katalikų intelektualų klube 
Varšuvoje. Jis priminė, kad 
JAV ir Lenkija yra pasirašiu
sios Helsinkio susitarimą, 
garantuojantį laisvę reikštis 
idėjjoms ir žmonėms, ir garan
tuojantį abiems kraštams lais
vai keistis informacijomis. 

Iš vienos pusės nesiliaujan
čioji Maskvos priespauda oku
puotose kraštuose, iš kitos pu
sės — kolonialinis Maskvos 
imperializmas, grobiant vis 
naujus kraštus, įpareigoja vi
sus, kurie geriau pažįsta bol
ševikų diktatūrą, atlikti mums 
likimo skirtą pareigą išei
vijoje. Maskva begėdiškai kal
tina vakariečius imperializ
mu, kai tuo tarpu vakarų 
valstybės visoms kolonijoms 
suteikė laisvę ir jokių naujų 
užkariavimų nesiekia, o Mask
va vykdo vis naujus koloniali-
nio imperializmo grobimus. 

Mes turime panaudoti visas 
progas, kaip pasikalbėjimus 
darbovietėse, amerikiečių 
draugijų posėdžius ir susi
rinkimus, keldami okupantų 
priespaudą mūsų tautai ir 
grėsmę visam pasauliui, kad 
kuo stipriau viešosios nuo
monės spaudimas būtų nu
kreiptas prieš Maskvos tiro
niją. Susitikdami ar telefonais 
kalbėdami paskatinkime mū
sų čia mokslus baigusius inte
lektualus, kad daugiau reikš
tųsi kitataučių spaudoje, 
aiškindami bolševizmo skriau
das tautoms ir pavojų pa
sauliui. 

Maskva, alkindama savo 
piliečius, visokiais būdais di
dina savo karinę galybę, kai 
jų raudonosios brigados žudo 
užsieny įtakingus nekaltus 
žmones, kai jų slaptos mokyk
los ruošia sąmokslininkus nu
versti teisėtas demokratines 
vyriausybes, visiems laisvę 
mylintiems žmonėms reikia 
jungtis prieš tuos kėslus. 

Turėdami minty Lietuvos 
laisvės reikalus, su džiaugs
mu turime sutikti bet kokį 
gerą patriotinį darbą, kas jį 
bedarytų. Jeigu mes Lietuvą 
mylėsime labiau negu savo 
grupę, mums nebus sunku 
šiltai sutikti bet kokį Lietuvai 
naudingą veiksmą, nors jį kas 
kitas darytų. Laikai taip pavo
jingi, kad mes neturime teisės 
eikvoti savo jėgų tarpusavio 
trinčiai, juo labiau neturime 
sunkinti bet kokių pastangų 
Lietuvos laisvei ir gerovei. Ši
toks nuoširduaus patriotizmo 
reikalavimas ateina iš pa
vergtos Lietuvos žmonių. Kol 
idealą pasieksime, bent netu
rime trukdyti vieni kitiems 
darbuotis Lietuvos labui. 
Atrodo, kad vakarų pasaulyje 
dar daugelis neįžvelgia komu
nistinės tironijos, Maskvos 
imperialistinės ir kolonialinės 
agresijos pavojaus. Reikėtų vi
siems persiimti žodžiais, ku
riuos Solženicynas pasakė, 
kalbėdamas CIO — AFL suva
žiavime New Yorke: "Mes esa
me vergai, bet mes siekiame 
laisvės. Jūs esate gimę laisvi, 
tai kodėl jūs padedate vergų 
savininkams". j pr 

VI-joje Tautinių šokių šventėje, liepos 6 d., be kitų grupių bei ansamblių, dalyvauja Elizabetho, N. J., 
„Liepsna". Grupės vadovė Rūta Mickūnienė (sėdi ketvirtoji iš kairės). „Liepsna [steigta 1972 m. Dalyvavo 
V taut. šokių šventėje, tarptautinėse parodose bei lietuviškose šventėse. Nuotr. A. Bitenio 

DAR APIE OKUPUOTOSIOS LIETUVOS 
MAŽMENINĘ PREKYBA 

Gyventojų vartojimas daug mažesnis uz duokles 

gino „dėsnis" — „kainos 
galingas ūkinio valdymo sver
tas (variklis) socialistinės 
valstybės rankose". 

Kaip toks svertas naudoj a-
mas ,gražiai matome iš gėrimų 
gamybos ir pardavimų. B gru
pės gamyba pagal nuošimčius 
1978 buvo lygi 3,180,820,000 rb 
didmeninėmis įmonių kaino
mis, kurias sudaro planinė 
savikaina ir planinis pelnas, 
tačiau pridėjus atitinkamų 
metų metodologiją ir kai ku
rioms prekėms, aišku ir gėri
mams, apyvartos mokesčius, 
gauname velniai žino kokią 
kainą, nes visi dydžiai atski
rai nežinomi. 

Pagal B. grupės struktūrą 
alkoholinių ir bealkoholinių 
gėrimų pagaminta 3.6 proc. 
arba už 114.51 mil. rb. Iš viso 
pagaminta 166 mil. 1 alaus, 
79.36 mil. 1 vyno, 46 mil. 1 
bealkoholinių gūrimų ir 39,-
086,200 1 degtinės, (apskai
čiuotos pagal vartojimą), arba 
iš viso 330,446,200 1, arba visa 
tai įkainota po nepilnus 0.35 
rb už 1, arba mažiau nei 1 
bealkoholinių gėrimų kainavo 
mažmenine kaina. Kadangi 
kito maisto pardavimai buvo 
723.8 mil., tai duoklės Mask
vai tik iš gėrimų turėjo būti 
beveik 600 mil. rb dydžio. 

Daugiau pavyzdžių 
Mėsai bei jos gamin. paskir

ta 15.2 proc. gamybos už 

483.48 mil. rb. Mėsos pramo
niniai pagaminta 365,900 t ir 
dešros — 59,000 t, arba iš viso 
424,900 t, arba tona įvertin
ta 1,137.87 rb, neskaitant skly
pininkų nedidelės gamybos. 
Mėsos skerdienos svoriu iš 
viso tais metais buvo paga
minta 476,200 t. Skaičiuojant 
valstybės kolūkiams mokėta 
už skerdienos t 2,987 rb kaina, 
gauname, kad 1978 dar 
pramonės neapdirbta mėsa 
buvo verta 1,422,409,400 rb. 
Mėsos mažmeninėj prekyboj 
kartu su taukais įvairių gami
nių parduota už 342.7 mil. 
Atskaitė pačių gyventojų pasi
gamintą mėsą, atrandame tik 
6 a bent vieną bil. rb duoklių. 

Panašiai skaičiuodami atra
dome, kad iš pramon. paga
minto 55,300 t sviesto, jų 
įvertinto 155.86 mil., atimta 71 
proc. už 137 mil. rb, sūrio 74 
proc. už apie 40 mil. rb. įvai
rių konservų pagal tą struk
tūrą pagaminta už 92.24 mil. 
265.9 mil. sąlyginių indėlių. 
Mažmeninėje prekyboje jų par
duota už 52 mil. rb, apytikriai 
66 mil. indėlių, o atimta beveik 
200 mil. indėlių už apie 170 
mil. rb. 

Taip skaičiuodami tik iš šių 
pavyzdžių pririnkome 2,447 
bil. rb duoklių, o kur dar A 
grupės gamybinių priemonių 
gamybos, kurios tik maža da
lis lieka ok. Lietuvoj, duoklės. 

Jau matėme, kad maisto 
prekių valdinėj mažmenų pre
kyboj, nežiūrint nemenkos 
gamybos, nedaug teparduo-
dama, gerokai mažiau negu N. 
Lietuvos laikais. Panašiai yra 
ir su ne maisto vartojamomis 
prekėmis. Visgi lengvosios 
pramonės gamyba mažiau 
skirta duoklėms, kaip maisto 
ar mašinų ir metalo apdir
bimo pramonė, tai ir nudžiovi-
mai čia mažesni, išskyrus 
tekstilės pramonę, iš kurios, 
skaičiuojant mažmeninėmis 
kainomis, rusai 1978 prekių 
pasiglemžė už daugiau kaip 
500 mil. rb. 

Ne maisto prekių 1978 
mažm. prekyboj parduota už 
1,766,300,000 rb. Iš jų 249,152,-
303 rb teko valdiniams pirki
mams. Ir čia neišvengta 
paslaptingų 205.2 mil. parda
vimų, kai 0.7 mil. langams 
stiklo, 1.7 mil. degtukų, 1.3 
mil. skalbimo muilo, net 0.3 
mil. veltinių pardavimai atžy
mėti. Žinant rusiškus sovie
tinius papročius, už tokią dide
lę sumą ne maisto prekių 
galėjo būti ir visai niekam 
nieko neparduota, o tiesiog 
statistikon įrašyta ir tiek. 

Į tar t ini ir lengvųjų 
automobilių pa rdav imai 
Jų parduota už 140.6 mil. 

LEONARDAS DARGIS 

Įvertinę jų vieną vidutine 
6,000 rb. kaina, atrandame, 
kad 1978 „Lietuvos liaudis" 
pirko 23,433 vežimus, o nuo 
1972, kai buvo pradėta juos 
statistiškai pardavinėti, iš 
viso jau 117,067 vežimus už 
702.4 mil. O, va, 1978 gale 
motociklų ir motorolerių ok. 
Lietuvoj iš viso tebuvę 112,600 
arba mažiau, kaip vežimų. 
Neįtikėtinas ok. Lietuvos 
pralobimas, ypač kai niekur 
nieko metraščiai apie tuos 
vežimus daugiau nekalba, o 
kitų prekių pardavimus dar ir 
vienetais parodo. Jei tiek daug 
tokių pardavimų iš tikrųjų 
buvo, tai jų pirkėjai daugiau
siai turėjo būti valdinės įstai
gos, kariuomenė, ne gyven
tojai. 

Kad vartojimas ir gamyba 
tenai labai išsiskiria dar ryš
kiau pamatėme, pradėjus 
paskutiniuose metraščiuose 
naudoti „vartojimo reikmenų 
gamybos (grupės B) struk
tūrą". Tai bene ir dėl to išsi-
skirimo tenka rodyti kuo dau
giau mažmeninio pardavimo. 

Visa pramoninė gamyba te
nai skirstoma į A grupę — 
gamybos priemonių ir B — 
vartojimo reikmenų gamybą. 
Visos pram. gamybos 1978 

įmonių didmeninėmis kaino
mis buvę 7,992 mil. rb. A gru
pei tekę 60.2 proc., o B — 39.8 
proc. gamybos. J a u šis 
nuošimtinis padal inimas 
melagingas, nes pagal jų 
pačių pastabą, kai kurios leng
vosios ir maisto pramonės 
gamybos žaliavoms įskaityti 
apyvartos mokesčiai, o viskas 
apskaičiuota atitinkamų metų 
nežinoma metodologija. Taigi 
vartojamoji gamyba dirbtinai 
didinama, o gamybos prie
monių — mažinama, naiviai 
aiškinant, kad juo didesnė A 
gamyba, juo daugiau didė
janti ir B gamyba. Tai karvės 
ledu žargaliojimas ir daugiau 
nieko, nes ir B gamybos di
džiausia dalis Maskvai tenka, 
o kai iš 1978 pagamintų 31,300 
metalo piovimo staklių ok. 
Lietuvoj tik viena kita tepa-
liktos, tai kuo jos kelia varto
jamųjų gėrybių gamybą? 

Duoklių didumo 
pavyzdžiai 

Kalbant apie duokles, 
atsimintina, kad įvairių kainų 
— įmonės didmeninių, pramo
nės didmeninių ir pagaliau 
mažmeninių kainų nusa
kymai žinomi, neslepiami. 
Deja, tenai nusakymai sau, o 
kainos sau, nes aukščiau visko 
stovi nepajudinamas Kosy-

Kryžius Vytogalos kaime, Šilalės apylinkėse, pastatytai 1928 metais, 
nepriklausomos Lietuvos paminėjimui. 1969 metais jis buvo okupan
tų nupiautas. Sunaikinimo motyvas: stovėjo prieš mokyklą ir „kliudė 
praeiviams". 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Juozas VaiČel iūnas 

12 valandos. Pietums atvežė geros sriubos. Po pietų 
vėl dirbome iki 5-tos valandos be pertraukos. Buvo
me labai pavargę. Į stovyklą grįžome apie 7 vai. va
karo. Cia gavome gerą vakarienę: sriubos, košės, 
gabalą žuvies ir 200 gr. duonos. Pirmą kartą toks 

ant žemės, jis išdidžiai nuėjo nuo jų. 
J is buvo prie manęs prisirišęs. Jis klausdavo, ar 

manęs kas nors neskriaudžia. Jei toks būtų, 
pasakyk jam. Jis su tuo vyruku atsiskaitys. Kartą jis 
nuėjo į virtuvę ir paprašė man košės. Virėjas pridėjo 
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davinys. Dirbome ir sekmadieniais, jei oras buvo lėkštę košės ir dar užpylė riebalų. J is atnešė tą lėkš-
gražus. Mums žadėjo laisvą dieną, kai bus blogas o- tę man ir prašė valgyti. Eugenijus buvo brigadierius. 
ras. Už gerą brigados darbą dar buvo pažadėta po Jis rūpinosi savo darbininkais gauti tai, kas jiems 
porą uncijų vodkos kiekvienam, o taip pat po 2 ar 3 priklauso, bet darbe buvo griežtas. Jis kartą aprėkė 

du jaunus lietuvius už nespartų darbą. Kai jis 
nusisuko, vienas iš tų lietuvių kūju kirto jam per 
galvą, ir jis krito vietoje. Kai tą išgirdau, gailėjausi, 
kad nustojau gero draugo. 

Kitas geras draugas buvo jaunas kinietis Chung, 
katalikas, baigęs New Yorke Columbijos universi
tetą. Jo tėvas buvo turtingas pirklys Kinijoje. 
Nežinojau, už ką jis buvo areštuotas. Jis apie tai 
nepasakojo. Jis gerai kalbėjo angliškai. Kai jis 
sužinojo, kad aš esu amerikietis, pasižiūrėjo į mane 

bilietukus maisto priedo Nežiūrint sunkaus darbo, 
geresnis maistas pataisė kalinių išvaizdą, o 

Atrodė kaip miesto na- machorka nuotaiką, 
mai, bet ir jie buvo apjuosti dviejų eilių spygliuotų Stovykloje kaliniai stengdavosi susigrupuoti tau-
vielų tvora. Čia stovykla buvo humaniškesnė: buvo tybėmis. Jie dažnai patekdavo ir prie jiems patinka-
net klubas su šaškėmis, šachmatais, domino, laik- mesnių darbų. Pabaltiečiai, lenkai ir ukrainiečiai 
raščiais ir net knygomis. Patalpos čia buvo geros, net buvo darbo arkliai. Gruzinai, armėnai dirbo vir
šų centriniu šildymu, nes anksčiau čia gyveno kariai, tuvėje. Japonai ir kiniečiai dirbo skalbykloje. 

Čia sutikau kunigą Viktorą, kurio nebuvau Susipažinau su kriminalistu Eugenijum. Jis 
matęs nuo 1941 metų, kai buvome Lvove. Jis taip pat žinojo, kad aš esu kunigas. Jo, kaip ir kitų krimi-
buvo areštuotas. Jis pasakė, kad 4-je stovykloje yra 8 nalistų, religijos supratimas buvo labai paviršutinis, ir angliškai prisistatė. J is reguliariai ateidavo į 
katalikų kunigai: 2 lenkai, 3 lietuviai, latvis, rusas. Jis prašė manęs palaiminti kryželį, kurį jis nešiojo pamaldas. Aš jam kartais angliškai pasakydavau 
Jis paklausė, ar aš turėjau sąlygas laikyti šv. Mi- ant kaklo kartu su kitokiais talismanais. Jis pats pamokslą. Jis buvo įtakingas tarp kiniečių. Jis kar
šias. Čia gi visi kunigai laiko šv. Mišias. peržegnojo tą kryželį, kai jis dėjosi jį ant kaklo, bet tais mane pasikviesdavo pas savuosius. Jis mane 

Numatytas pastatyti vario apdirbimo fabrikas tuo pat metu išsitraukė peilį ir pagrasino: "Jei kas jiems pristatė kaip "gerą žmogų". Jie mane maloniai 
"Kombinat" buvo už kokių 3 mylių į pietus nuo sto- pasijuoks iš kryželio, jis gaus smūgį peiliu į pilvą." priėmė. Nuo to karto mano marškiniai būdavo 
vykios. Čia nebuvo kelių, bet mes juos padarėme, Jis buvo pakrikštytas katalikas, bet jo religija tvarkoje. Jie dažniausia juos paimdavo šeštadienį ir 
eidami kasdien 4000 vyrų. Fabrikui numatyta vieta buvo išblėsusi. Kadangi mes susidraugavome, jį kiek atnešdavo sekmadienio rytą sulygintus, sutaisytus, 
apie kvadratinė mylia ploto, kuri buvo nuvalyta ir paruošiau ir grąžinau prie religinės praktikos. J is Kartais kišenėse būdavo ir duonos. Šiaip 8tovykla 
aptverta spygliuotų vielų tvora. Kai prasidėjo dar- priėjo išpažinties ir priėmė Komuniją. Nos jis jau marškinius keisdavo kas trys savaitės. Chung 

praktikavo religiją, bet jam sunku buvo atsikratyti pasisakė, kad jis greitai grįš namo. Aš paprašiau, 
nuo kumščio ar peilio, jei to reikalavo aplinkybės, kad jis apie mane parašytų Amerikos jėzuitų centrui 
Kartą jis turėjo kažkokį ginčą su trimis kitais 
kriminalistai s, bet jis greitai su jais apsidirbo: 

bai, atrodė, kad kovos laukas: specialistai dirbo sa
vo darbus, o kaliniai — sunkiuosius darbus su karu
čiais, kastuvais. Per statybos rajoną ėjo gen. 
Zverevas su savo štabu. Jis ėjo pro visus darbus, 

New Yorke. Ir daviau jam adresą. Jis pažadėjo, bet 
vėliau apie jį nieko negirdėjau. 

pažadėdamas kaliniams gerą maistą, o už laiku at- pirmam dėjo j pagurklį, antram spyrė į paslėpsnį, 
liktą darbą — maisto priedą. Dirbome sunkiai iki trečiam taip pat dėjo kumščiu. Kai visi trys gulėjo .(Bus daugiau). 

> 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 20 d. 

Clevelando Sv. Kazimiero lituanistines mokyklos mokslo metų pabaigtuvėse 
birželio 1 d. kalba mokyklos direktorė V. Augulytė-Bučmienė. Prezidiume: 
pedagogų tarybos sekretorė O. 2ilinskienė, tėvų komiteto pirm. J. Šiupinys, 
LB Clevelando apylinkės valdybos pirm. J. Malskis, kapelionas kun. G. Kijaus
kas, SJ, knygų skaitymo varžybų mecenatai A. ir Br. Gražuliai ir LB Ohio 
apygardos valdybos pirm. dr. A. Butkus. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

į|^y*I9i&* 
GRANDINĖLĖS 

NEBAIGIAMI DARBAI 

Grandinėlės lietuviškų sceni
nių liaudies šokių ansamblis 
baigia pasiruošimo darbus VI 
šokių šventei Chicagoje. Lie
pos 4 d. iš Clevelando išvyksta 
dvi gTupės. šventėje dalyvaus 
jaunimas ir vyresnieji šokėjai. 
Prieš išvykdama Chicagon jau
nimo grupė ir vaikai padės at
švęsti DMNP parapijos klebono, 
kun. Gedimino Kijausko am
žiaus ir kunigystės jubiliejų. 

Šalia visų minėtų darbų, 
Grandinėlės ansambliui jau yra 
numatyta visa eilė įsipareigoji
mų 1980-tų metų rudeniui. 

Rugsėjo 20 ir 21 dieną grupė 
yra pakviesta vienuoliktą kar 

ti a r išparduoti. Jei kas dar no
rėtu spektakly dalyvauti, prašo
m a skambinti N. Rukšėnienei 
tėl. 486-8204 ar J. Taorienei tel. 
531-9491 ir bilietus galės gauti 
tik tuo atveju, -jei kas iš anksto 
rezervacijų laiku neatsiims. 

Spektakli remia gausūs rėmė
jai, kurie moka po 25 doL po
rai, šiaip bileitai po 7 doL, o 
pensininkams ir studentams po 
5 dol . 

Prie bažnyčios automobilių pa
statymo aikštėje bus policijos 
apsauga 

KUN. G. KIJAUSKO 
SUKAKČIŲ MINĖJIMAS 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos klebono kun. G. 
Kijausko, SJ, 50 metų amžiaus ir 
20 metų kunigystės minėjimas 
įvyks birželio 29 d., sekmadienį, 
šia tvarka: 10 vai. Padėkos Mi
šios, 4 va!l. akademija didžiojo
je auditorijoje, kun. dr . P. Gai
dos — Tėviškės Žiburiu redakto-
r 'aus, kalba apie lietuvį kunigą 
dabartinėje lietuvių parapijoje, 
kun. L. Zarembos — Lietuvių jė
zuitų provinciolo, žodis, gautų 
sveikinimų įteikimas, Dalio: Sta-
nišk'enės deklamacija „Kelionė
je" , kankliuoja Mirga ir Auksė 

-.. škytę, Bankaitytės, Grandinėlės šokė-
Romą Pliodžinską, Wolfram von N " sukaktuvininko žodis, Aka 
Kiparski) ir vadovus Joną Į ^ Į t i M J f r M t f M * * * * ^ į * 
žemį, Liudą Sagį. 

Repeticijos prasidės po Dar
bo dienos savaitgalio. 

Grandinėlė 

kį ir Ritos Kliorienės aranžamen-
ta Tėvynės dainų pynę, kurioje 
yra Risčiau akmenėlį, Kur gimta 
padangė, Tėvynės balsas, Tėvy
nė Lietuva, Nemunėli, Nemunė
li ir Tėviškėlė ir trečioje daly 
A. Raudonikio Mylėk ir lauk, M. 
Noviko D u garniai, F. Reymond 
(aranž. A. Bielskaus) Laukinė 
aguona, kurią Argentinoje dai
nuos kartu žu Žibutėmis, J. Ban
ko, A. Stephens spaudos bal. 
valsą, G. Kuprevičiaus Kregždu
tės, B. Gorbulskio Paprastą dai
nelę. 

Nerija pademonstravo ir dvi 
dainas, kurias dainuos ispaniš
kai kalbančiuose kraštuose Ma-
lanbo ir Alma LLanera. Nerie-
tės turi ir dainų pakartojimui, 
kaip Bobutę, Paskutinį sekmadie
nį, Prie Gintaro jūros ir k t 

Klausytojai su dideliu dėme
siu išklausė skambiu dainų re
pertuarą ir komentarus, kuriuos 
davė pati ansamblio vadovė Ri
ta Kliorienė. 

LB Clevelando apylinkės pirm. 
J. Malskis perdavė geriausius lin
kėjimus visu lietuvių vardu ir do-

C L A S S I F I E D G U IDE 
B £ A L E S T A T E 

SKAUDUS ATSISVEIKINIMAS 

dan t Lietuva brangi. Vaišės ka
vinėje. 

Minėjimą rengia „Mūsų žings
niai" , talkinant Talkos komite
tui. Visi sveikinimai laukiami tik 

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 
Q9-os ir Artesian. $26.900. 

Skambint — 434 3297 

SUTAUPYSITE DOLEJMUS 
GRAŽIAJAME LEMONTE 

Pamatykite šiuos gražius naujus Bi-
level ir "ranch" stiliaus namus — 
tvirto mūro. Ąžuolo grindys ir pa
puošimai. 2 maš. garažas. Pėsčia nu
einama į bažnyčias ir mokyklas. 

711-13 Houston Street 
Skambint 779-8436 

T U O J A U G A L I M A U Ž I M T I 
MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖJE 

B E A L E S T A T E 

Mūrinis 5 kamb., 26 metų. Kabine
tinė virtuvė. Įrengtas rūsys. Cent
rinis vėsinimas. Mūro garažas. Na
mas Marąuette Parko centre arti krau
tuvių. 

Parduodama maisto produktų krau
tuvė. Gera vieta. Labai geras pel
ningas biznis. 

Brokeris P. 2UMBAK1S 
Telef. — 778-6916 

Mūr. bungalow — 6 dideli kamb. ir 1 
v a n ą iš dr. A. Razmos , o Mi lda j viršuj. Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. 
Lenkauskienė—linkėjimus iš San Į A r t i susisiekimo, mokyklų ir bažn. 
Francisco ir dovanu ir taip pat 
linkėjimus ir kvietimą iš Los An
geles prel. J. Kučingio. 

Pranešta, kad Clevelandui skir
ta surinkti šioms gastrolėms 
5,000 dol. suma buvo prašok
ta 700 dol. 

Nerijos vadovė padėkojo ir pa 
pasakojo, kaip dainininkės pasi
rodys scenose, su kokiais rūbais. 
Su nerijietėmis išvyko ir vadovės 

Birželio 9 d. Jokubauskų šer
meninėje buvo tokia lietuvių 
spūstis, kokios vargu kada bu-; 
vo. Tai buvo atsisveikinimas: 
su Indre Damušyte-Čepuliene, 
pačiam jaunystės žydėjime, išė
jusia į Anapus. Maldos ir aša-
ros ją išlydėjo. Nebuvo jokių j 
prakalbų, graudžių žodžių 

raštu. Įeinant į akademiją, kas į vyras Vytas Kliorys, 
gali - aukoja. Vaišės nemoka- Su gėlėmis, džiaugsmu ir aša 
mai. Visas minėjimas skirtas lie
tuviams ir bus tik lietuvių kal
ba. Kaip žinome, parapijoje yra 
apie 25 proc. kitataučių, tai jiems 
spec. Padėkos mišias laikys sek
madieni, birželio 22 d. 12 vai. 

,, Parapijos organizacijos: Our La-
jj.-jdy's Guild, parapijos mokyklos 

klubas, CYO, Boosters 

, tingene, Vokietijoje. Gyvenusi 
t ą dalyvauti International Mi-į C l e v e l a n d e ? Detroite ir vėl Qe-
ning and Manufacturing festi 
valyje, vykstančiame Cadiz mie
stelyje, angliakasių apgyven
tuose pietų Ohio valstybės plo
tuose. 

Lapkričio 2, Clevelando Tau-

velande. Prieš pusantrų metų 
su Rimvydu Čepulių sukūrusi 
gražią šeimą, abu įsijungę j visą 
lietuvių gyvenimą. Atrodė, kad 
tik reikia gyventi ir gyvenimu 
džiaugtis. O įvyko kitaip. Atė-

tinio meno draugija (the Cle-į jo nenugalima liga ir ir negrįž-
veland Folk Arts Association) ir Į tarnai išsivedė. 
dienraštis "The Cleveland Press" Išlydėdami į kapų kalnelius. 

be jų buvo begaliniai graudu, i ™ ^ * * * ^ „ _ 
Indrė buvo gimusi 1946 m. N i u r - 1 9 « * i r " o l y N ame Society ren-

gia parapijos saieje Kavutę. 
Clevelando lietuviai džiaugia

si, turėdami tokį dvasios vadovą, 

rengia tautų festivalį draugijos 
veiklos trisdešimtmečiui minėti. 

ypač tokius jaunus, kūrybinių 
polėkių pilnus, ne be pagrindo 

Festivalyje dalyvaus apie 20 j graudinamės, 
atskirų etninių vienetų su savo į Amžiną atilsį Indrei, gili užuo-
iiaudies papročiais. GrandinėlėI jauta tėvams — Jadvygai ir 
priklauso šiai Meno draugijai | Adolfui Damušiams, vyrui Rim-
nuo pat savo įsikūrimo 1953-1 vydui čepuliui. seseriai ir 

juo didžiuojasi ir remia jo dide
lius užsimojimus, kurie gerokai 
prašoka parapijos uždaviniu ri
bas. Todėl ir šiose garbingose mū
sų klebono sukaktyse laukiami vi
si parapiečiai ir Clevelando lie
tuviai bei pasidžiaugti sukaktu
vininko nuopelnais, padėkoti ir 
pal'nkėti viltingu Cleve-

romis Nerija buvo išlydėta iš 
Clevelando aerodromo birželio 5 
d. per Miami į Venecuelos sostinę 

(Nukelta į 5 pusi.) 

V. SASNAUSKAS 
atlieka įvairiai 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

imimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiu 
D A Ž Y M A S 

VIDAUS IR LAUKO 
Prieinamomis kainomis. 

TeL 963-0467 arba 847-1729 
liiiimiiiiiiiimiimiiiuimimiiimiiiiiim 

bro
liams, visiems jos artimiesiems. 

"M. Ž." 

KONCERTAS 

Onos Mikulskienės kanklių 
muzikos studijos mokinių kon
certas įvyko birželio 8 d l i e 
tuvių namuose. Pasirodė visos 
kanklių studijos mokinės: Aida, 

. . . Rama ir Vija Bublytės, Vikš r i 
nio" šokiu. Pastatyme turėtų į Burdett. Julija, Ule ir Nida 

i Gelažytės, Kristina Kampe. Kns-
^ Q j tina Kashilaitytė ir Ina Šilga-

| lyte. Studija jau veikia 15 m. 
Iš viso ją yra lankę 54 moki 

čiais metais, jos vadovas Liudas 
Sagys yra organizacijos vice
prezidentas ir paskutiniajame 
dešimtmetyje jos kasmet ren
giamų festivalių koordinatorius 
ir sceninis vadovas. Jubilieji
niam pasirodymui jis pažadėjo 
paruošti su savo grupės šokė
jais ir muzikantais joninių pa-

"Kupoli 
» turėti 

dalyvauti su vasaros gėlėmis, 
vainikais ir žibintais apie 
žmonių. 

Šiuo metu Grandinėlės an
samblyje tiek narių nėra. Gru
pės vadovai, valdyba ir nariai 
kreipsis į galintį šokti Cleve
lando jaunimą, prašydami pa
galbos festivalio programos at
likimui. Į 7 d., Lietuvių namuose surengė 

Gruodžio 7 d. savaitgalyje i m e t inės veiklos pabaigtuves 
Miami universiteto Sveikatos ir j nariams ir kviestiniams sve-
fizinės kultūros skyrius šaukia čiams, kurių tarpe buvo L.B 
šokių ir gimnastikos mokytojų [ Clevelando apylinkės pirm. J. 

mai, o baigimo diplomus gavę 
20 mokinių. 

PABAIGTUVES 
» 
Čiurlionio ansamblis, birželio 

lando judriai bendruomenei. 

SUKAKTUVININKAI 

Juozas Stempužis, Tėvynės 
garsų vadovas birželio 24 d. šven
čia savo šešiasdešimtąjį gimta
dienį. Jurgis Malskis, LB apylin
kės pirm. bus pagerbtas liepos 4 
d. septyniasdeš'mto gimtadienio 
pobūvy, kurį rengia žmona ir sū
nus Raimondas. 

Ilgiausių ir sveikiausių metų 
mieliems sukaktuvininkams! 

NERIJA PIETŲ AMERIKOJE 

Clevelando studenčių vokali
nis vienetas, išvykęs trijų savai
čių gastrolėms į Pietų Amerikos 
kraštus: Venecuelą, Kolumbiją, 
Braziliją, Argentiną ir Uragvajų, 
birželio 5 d., kaip telefoniniu 
pranešimu aiškėja, sėkmingai 
vykdo savo dainos ir tautinio ry
šio misiją. 

Prieš išvykdama į gastroles, Ne
rija giedojo Dievo Motinos šven
tovėje per lietuv.škas pamaldas. 
Po to dainininkių tėvai bei rėmė
jai turėjo progos dalyvauti ge
neralinėje repeticijoje ir išgirsti 
visą programą, kurią vežėsi Pie-

65-ta ir California. Prašoma $45,000. 
Kreiptis j savininką (angliškai) — 

TEL. 737-4993 arba 476-1706 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšild. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų 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 

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

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
lilllllllllllllfililllllltllliuilllliuiliuilllll! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visa rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiii 

M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIMllllilUUUUllIlIlI 

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

Visos programos Iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A V E . 
CH1CAGO. ILL. 60629 

susivažiavimą. Grandinėlė at- Malskis, kun. G. Kijauskas ir t y Amerikos koncertams. 
liks . lietuviškų šokių programą ; kiti. Vakarą pravedė VI. Pleč-
konvencijos užbaigimo bankete. 

Dar nebaigus šio sezono 
darbų. Grandinėlei tenka ruoš
tis rudens pasirodymams, ten
ka galvoti apie grupės sudėtį 
sekančiam sezonui. 

Clevelando jaunimas yra kvie
čiamas pagalvoti atostogų metu. 
ar i r jam nevertėtų prisidėti 
prie grupėje dirbančiųjų, pa
aukojant dalį savo laisvalaikio 
lietuviškai reprezentacijai. 

Norintieji papildyti Grandi-

kaitis, o padėkos žodį tarė an
samblio vadovas muz. Alfonsas 
Mikulskis. 

VIVA EUROPA 

Neringos tunto vyr. skautės 
pasikvietė Los Angeles lėtuvių 
jaunimo sambūrį, kuris birželio 
28 d., šeštadienį 7 v.v. Sv. Jur
gio parapijos salėje duos spal
vingą ir įdomų spektaklį Viva 
Europa. Pastatyme dalyvaus 38 as 
menys. Vadovė Danutė Baraus-

nėlės eiles šokėjais a r muzikan- i kaitė. Spektakliu susidomėjimas 
tais, gali kreiptis bet kuriuo, labai didelis. Kaip rengėjos pra-
laiku į grupės valdybą (Renę neša, jau visi Mietai rezervuo-

Pirmoje daly liaudies ir liet. 
komp. dainos, antroje — H. Pur-
cell „Pūsk trimitą", O. di Lasso 
Tik - tak, O. J. Offenbach Bar-
carolle (dainuoja Rita Balytė, 
Roma Balytė ir Ona Kliorytė). 
Šią d a n ą Venecueloje išpildys 
prancūziškai. F. Schuberto Upėta 

!lllllllllllini!IUII!!llllllllllllllllHIIIIIIII!ll 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, u2 prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 
iiUiiMiiiiiiniiuiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiai 

2 ELEGENTI5K0S SALĖS 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketam*. Vestuvėms ir Kitiems 
Pobūviams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irvkig Park Road 

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

Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar 
yra laisvų vietų. 

Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanūs valgiai Prieinamos kainos. 
Vieta automobiliams pastatyti . 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Mūrinis bUngalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, m. G0632, teL 927-5980 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i tol i mies to lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

VYRAI £B MOTERYS 

H E L P W A N T E D 

T E L L E R 
Full T k n e — Typmg Keąuired 

Mutual Federal Savings 
Tel. 847-7747 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

HOUSEKEEPER/COMPANION 
For Ekiery Woman 

Live in. Room and board plūs small 
salary. Will consider coupie Call 
week days 8 A.M. to 3 P .M. 

5 4 1 - 8 4 7 i 

WomanWanted 
Ezperienced Hair Ventilator Waated 
For Men's Hair Piece Salon. 

Wifl Consider Training. 

TEL. — 283-7020 

H E L P WANTED — VTRAJ 

EXPERIENCED 
CABINET MAKER VVANTED 

IMPERIAL WOOD WORKING 
COMPANY 

310 N. Woodwork Lane 
Palatine, 111. — TeL 358-6920 

UPEJUENCED NIGHT 
SUPERYIS0R 

Needed immediatery — with 5 years 
experience. 

2 P.M. until 11:30 P.M. Mušt speak 
English. Excellent working conditions 
and company benefits. 

iniiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinmiim 
!; Įvairia prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 

2501 W. 69 St . , Chicago, W. 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiimiiiiiiiiiiimimuiiiimiiiiiiiiiiiiuifuj 
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We'il heip you make the right movė. 

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

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
imiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiuiiiiiiiiiH 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitmiuiitiiuiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą gal i t kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
mnmminiiiiiniiiiiiiiiiiiimuinimiuiiit 

S E A L B S T A T B 

Rezidencines \T Komercinės *tuosavybe* 
Apartamentą* • Kondomniuma- • Muornavimas 

i L 

FLORIDA 
REAL C3 &**&*& E- Kamiene 
ESTATE 

HF.ALTOB • • • BROKER • • • I fOTART 
T̂Oi Goif touicvord.st. Ptetcrtbya fecacH.M. *>>?06 

Ttficfona* («!}> y * 3 « 2 * 4 S . Vakare |0Uf ^45 -27 )6 

IIIIIIMIIlIIIiilIIIIIIUIIIIIIIIIlllllllilHlllilll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narni; pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie Av. — 778-2233 
mimimiiiiiiiiiiiiitt 

REPL0GLE GLOBĘS INC. 
1901 N. Narragansett 

PRECISION SHEET METAL 
We need 2 Press Brake Operators. 
Mušt be exper"d & have own tools. 
Salary based on experience. 
Howler Fabricatkm & WeMing 

818 S. Western — Addison, EL 
TeL — 543-3600 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

ISNUOM. 3 kambarių butas pastogSje 
vienam asmeniui — be vaikų. Mar
ąuette Pke. $165.00 į mėn. Užstatas 
2-jų mėn. nuoma. Jokių gyvuliukų. 
Skambint po 5 v. v. telef. 767-3278. 

ISNUOM, 5 kambarių butas Marąuette 
Parke prie vienuolyno. Rami, patogi 
vieta. Skambint — 434-8852. 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
J| kitiems pasiskaityti. 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — G A 4-8654 

S208i/2 West 95th Street 

imiimiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniHimiiit 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

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

iiiiiimiiiiiiiiiiimimimiiiiimimiiiiiiiiii 

A U Š R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės i r 

1979 m. vasario 

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

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

iiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

"Draugo*' adresas: 4545 West 
fiSH S t . Chieago. HL 60829. 
inntfuiiiiiiiiiuiiuiiiiiiinuiiiiiHUJiinmi 

VEZITINIŲ KORTELIŲ 

BEKALU 
• 

Vizitinių kortelių naudoflma* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir vi«ų luo
mų ats tovams turėti gra i ias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo*' adminis
traciją visais panaJiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

•rrA ••:»:*:«:*:»< 
Apsimoka rkelbtis dien. DRAUGE, 

nes j i s plačiausiai skaitomas tts» 

tuvių dieerattis , gi akslhimų kai

nos yra vssems priainanaoa 
M t M t M I M M 1 I I M 

/ 



IŠTIKIMYBĖ PAREIGAI BUVO JOS GYVENIMO 
KELRODIS 

(Pabaiga) 

davė su kaupu. Juk ji, dėstydama j gogės pašaukimui iki mirties. Jos j Travel Service Bureau. Tuo pa- j DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 20 d. 
aukšt. mokykloje, o vėliau ir Ped. | mielos, aplinkai ramumą ir taiką ~ 
lituanistikos institute, penkias skleidusios akys užgeso 1979 m. 

Po daugelio išgyventų pavo
ju, šis būrelis su eile kitu to pa
ties likimo benamiu atsidūrė piet
vakarių Vokietijos dalyje — 
Reutlingeno mieste.Si vieta Šimai
čių Šeimai yra likusi nepamirš
tamai svarbia: čia mirė ir palai
dotas Aldonos brolis Kazimieras 
Dirmantas, čia gimė du pirmieji 
Šimaičių vaikai — dukra Silvija 
ir sūnus Vytautas. Taigi Reut-
lingenas yra tapęs tam tikra Ši
maičių šeimos istorijos dalimi. 

Prasmingai išnaudotos dienos 
Benamių dienas Šimaičių šei

ma sugebėjo išgyventi prasmin
gai. Aldona su rūpestingos savo 
motinos D. Dirmantienės pagal
ba augino du vaikučius. 
Vladas Šimaitis, pasinaudoda
mas netolima garsaus Tiubinge
no universiteto kaimynyste, ry
žosi jame praturtinti savo profe
sijos mokslo žinyną. 

Rimtai studijinio darbo ėmęsis, 
Vladas Šimaitis, išlaikęs nustaty
tus egzaminus ir parašęs diser
taciją tema "Melagingo liudiji
mo baudimas", 1947 m. gavo tei
sės mokslų daktaro laipsnį. 

Persikėlęs per Atlantą, 1949 m. 
naujo gyvenimo dienas pradėjo 
Chicagos Brighton Parke. Cia 
1951 m. birželio 17 dieną gimė 
jų jauniausioji dukrelė Audro
nė. Čia Vladas Šimaitis, išlaikęs 
atitinkamus egzaminus, įsigijo 
namų pardavėjo ir notaro teises, 
užsitikrindamas minimalias šei
mos pragyvenimo galimybes. 

Šimaičių šeimos pasidarė pilni 
namai — septyni asmenys: penki 
jie patys ir du Aldonos tėvai. Kol 
vaikai tebebuvo visai maži, šei
mos pragyvenimo rūpintojas bu
vo tik vienas Vladas. Su vaikų 
augimo metais ėmė augti ir šei
mos biudžeto reikalavimai. 

Aldona, matydama gyvenimo 
tikrovės neišvengiamus reikalavi
mus, nutarė savo pagalba tal
kinti vyrui šeimos išlaikymo rei-

rankos buvo ir namuose, ji baigė 
Cook County ligoninės medici
nos technologijos kursus. Kaip 
gerai juos baigusi, netrukus tos 
pačios ligoninės buvo pakviesta 
nuolatiniam darbui vėžio ligos 
celėms tyrinėti. Sąžiningai dirb
dama, šiose pareigose, išbuvo 
iki 1979 m. gegužės mėn, kol tos 
pačios celės ir jos sveikatą pakir
to. 
Lituanistinio švietimo pareigose 

Darbas dėl duonos Aldonai, 
kaip pavyzdingai žmonai, vaikų' 
motinai ir savo senų tėvų glo
bėjai buvo tik tėvynės netekimo 
sąlygose prisiimto įsipareigojimo 
sąžiningas vykdymas. Be myli
mos šeimos, tikrasis pašaukimas 
buvo lituanistika ir pedagogika. 
Šį kelią ji buvo pasirinkusi pa
čioje savo jaunystėje. Nuo to ke
lio ji niekad nenutolo. 

Persikėlus į Ameriką, susilau
kusi dukrelės Audronės, nebesi-
tenkino vieni savo šeimos "mo
kykla". Jos motinai D. Dirman-
mantienei šeimininkavimo reika
luose namie talkinant, 1953 m. 
sausio mėn. Aldona aktyviai įsi
jungė į mokytojos darbą Chica
gos aukštesniojoje lituanistikos 
mokykloje. Su vienerių mokslo 
metų pertrauka, dėstydama lie
tuvių kalbą ir literatūrą, joje iš 

savaitės dienas buvo pririšta prie 
technologės darbo Cook County 
ligoninėje. Grįžus į namus, lau
kė sudėtingos šeimininkės parei
gos. Šios dar labiau pasunkėjo, 
kai keletą metų jos senutę mo
tiną liga prie lovos pririšo. Bet ir 
tas bandymo sąlygas Aldona kant 
riai, be priekaištu ištesėjo. 
Tokią ją matėme kasdieniniame 

gyvenime 
Pažintis universitete su Aldo

na buvo atoki, matantis tik kai 
kurių dėstomų dalykų paskaito
se bei seminarinių darbu nagri
nėjimuose, dažnai randama uni
versiteto bibliotekos skaitykloje 
prigludusi prie knygų. 

Laikas ir tėvynę užgriuvusios 
didžiosios nelaimės, išbloškusios į 
svetimus kraštus, ilgam laikui bu 
vo nutraukusios turėtus šiokius 
tokius pažinties ryšius. Tik tas 
pats tėvų žemės po kojomis ne
tekusiųjų likimas ir lituanistinio 
švietimo darbas Chicagos aukš
tesniojoje lituanistikos mokykloje 
vėl suartino ir suvedė į nuoširdžią 
bičiulystę. 

Per eilę metų dirbant toje pa
čioje mokykloje, buvo užtektinai 
progų stebėti ir pažinti Aldoną 
mokyklos darbe ir už jos ribų. Jos 
ramus, taikus ir patrauklus būdas 
klasėje ją greit pagarbiai suartin
davo su mokiniais. I mokytojų 

birželio 21 d. rytą, 6 vai. Mes 
likusieji tikime, kad tos gerosios 
akys be paliovos tebelydi Tavo ar
timųjų ir buvusiųjų bendradar
bių žemiškuosius darbus ir ke
lius. 

Ignas Serapinas 

SPORTAS 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Kelionės kaina 1072 dol. Kelio
nės reikalus tvarko American 

čiu metu FLB valdyba organi
zuoja ekskursiją ir kviečia vi
sus pasinaudoti papigintomis 
kainomis. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— šaudymo varžybose Esti

joje vilnietis A. Raguotis pa
statė tris naujus Lietuvos re
kordus lėkščių šaudyme ir in
dividualinėse varžybose laimėjo 
pirmą vietą. Lietuvos koman
da, deja, liko 4-je vietoje. 

A. f A. 
DANGUOLEI JUODAKYTEI 

netikėtai mirus, tėvui STEPUI JUODAKUJI ir artimie
siems reiškiame gilą užuojautą. 

L. B-nės East Chicagos Apylinkės 
Valdyba 

dirbo iki 1967 m. birželio mene-1 kambarį drauge su ja ateidavo 
sio — iš viso 13 metų. Tame j šviesi atgaivos nuotaika. Niekad 
trylikos metų laikotarpyje šeše- ji nepakeldavo rūstesnio balso, 
rius mokslo metus buvo ir tos mo
kyklos vadovybės narė — Moky
tojų tarybos sekretorė. Aldonai 

nors tam palankių progų daž 
nai pasitaikydavo. Joje slypėjo 
kažkokia žmonių įkarščius nive-

pasitraukiant iš mokyklos, jai su- j liuojanti galia, 
ruoštame atsisveikinimo pobu-. Niekas ir niekad jos veide ne
vyje dir. J. Masilionio ji buvo pa-1 pastebėjo privačių vidinių pro-
skelbta šios mokyklos garbės mo- blemų. Iš šalies žiūrint atrodė, 
kytoja. Tokio įvertinimo iš visų 
toje mokykloje dirbusių mokyto
jų bene vienintelė Aldona Šimai
tienė tėra susilaukusi. 

Jai čia mokytojaujant, šią mo
kyklą baigė ir visi trys jos vai
kai. Po pasitraukimo iš aukšt. mo
kyklos per pastaruosius penkerius 
savo amžiaus metus (nuo 1974 
m. rudens semestro) Aldona bu-

kaluose. Nors jai darbo pilnos j VQ l i e t u v i ų li teratūros lektorė Pe 
! dagoginiame lituanistikos insti 

CLEVELANDO 
2 I N I O S 

(Atkelta iš 4 psL) 

1 tute. 
Aldoną Dirmantaitė-Šimaitie-

nė savo tautinės ištikimvbės duok
lę lituanistiniam švietimui ati

tarsi tokių ji niekad ir neturėjo 
Ji sugebėjo palikti jas už namų 
slenksčio ar savo vidaus gelmėje. 
Pokalbiuose pasižymėjo greita or
ientacija, išradingu sąmojum, 
švelniu ir taikliu humoru. 

Į visuomeninio darbo laukus 
niekad ji nesiveržė. Atostogų me
tu atgaivai po įtemptų darbų 
mėgo keliones. Domėjosi sveti
mais, niekad nematytais kraštais. 
Tačiau visa savo prigimtimi bu
vo tikra namų židinio vaidilutė 
— šeimos dvasia ir jos stiprybė. 
Lygiagrečiai su tuo ėjo ištikimy
bė profesiniam lituanistinės peda-

Caracas, tkur jos turėjo du kon
certus, giedojo bažnyčioje ir dar 
buvo pakviestos į Valenciją kon
certui, kuris originaliai nebuvo 
numatytas. Po Bogotos, Kolum
bijos sostinės, koncerto, pasisve
čiavimu pas Kolumbijos lietuvius, 
kur nerijietes globojo stipriai fi
nansiškai įsitvirtinę lietuviai ir 
Bogotos jaunimas, birželio 12 at
skrido į Rio De Janeiro, Brazilijos 
ir Pietų Amerikos miestų gražuo
lę, o iš ten išvyko į Sao Paulo, 
didžiausią lietuvių koloniją Bra
zilijoje, kur duos koncertus. Jau
nimas suorganizavo viešnioms 
ekskursiją į garsųjį Santos ku
rortą. 

Birželio 17 d. jau pasieks Bu
enos Aires, įkur Argentinos sosti
nėj per penkias dienas bendraus 
su vietiniais lietuviais, koncer
tuos ir birželio 22 atvyks į Mon-
tevideo, kur po koncerto sekan
čią dieną grįžta į Buenos Aires 
ir iš ten per Miami į Clevelan-
dą. Pagal tvarkaraštį turėtų būti 
birželio 24 d. 3 vai. p.p. 

Iš telefoninių pranešimų aišku, 
kad kol kas kelionė, 'koncertai, 
'bendravimas su lietuviais, ypa
tingai jaunimu, vyksta nuošir
džioje nuotaikoje. Visur daini
ninkės priimamos, vaišinamos 
su takiu nuoširdumu ir meile, 
kaip tikrai niekas nesitikėjo. 

Tiesa, dainininkės grįžta su 
•viena nare mažiau — Sigute Len-
kauskaitė pasilieka Pietų Ameri
koje ir vadovaus jaunimo stovyk
lose Argentinoje, Uragvajuje ir 
Brazil joje ir Clevelandą pasieks 
tiktai liepos mėn. gale. 

Visi džiaugiamės sėkmingomis 
gastrolėmis ir kelionėmis ir pra
šykime Aukščiausiojo jas ir to-
lnau globoti ir laimingai grįžti į 
namus. 

V. R. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamieins, kad 
1980 m. birželio 19 d. Baltimore, Maryland, po sunkios 
ligos mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A. f A. JULIUS STANISKIS 
Bus pašarvotas Clevelande, sekmadieni, birželio 22 d., 

Jakubs ir Son laidotuvių namuose, 936 East 185th Street. 
Lankymo valandos nuo 12 iki 2 vai. popiet ir nuo 7 iki 
9 vai. vakaro. 

Bus laidojamas Visų Sielų kapinėse pirmadienį, bir
želio 23 d., 9:30 vai. ryto iš Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagelbos bažnyčios Clevelande. 

Prašome prisiminti ji savo maldose. 
Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvių Religinei šal

pai. 

Nuliūdę: Žmona ir vaikai su šeimomis. 

Brangiai motinai 

A. f A. 
VALEI SABONAITIENEI 

mirus, dukrai BIRUTEI PODIENEI, jos SEIMAI ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Minijos Vyrės. Skaučių Būrelis 

JL + A. Indrei Damušytei-Čepulienei 
mirus, giliam liūdesy likusiems vyrui RIMUI, tėvams JAD
VYGAI ir dr. ADOLFUI DAMUŠIAMS, seseriai GINTEI, 
broliui SAULIUI, broliui dr. VYTENIUI su šeima ir ki
tiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi 

K. ir A. Juzaičių Šeima 

Trejų Metų. Mirties 
sukaktis 

MARIJA JULIJA 
BILITAVIČIŪTE 

Jau praėjo trys metai kai 1977 m., birželio mto. 21 d. negailes
tinga mirtis išskyrė iš mūsų tarpo brangią šeimos narę Mariją Juliją 
Bilitavičiūtę. Palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 
Laiko tėkmė niekada negalės išdildyti to skausmo, kurį pergyveno
me savo širdyse. 

Gailestingasis Viešpatie, pasigailėk ir neteisk mūsų mylimos 
brangios dukrelės ir sesutės, o priglausk ir apšviesk savo malonės 
spinduliais jos pavargusią sielą. 

Birželio mėn. 22 d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chica
goje bus aukojamos Sv. Mišios, kuriose maloniai kviečiame dalyvau
ti visus gimines, draugus ir pažįstamus, jungiantis j bendrą maldą. 
Antkapio šventinimo apeigos įvyks antrą valandą, po pietų. Mes 
tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus ne-
besugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebūna 
Tau lengva ši šventa žemelė. 

Skausme pasilikę: 
Tėvai, broliai, seserys ir giminės 

VALEI SABONAITIENEI mirus, 
dukterim ir ]ų šeimom reiškiame nuo
širdžia, užuojautą. 

Giedre ir Povilas žumbakiai 
Rima L Skonibskaiti 
Saulius V. Kuprys 
John L Utz 
Gražina Kasparaitis 
Gina Endriukaitis 
Viktorija B. Dirgėlaitė 

A. 4- A, 
INDREI CEPULIENEI-DAMUSYTEI minis, 

jos tėveliams JADVYGAI ir dr. ADOLFUI DAMU
ŠIAMS, giminėms bei artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia 

Liuda Almenienė 

A , f A . TOMUI ČIUNKAI mirus, 
žmonai Bronei, dukroms Viktorijai, Anta
ninai, Aldonai ir kitiems giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Petronėlė ir Petras Vaicekauskai 

A. f A. ANTANINAI INDREIKIENEI 
m i r u s , 

jos vyrą PETRĄ, dukras DANUTĘ, ALDONĄ ir BIRU
TE su šeimomis ir kitus artimuosius giliai užjaučiame. 

L. B-nės East Chicagos Apylinkės 
Valdyba 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 7I St., C h i c j g o 
1410 So. 50th Av., C i c e r o 

Tei. 47e>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBIL IAMS S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLANICA AVE. I ei. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS 
2314 VV 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 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. RUDMIN 
3319 SO. L I I L A M C A AVE. Tel YArd*. 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144A So. 5<Mh A*e., ( K r KO. ILL . Tel. OLympk 2-1003 

I i 



x Kazimierai Bradūnienei, 
"Draugo" korektorei, išėjus po
rai savaičių atostogų, redakci-
jon pakviestas nuolatinis jos 
bendradarbis Pranas Razminas. 
Einant ir kitiems redaktoriams 
poilsio, vasaros metu redakcijo
je pagelbsti Ginta Remeikytė, 
kuri nori geriau susipažinti su 
lietuviškos spaudos darbais. 

X Jaunučiai — jauniai ateiti
ninkai, užsiregistravę į Daina
vos stovyklą ir norintieji vykti 
autobusu, prašomi užsimokėti 
už kelionę J. Arštikiui, 2408 
Northgate Ave., N. Riverside, 
Illinois 60546, tel. 447-9024 iki 
liepos 10 d.: 30 dol. ten ir atgal, 
20 dol. į vieną pusę. Išvažiuoja
me iš Jaunimo centro (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago) lie
pos 20 d., 9 v. r. ir grįžtame 
ten pat rugpiūčio mėn. 3 d. apie 
6 v. v. Stovyklautojai renkasi 
45 min. anksčiau išvažiavimo 
laiko. Čekius rašyti: .Lithuanian 
Catholic Youth Association Atei 
tis, Inc. 

X "Elta Bulletin Lithua-
nien", prancūzų kalba leidžia
ma Eltos informacija, skirta ba 
landžio mėnesiui, pasiekė redak 
ciją. Biuletenyje duodama ži
nių apie dvi kongreso priimtas 
rezoliucijas, ok. Lietuvoje vei
kiančią Helsinkio grupę, Kata
likų teisėms ginti komiteto veik j 
lą ir kitų žinių iš pavergtų ir 
laisvųjų lietuvių kovų už savo; 
teises ir laisvę. Biuletenį reda
guoja Birutė Venskuvienė Pa
ryžiuje. 

X Studentų Ateitininkų są
jungos centro valdybos "Aplink 
rastis" nr. 4 pasiekė mus. Jame 
sutelkta daug informacijos apie 
studentų ateitininkų veiklą, taip 
pat gražus pirmininko Edžio 
Razmos kreipimasis į studentus 
prieš vasaros atostogas. Prane
šama, kad pirm. E. Razmos ad
resas bus: 1100 Buell, Joliet, UI. 
60435 (ne Clevelande). 

X Angelė Nelsienė, gyvenan
ti Fullerton, Calif., su dukromis 
Renata ir Inga yra atvykusios 
į Chicagą aplankyti savo ser
gančių tėvelių ir senelių Bar
kauskų. Vėliau atvyks vyras 
Romas su dukra Audra. Apsi
stoję tėvelių Barkauskų, sesu
tės Aldonos ir Vlado Stropų 
namuose, čia viešes iki liepos 8 
d., nes visos trys Nelsų dukros 
šoks Tautinių šokių šventėje. 

X Kun. Jonas Ruokis, Water 
būry, Conn., paskyrė Lietuviš
kos knygos klubui 6 dolerių au
ką. Ačiū. 

X A. a. Vaclovo Noreikos 
bute, 2418 W. Marąuette Rd., 
šeštadienį, birželio 21 d., nuo 10 
vai. ryto iki 7 vai. vak. prašomi 
atsiimti savo paliktas nuotrau
kas ir negatyvus, (sk.) 

x šakių Apskr. Klubo pikni
kas įvyks birželio mėn. 22 d. 
Lietuvos Vyčių salėje ir sodely
je, 2455 West 47 Str., Chicago, 
EI. Pradžia 1 vai. Šokiams gros 
Ewaldo Knoll orkestras, (pr.) 

x Jei SKILANDMŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą h- užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio men. 20 i i 

X švc. M. Marijos Gimimo 
parapijos chorui išvykstant gie
doti į Indianą, šį sekmadienį, 
10:30 vai. šv. Mišių metu solo 
giesmes atliks Tadas Rūta. Var
gonais gros Darius Polikaitis. 

X SoL Nerija Linkevičiūtė ir 
soL Bern. Prapuolenis vakar iš
skrido į Los Angeles, kur šį sek
madienį Šv. Kazimiero parapi
jos ruošimoj Lietuvių dienoje 
atliks programą. 

x Onos vaikų aikštelė Mar
ąuette Parke pradeda veikti bir 
želio 23 d. 10 vai. ryto. Veiks 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 
Visi vaikai nuo 3 iki 12 metų 
kviečiami ir laukiami. Aikšte
lei vadovaus prityrusi mokytoja 
su savo padėjėjomis. Onos aikš 
telę įkūrė ir 19 metus globo
ja dr. Ona Vaškevičiūtė. Ir da
bar ji kviečia tėvus šia aikštele 
pasinaudoti. 

X Kun. K. Kuzminskas birže 
lio 29 d., sekmadienį, tuoj po 
10:30 vai. Mišių Marąuette Par 
ko par. salėje padarys praneši-
šimą ir papasakos įspūdžius iš 
Australijos. Taip pat papasakos 
apie "Kronikos" knygų spaus
dinimą svetimomis kalbomis, 
kaip vertimus į prancūzų, italų, 
vokiečių, ispanų, portugalų ir 
angių kalbas. Papasakos ir kitų 
kraštų vyskupų atsitiepimus, 
pritariant šių veikalų išleidimui 
ir kovojant už žmogaus teises. 
Pokalbį rengia liet. Kat. fede
racijos Chicagos apskr. valdy
ba. Kviečia visus atsilankyti. 

X Daina Jaraitė, dr. Prano 
! ir Danutės Jarų duktė, praėju-
į šiais metais sukūrė šeimą su 
j Jim Mayhercy. Jaunoji pora gy j 
J vena šiaurinėje Chicagoje. Jiem Į 
į priklauso kelios plokštelių krau 
įtuvės (2nd Hand Tunes). Dai
na ir Jim neseniai pasirodė tele 
vizijos antroj stoty, kur jie bu
vo rodomi vienoj iš savo krau
tuvių ir apklausinėjami prane
šėjo Bob "VVallace apie jų preky 
bą, kur galima rasti retų, sun
kia gaunamų plokštelių. Be 
darbo, jie mėgsta keliauti. Pra
ėjusią žiemą praleido penkias 
savaites rytų Afrikoj, lankyda
mi laukinių žvėrių parkus ir su 
sipažindami su tų kraštų kultū
ra. Taip pat aplankė Angliją ir 
būrelyje. 

X Juozas Mikonis, Ohio LB 
apyg. vicepirm., ir Jurgis Mals-
kis, Clevelando LB apyl. pirm., 
vakar lankėsi Chicagoj, kur ta
rėsi įvairiais reikalais, tarp kit
ko baigė tartis su Dainavos an
sambliu dėl muzikinio veikalo 
Čičinsko pastatymo Gevelande. 

X Patikslinimas. Birželio 16 
d. "Drauge" straipsnyje "Brigh 
ton Parko lituanistinės mokyk
los 30 m. sukakties minėjimas 
yra praleistų žodžių. 28 eilutėje 
nuo viršaus išspausdinta: "Chi
cagos aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos vedėjas Juozas 
Plačas". Turi būti: "Chicagos 
Aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos direktorius J. Masilionis 
ir Dariaus Girėno lituanistinės 
mokyklos vedėjas Juozas Pla
čas". 

X "Kad baisusis birželis ne
pasikartotų". Šia tema bus skai 
tomą 560-ji Alvudo radijo pa
skaita šį šeštadienį, nuo 9 vai. 
ryto. Sofijos Barkuvienės šei
mos radijo valandos metu. 

X Dr. Br. Motušienė patiks
lina, kad ji nėra Cicero Balfo 
sk. pirmininkė, kaip per klaidą 
buvo paskelbta "Draugo" antra 
dienio laidoje. Skyriaus pirm. 
yra Ona Zailskienė. o vicepirm. 
dr. Pr. Budininkas. Br. Motušie
nė yra iždininkė ir registruoja 

IS ARTI IR TOLI 

Clevelando 1978-80 m. abiturientai su LB Ohio apygardos pirm. dr. A Butkum ir valdyba, kurios iniciatyva buvo 
abiturientams suruoštas balius. Nuotr. VL Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Trečiadienį, birželio 18 d., Ma

rijonų bendradarbių Chicagos 
skyrius turėjo savo susirinki
mą. Pirmininkei A. Snarskienei 
dėl nesveikatos negalėjus at
vykti, jam vadovavo S. Kaula
kienė, sekretoriavo S. Vabalie-
nė. 

Susirinkime buvo smulkiau 
aptarti lapkričio 2 d. įvyksian
čios žaidimų popietės reikalai. 
Nutarta paprašyti iš skyrių pir 
mininkių narių adresų ir popie
tės garsinimą pravesti laiškais. 
Pasirūpinti adresais įgaliojamas 
br. Tadas Margis. Visi buvo 
kviečiami parūpinti popietei įvai 
rių dovanų. 

Šis susirinkimas buvo paskuti 
nis prieš atostogas, tad buvo pa 
linkėta vienų kitiems linksmų 
atostogų. Kitas susirinkimas 
numatytas spalio 15 d. Po susi 
rinkimo buvo pasivaišinta kavu
te ir narių atsineštais skanės
tais. J. 

BROLIS m SESUO BAIGIA 
TA PATĮ UNIVERSITETĄ 
Daina Sidrytė š. m. gegužės 

24 d. pabaigė pedagogikos moks 

mieste ir kartu Maironio lietu
višką mokyklą Lemonte. Studi
jas pradėjo Illinois universitete 
Urbanoj, ten studijuodama, pri 
klausė Phi-Eta Sigma ir Alfa 
Lambda Delta organizacijoms. 
Taip pat priklausė Baltijos klu
bui ir buvo jo vicepirmininkė. 
Vieną semestrą praleido studi
juodama Austrijoj, Salzburgo 
universitete. 

Lietuviškasis jaunimas Dainą 
pažįsta iš Dainavos stovyklos, 
kur ji eilę metų buvo jaunučių 
ir moksleivių vadovė, ateitinin-

ciai žinomose 
koše. 

Clevelando klini-

Daina Sidrytė 

kų organizacijoj ji Moksleivių 
centro valdybos narė, kartu ir 
tautinių šokių šokėja "Gijos" 
būrelyje. 

Daina žada metus praleisti, 
lus Loyolos universitete su aukš Į dirbdama mokytojos darbą, ir 
čiausiu pasižymėjimo ženklu — 
"Surama cum laude". 

Jaunoji mokytoja aukštesnią
ją mokyklą baigė Streator, m., 

X Marcelė Kacevičienė, čika-
giškė, didelė lietuviškos knygos 
mylėtoja, atvykusi į "Draugą", 
įsigijo lietuviškų knygų už di
desnę sumą. 

X A F. Navikevičius iš 
Downsview, Kanados, buvo at
vykęs į Chicagą ir atvežė pla
tinti naują Marijos Aukštaitės 
parašytą knygą "Išeivės keliu". 
Šią knygą išleido A. F. Navike
vičius. Gaunama ir "Draugo" 
administracijoje. 

X Lietuviškų knygų, pasinau 
dodami jų išpardavimu "Drau
ge", atpigintomis sąlygomis už 
didesnę sumą įsigijo: V. Danė-
nas, dr. Tallat Kelpša, A. P. 
Bagdonas. Tamara Kuraitienė, 
Tautinių šokių šventės proga 
knygų išpardavimas pratęstas 
ligi liepos 6 dienos, kad atvyku
sieji į šias iškilmes iš tolimes
nių vietovių galėtų apsirūpinti 
knygomis ir parsivežti jas į na
mus. 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
P. Jokūbaitis; 2 dol. —J. Krol; 
1 dol. — Jadvyga Gvvazdik. Dė
kojame. 

tada vėl tęsti studijas iki ma
gistro laipsnio. 

Dviem savaitėm praėjus nuo 
Dainos studijų baigimo, jos bro
lis Algis Sidrys gavo medicinos 
daktaro diplomą Loyolcs univer 
sitete. Algis irgi baigė Mairo
nio lietuvišką mokyklą, studija
vo paruošiamuosius gamtos 
mokslus Notre Dame universi-

SUSITIKIMAI IR 
SVARSTYMAI 

"LKB Kronikos" Nr. 40 ap
rašomas Eucharistijos jaunimo 
žygis į Šiluvą. Skaitai ir gėriesi 
tenykščio jaunimo drąsa ir ryž
tu. Noromis nenoromis mintys 
krypsta į mūsų jaunimą. Ir imi 
klausti, ar jis būtų toks pat 
kaip anie. 

Šv. Rašto būrelio branduolys 
Chicagoje nutarė šokių šventės 
proga suruošti maldos vakarą 
trečiadienį, liepos 2 d., ir susi
kaupimo priešpietę penktadienį, 
liepos 4 d. Kviečiamas jauni
mas ir suaugę tomis progomis 
pasinaudoti. 

Trečiadienį, liepos 2 d., 6 v. v. 
šv. Mišios ir jaunimo susitiki
mas su kun, A. Saulaičių. Kun. 
Vyt. Bagdanavičius susitiks su 
vyresniaisiais. Penktadienį, lie
pos 4 d., šv. Mišios 10 vai. r. 
Jėzuitų koplyčioje. Po šv. Mišių 
Jaunimo centre vėl susitikimai 
ir pokalbiai su kun. T. Kaspu
čiu, kun. A, Saulaičių, ses. Jani
na Golubickyte ir ses. Margari
ta Bareikaite. Pokalbių temos 
labai įvairios, kaip fizinė ir dva 
sinė tarša, jaunimo teisės pagal 
šv. Paulių, ar Kristus dalyvau
tų šokių šventėje ir kodėl? Ar 
eiti į banketą iš pareigos? Jau
natvės džiaugsmai ir Kristus. 
Abejingumo spąstai ir kt. Tie 
du dvasiniai susitikimai koply
čioje ir pokalbiuose bus gera 
proga parodyti, kad jauni ir su
brendę, gyvendami laisvėj, mo
kam ir galim rasti laiko maldai 
ir dvasinėms pratyboms. 

Lietuvos jaunimas, viašai iš-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. pro*. Stasys Yla jau 

kuris laikas guli Putnamo ligo
ninėje, kur jam padaryta gana 
sunki operacija. Dabar ligonis 
pamažu sveiksta ir tikisi greitai 
grįžti namo, nors dar turės būti 
gydytojų priežiūroje. 

— Mirus Japonijos ministrui 
pirmininkui Masajoši Ohira. 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simaitis išreiškė užuo 
jautą, pasirašydamas užuojautų 
knygoje Japonijos generalinia
me konsulate New Yorke. 

— Vilniaus universiteto 400 
m. sukaktuvinio medalio buvo 
išleistos jau dvi laidos. Me
dalis turėjo didelį pasisekimą, ir 
visi medaliai buvo išparduotiį 
Taigi neseniai buvo išleista dar 
viena — trečioji laida. Yra me
dalių sidabrinių ir bronzinių. 
Pagal skulptoriaus V. Kašubos 
projektą, medalį išleido Los An 
gėles skautai filisteriai. Jį plati
na ir informacijas teikia A. 
Venckienė, 603 14th Str., Santa 
Monica, Calif. 90402. 

VOKIETIJOJ 
— Lietuviai muzikai Vokieti

joje. Gegužės 3 d. Dieburgo baž 
nyčioje įvyko kun. K. Senkaus 
suorganizuotas bažnytinės mu
zikos koncertas.. Koncertą atli
ko choras, kun. K. Senkui diri
guojant. Giedojo solistė Violeta 
Harmonaitė, mezosopranas, Ri- Į rapijos kleboną kun. dr. J. Sa 
chardas Daunoras, baritonas, Į kevičių, MIC. 

moksleivių tautiniais šokiais ir 
dainomis. Juos gerai paruošė 
mokyt. D. Augustinavičiūtė, pel 
nytai apdovanota —komplimen
tais ir gėlėmis. Mokinukams, be 
siruošiantiems vykti į Šokių 
šventę Chicagoj, surinkta kukli 
piniginė parama. Šokiams grojo 
Petrikaičio muzika. 

Baltų draugijai Vokietijoj 
suėjo 25 matų gyvavimo sukak
tis. Kad draugija užregistruo
ta Duesseldorfo teisme, jos ofi
cialia būstine laikomas šis mies 
tas, nors reikalų vedėjas gy
vena Muenchene. Sukakties 
minėjimas suruoštas Duessel-
dorfe balandžio 26 d. Minėjimą 
pradėjo dr. R. Toyka, ministe-
rialinis direktorius, nupasako
jęs draugijos atsiradimo istori
ją ir jos per šimtmečio ketvir
tį nuveiktus darbus. Meninę 
programą daugiausia atliko Vo
kietijoje įsikūrę estai ir latviai. 
Lietuvių kompozitorių kūrybos 
pavyzdžių padainavo mūsų tau
tietė Marija Panse. 

KANADOJE 
— Danguolė Juozapavičiūtė 

baigė bibliotekininkystę Toron
to universitete ir gavo tarnybą 
Ontario parlamento bibliotekoj. 

— Kun. Stasys Kulbis, SJ, 
yra išvykęs į Britanijos Londo
ną, kur pavaduoja atostogau
jantį lietuvių Šv. Kazimiero pa-

Pranas Odinis, fleita, ir Vytenis 
Vasyliūnas, vargonai. V. Vasy-
liūnas akompanavo chorui ir so 
iistams ir atliko solo partiją. 

— Motinos diena Saaro kraš
te. Šįmet lietuviai vėl minėjo 
kartu su kaimynine apyl. Hom-
burgo mieste minėjo motinos d. 
Katalikų Dievo Kūno šventės 
bažnyčioje kunigai Dėdinas ir 
Skėrys laikė ekumeniškas pa
maldas. Į salę po pamaldų rin
komės jau gausesnis būrys, keli 
pavėlavę. Sveikino J. Palavins-
kas, o po jo sveikinimo žodį ta
rė Saaro krašto soc. reikalų 
min. atstovas "VViedemann. Susi 
rinkusieji buvo pakviesti pasi
grožėti Vasario 16 gimnazijos 

pažindamas tikėjimą, rizikuoja 
savo laisve ir duona, o mums 
reikia tik noro ir apsisprendi
mo. Dalyvaukime patys ir pa-
kvieskime draugus. Kelkimės 
kartu su Lietuvos jaunimu! 

Danutė Augienė 

CHICAGOS ŽINIOS 

— Gintariečiai, sėkmingai 
koncertavę Toronte — Missis-
saugoje, ruošiasi tautinių šokių 
šventei Chicagoje. 

DI0Ž. BRITANIJOJ 
— Literatūros vakaras. Bir

želio mėn. pradžioje iš Kalifor
nijos į Londoną paviešėti atva
žiuoja rašytojas Andrius Miro-
nas-Norimas su aktore žmona 
Ona. Tą gražią progą panaudo
damas, Londono Lietuvių Mo
terų "Dainavos" sambūris bir
želio 7 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namuose rengia literatūros va
karą. Programoje — svečio ra
šytojo kūriniai. Skaitys pats 
rašytojas, skaitys jo aktorė 
žmona, skaitys kai ką abudu 
drauge. Skaitys prozą ir poe
ziją. 

— Wolverhamptone lietuvių 
tautinių Šokiu festivalis įvyks 
birželio 21 d, Wolverhamptono 
lietuvių tautinių šokių grupė 
"Vienybė" puošnioje lenkų ka
talikų klubo salėje rengia lietu
vių tautinių šokių vakarą. 

Dr. Algis Sidrys 

tėte, medicinos mokslus Cardi
nal Strich medicinos mokykloj 
(Iioyola). Studijuodamas pa
greitintą medicinos kursą, jis 
rado laiko baigti baleto studiją 
ir "karate" mokyklą. 1976 m. 
Algis dalyvavo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongrese. Jis pri
klauso "Gajos" korporacijai. 
Jaunasis daktaras šiuo metu 
atostogauja Colorado kalnuose 
ir upėse. Nuo liepos mėnesio jis 
pradeda specializuotis vidaus 
ligų srity Clevelande, Ohio. pla-

dešros ir 1.1. Užsakymus siun-; norinčius autobusu važiuoti į 
Čiame paštu bet kur Amerikoj. į Balfo pikniką. Jos telefonas 
2913 W«t 63rd St , Chicago, WĄ 656-6155. 
•0629. Tel. (512) 4S6-4SS7. (sk.) 

X A. a Aldonos Šimaitienės 
mirties metinės bus minimos 
birželio 21 d., šeštad. Pamaldos 
9 valandą ryto švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke. šv. Mišias atnašaus kan. 
V. Zakarauskas. Giedos sol. 
Prudencija BiČkienė. Po pamal
dų paminklo šventinimas Sv. 
Kazimiero kapinėse. Šeimos 
pranešimas, (pr.) 

X Liet. Bendruomenės Mel-
rose Parko apylinkės valdyba, 
dėkodama "Draugui" už gerą in 
formaciją, paskyrė 25 dolerių 
auką ir ją per apylinkės dar
buotoją K. Tautkų įteikė. Už pa 
ramą esame labai dėkingi. 
x Vytautas Juodišius, čikagiš-
kis, atvykęs į "Draugą", pasi
naudojo paskelbtu lietuviškų 
knygų atpiginimu ir įsigijo įvai
rių leidinių už 42 dolerius. 

Svč. M. M. Gimimo parapijos choras gieda Sv. Vardo katedroj birželio 15 d. 
suruoštų gedulo pamaldų už Lietuvą metu Prie vargonų Ar. Kaminskas. 
Stovi dirigentas muz Ant Linas N'uotr 1. Kuprio 

PLIENO FABRIKE 
Chicagos pietuose esantis US 

Steel bendrovės fabrikas nuo 
birželio 29 d. dviems savaitėms 
sustabdys daugumą savo darbų. 
Tos pat bendrovės Gary liejyk
lose atleista apie 2,900 darbinin 
kų. 

PAVOJINGOS ATMATOS 
Susekta, kad Paxton Landfill 

bendrovės prezidentas St. Mar
teli keliose Chicagos vietose be 
leidimo išmeta pramonės atma
tas — pavojingus chemikalus 
Viena iš tokių vietų — 119 gat
vė ir Cottage Grove, Chicagoje. 

PAGROBĖ LATVELI 
Trys Chicagos jaunuoliai pa

vogė automobilį, paskui dvi ma 
šinas pervežimams ir.suieškoję 
prie namų stovintį laivelį, nusi
vežė į ežerą ir Diversey uoste, 
paskui kitur taikstėsi paplauky 
ti. Jie pasirodė įtartini policijai, 
kuri juos areštavo. Vyriausias 
jų — C. Arroyo, 17 m., perduo
tas teismui, o jaunesni — į ne
pilnamečių teismą. 

PASKYRĖ MOTERĮ 
Gubernatorius Thompson bir

želio 18 d. Joyce Tucker iš Chi 
cagos paskyrė Illinois Žmogaus 
teisių departamento direktore. 
Ji yra 31 m., iki šiol ėjo direk-

i torės pareigas Tarnybų lygy-
j bės departamente 

PAGROBĖ MOTERĮ 

Buvo pagrobta Health Food 
krautuvės, esančios 5210 S. 
Harper, Chicagoje, laikytoja 
Ina Walker, 46 m. Pirmadienį 
apie 7 v. v., kai ji ėjo, uždariusi 
krautuvę, ją privertė sėsti į au
tomobilį užpuolikas. Atėmė iš 
jos 400 dol. pinigais, 500 dol. 
čekiais, uždarė ją automobilio 
bagažo skyriuje ir išleido prie 
86 gatvės ir Indiana apie 11 vai. 
nakties, ją pirma primušęs ir 
peršovęs. Ją pastebėjo autobu
so šoferė ir nugabeno į Michael 
Reese ligoninę. 

Hiimmiiiiimmiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

LIK S V E I K A S 
Atlieka Raiša URBONIENE 

įvairių žanrų muziką, kurią su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tfb5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

iiiuiiiiiiiiimnmiiiiimiiiiiiiiiuimiMiiiu 

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS 
GRUODŽIO MEN. 7-tą OlEHi - | 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 — vietų skaičius ribotas!!! 
Užsiregistravę iki LIEPOS MĖN. 1 dienos turės geresni 

patogesnių kambarių pasirinkimą. 
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į: 

AMERICAN TRAVEl SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, IL 60643 Tel. (312) 238-9787 

* 


