
jfERfcHCE D! 
SES.IALS U IV Į S I . 
41A3H1 • - • -:« D * c N 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4645 WEST «3rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60628 

l_inri-HJ/XINJI/\I\J >A/ORl_D-WIOI r3/xi 
TELEFONAS (312) 585-9500 

\ oL UOQV Kaina 25 a Šiandien "Draugas" 12 psl. ANTRADIENIS — TUESDAY, LIEPA - JULY 1, 1980 NR. 153 

LICB KRONIKA NR. 41 

MŪSŲ KALINIAI 
NIJOLE SADCNATTE 

Nuotrupos iš praeities: 
1974 m. rlugpiūčio 27 d., bai

giant daryti kratą Nijolės Sadū-
naitės bute, atėjo KGB papik. 
Kolgovas ir išsireiškė, kad nuo 
1970 m., t. y. nuo kun. Antano 
Šeškevičiaus teismo j Nijolę bu
vo atkreiptos saugumo akys ir 
sekamas kiekvienas jos žingsnis. 
Nijolė Kolgovui atsakė, kad jis 
prieš ketverius metus jai žadė
jęs sudaryti tokią pačią bylą 
kaip kun. A. Šeškevičiui, todėl 
labai vėluodamasis vykdo savo 
pažadą. Kolgovas, karščiuoda
masis ir šaukdamas, išsigynė 
savo žodžių. 

• 
1974 m. rugpiūčio 27 d. suėmę 

Nijolę Sadūnaitę, saugumiečiai 
tikėjosi greitai sužinoti "LKB 
Kronikos" leidėjus. Tardymuo
se Nijolė tylėjo, neatsakinėda
ma į saugumiečių klausimus. 
Praėjus mėnesiui KGB papik. 
Petruškevičiaus nervai neišlai
kė, ir bylos vedimas buvo per
duotas majorui Pileliui. 

KGB tardytojas Vytautas Pi-
lelis Nijolei tvirtino, kad jis 
daugiau kaip 20 metų dirbdamas 
tardytoju jau daug žmonių ma
tęs, bet kad kas nors tokiose 
sunkiose sąlygose per 10 mėn. 
pastoviai batų geros nuotaikos, 
to jis dar nėra matęs ir tai tar
dytojai palaikė, kad Nijolė ser
ganti psichine liga. V. Pilelis 
žadėjo Nijolę išleisti į la'svę, jei 
ji duosianti parodymus nors 
apie vieną asmenį. 

• 
Prokuroras Jurgis Bakučionis 

prieš teismą žadėjo Nijolę išleis
ti i laisvę, jei tik ji teisme ty
lėsianti, nes 1975-ji metai — 
Moters metai, o Nijolė nieko ne
padariusi, kad ją nuteistų. N. 
Sadūnaitė atsakė, kad ji nesan
ti spekuliantė ir savo įsitikini
mais nespekuliuojanti. "Aš ne
galiu tylėti, — sakė Nijolė pro
kurorui, — nes patys gyvenimo 
faktai jus kaltina". 

Teisme prokuroras Bakučio
nis pareikalavo 4-rių metų griež
to režimo ir 5 metų tremties! 

• 
Praėjus pusei metų nuo suė

mimo, Nijolės byla dar nebuvo 
pajudėjusi iš vietos. Tada KGB 
žvilgsnis nukrypo j silpnavalį ir 
mėgstantį dažnai išgerti Nijolės 
pusbrolį Vladą Sadūną. vėliau 
giminėms pasipasakojusį, kad 
tardytojai privertę jį duoti me

lagingus parodymus apie tai , j 
kad Nijolė jam davusi skaityti 
tris 'LKB Kronikos" numerius 
ir knygą 'Simas", 'Jei teisme 
būčiau davęs teisingus parody
mus, tai saugumiečiai būtų 
man galvą nusukę", — pasako
jo Vladas Sadūnas. 

• 
Nijolės Sadūnaitės teisme pa

sakyta ir Vakarus pasiekusi 
kalba sukrėtė saugumiečius. Į 
Baraševo lagerį Mordovijoje 
buvo komandiruojami net 4 Vii- I 
niaus saugumiečiai, turėję u i 
duotį sužinoti, kada Nijolė pe r 
davė savo kalbą. 

— Mes tavęs neklausiame, 
kam tu perdavei uždaro teismo 

į aprašymą, bet kur t au pavyko 
' tai perduoti? Ar da r būnan t 
į Vilniaus KGB kameroje, ar e ta -
; po į Baraševą metu, a r iš pat ies 
! Baraševo ? — veltui kamantinė -
! jo Nijolę Vilniaus saugumie-
• čiai, bet nieko nepešę grįžo 
! namo. 

• 
Po teismo išvežant į lagerį 

! Vilniaus saugumiečiai neleido 
' Nijolei perduoti šiltų rūbų. Išve-
! žė su vasarine suknele. Kelio
nės metu Nijolė peršalo ir ilgai 
sirgo. Pasiekusi Baraševo la
gerį. Nijolė sužinojo, kad pe r 
11 kalinimo mėnesių ji neteko 
net 15 kg svorio! 

1977 m. kovo mėn. viduryje iš 
Nijolės atėmė visus jai parašy
tus laiškus, atvirukus, šventus 

: paveikslėlius, užrašus ir nuvežė 
! į Mordovijos sostinę Saranską. 
Čia saugumiečiai žadėjo jai pa
naikinti tremtį, jei Nijolė "pasi
taisysianti". Sadūnaitė a t sakė : 

— Priimu tik pilną reabilita
ciją savęs ir visų, kurie nuteisti 
už reikalavimą, kad laikytumė-

i tės Visuotinės žmogaus teisių 
: daklaracijos. Konstitucijos i r ' 
i įstatymų paragrafų. Jokių m a - ; 
i lonių man iš jūsų nereikia i r jų i 

nepriimsiu. 
Saugumiečiai žadėjo t r emt ies ; 

sąlygas padaryti šimtą k a r t ų 
. sunkesnes už lagerį. "Kuo sun-
| kiau. tuo linksmiau", — a t sakė 
i Nijolė. Jos humoras nuginklavo 
saugumiečius ir daugiau šia t e 
ma nebuvo kalbama. 

Saranske du mėnesius Sadū-
; naitę gerai maitino . aprengė 
i jos pačios rūbais i r nufotogra
f a v o ! "Dryžuotos suknios bi
jojo užsieniui parodyti, — r a š ė 

• Nijolė, — todėl apvilko savais 
, rūbais. Visur viena apgaulė". 

LABAI ATSILIEKA 
SOVIETŲ PRAMONĖ 

Baltijos valstybių konsulai Kanados parlamento rūmuose, konsulų pagerbimo vakarienėje, kuri buvo surengta bal-
tiečių vakaro proga. Iš kairės: estų atstovas W. H. Pent, latvių — dr. E. Parups, sen. P. Yuzyk, užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas P. Chapin, parlamento atstovas K. Robinson, latvių atstovas T. Kronbergs, Latvijos konsu
las dr. E. Upenieks. Lietuvos konsulas dr. J. Zmuidzinas, sen. dr. S. Haidas.:, Estijos konsulas I. Hensoo, KLB 
pirm. J. R Simanavičius. Nuotr. J. V. Danio 

Kanada ir Baltijos 
valstybės 

Ottawa. — Ottawos dienraš
tis "The Citizen" birželio 7 d. 
numeryje aprašė Baltijos kraš
tų padėtį Kanadoje. Žurnalistas 
Patr ic Best. kaip skelbia -'Tė
viškės žiburiai", savo straips
nyje rašo, kad oficialiame diplo
matų sąraše yra į t rauktas tik 
dr. Jonas Žmuidzinas kaip Lie
tuvos garbės konsulas. Estijos 
Ilmar Heinsoo ir Latvijos Ed-
ward Upenieks yra pripažinti, 
bet \ sąrašą oficialiai neįrašyti. 
r;es anksčiau nėra buvę diplo
matinėje tarnvboie. 

kraštams, tarp kitko, yra pasidi
džiavimo šaltinis, nes atliekate 
svarbų vaidmenį net ir išlaikant 
tapatybę bei kultūrą pačių Bal
tijos valstybių. Kanados vy
riausybė visuomet rėmė jūsų 
pastangas čia ir pastoviai atsi
sako pripažinti sovietų neteisėtą 
Baltijos kraštų užėmimą bei su 
tuo susijusias pasekmes Balti
jos kraštų tapatybei ir kultūrai. 
Manau, kad jokiomis aplinky-

i bėmis bet kokia Kanados vyriau-
. sybė liesi ryžtų pake^įMšią poli-
. tiką". 

Pr ieš dvejus metus tuometi
nis krašto apsaugos ministeris 
Barney Danson pareiškė remias 
reikalingus pakeitimus (įrašyti 
Estijos ir Latvijos konsulus). 
Žurnalistas P. Best mano. kad 
dabar nėra palankus laikas to
kiam pakeitimui, nes dėl sovietų 
invazijos į Afganistaną Kanada 
jau yra paskelbusi įvairias sank
cijas prieš Sovietų Sąjungą. 

Kanados ambasadorius Mask
voje Robert Ford specialiai ven
gia lankytis Lietuvoje, Latvijoje ' 
ir Estijoje, kad toks jo atsilan
kymas nebūtų interpretuojamas 
kaip Baltijos valstybių okupaci
jos pripažinimas. 

I 

Okupacijos nepripažįsta ir 
nepripažins 

Kanados užsienių reikalų mi
nisteris Mark MacGuigan, kal
bėdamas baltiečiu vakare, su
rengtame Kanados parlamento 
rūmuose gegužės 27 d., savo il
gesnėje kalboje be kitko pa
brėžė: 

"Jūsų lojalumas savo kilmės 

Iranas ir įkaitai 
Teheranas. — Irano prez. Ba-

ni Sadr paskelbė, kad Amerikos 
įkaitų problema neišsprendžia
ma kad reikės ir toliau su tuo 
skaitytis. Prieš tai jis skundėsi, 
kad Iranas privalo kuo greičiau 
išspręsti įkaitų problemą, kad 
taip palengvėtų Irano ekonomi
nė ir politinė padėtis, bet kai 
Egipto prez. Sadato lunatiku 
vadinamas pakvaišėjęs seneliu
kas Khomeini paprieštaravo. 
kad kraštas blogai valdomas. 
Bani Sadras pažadėjo geriau 
tvarkytis ir amerikiečių nepa
leisti. 

Vienas amerikietis būsiąs bau
džiamas už tai, kad jis turėjęs 
santykius su mergina. Tai ma
rinas Moeller. Jis gali būti sulai
kytas, jei kiti 52 būtų paleisti. 
Bausmė apie 10 m. kalėjimo. 
Barbara Timm, kuri anksčiau 
aplankė savo įkaitu laikomą sū
nų Irane, sugrįžo atgal, nega
vusi leidimo įvažiuoti į Iraną. 

KARINE PRIEVOLE 
KITUOSE KRAŠTUOSE 

Washingtonas. — Prez. Car-
teris praėjusį savaitgalį pasirašė 
Įstatymą, pagal kurį bus regis
truojami armijai jaunuoliai 19-
2H m. amžiaus. Tokių bus apie 
4 mil. Amerikos civilinių teisių 
unija jau apskundė federaliniam 
teismui, kad diskriminuojamos 
moterys, nes jos neprivalės re
gistruotis. 

Registracijos proga spauda 
skelbia, kaip su kariuomenės t a r 
nyba yra kituose kraštuose. 
Britai — joj nėra privalomos 
karo tarnybos, visi savanoriai. 
Kanadoje taip pat visi savano
riai. Meksikoj visi 18 m. vyra i 
turi vienus metus kas savai tę 
po vieną dieną atlikti karinį ap
mokymą. Paprastai tos apmo

kymo dienos būna sekmadie
niais. Japonijoj visi savanoriai, 
nėra karo prievolės. Sovietų 
Rusijoj visi vyrai nuo 18 m. 
r. mžiaus turi at i tarnauti kariuo
menėj t r is metus. Kai kuriems 
universitetų s tudentams daro
mos išimtys. V. Vokietijoj visi 
19 m. vyrai turi tarnaut i ka
riuomenėje 15 mėnesių ir po to 
būna karo rezerve, ligi sulaukia 
45 metų. Prancūzijoj vyrai nuo 
19 m. ta rnauja vienus motus 
kariuomenėj, jei yra vedęs ir tu
ri du vaikus, į kariuomenę ne
šaukiamas. Italijoj visi vyrai, 
s j l aukę 18 m. amžiaus, tarnauja 
vienus metus, laivyne tarnauja 
pusantrų metų. 

Šveicarijoj kiekvienas 20 m. 

— Amerikos aviacijos techni
kai per metus tegauna tik 9.900 
dol. atlyginimo, todėl dauguma 
jų eina j civilines bendroves, 
kur gauna ligi 20.000 dol. me
tams, o vėliau ir daugiau. J 
aviaciją savanorių technikų sto
ja du kart mažiau negu išeina 
ir *ai sudaro didelių aviacijai 
keblumų. 

vyras tarnauja 17 savaičių ir 
vėliau atlieka atsinaujinimo 
kursus, ligi sulaukia 50 m. Bel
gijoj iš šeimos tik du sūnūs, 
sulaukę 19 m., tarnauja kariuo
menėje 10 mėnesių arba atlie
ka karinę prievolę V. Vokieti
joj Belgijos daliniuose. Rezervai 
būna laikomi septynis metus. 
Izraelyje visi 17 m. amžiaus 
vyrai ir moterys turi registruo
tis kariuomenėj. Vyrai tarnau
ja tris metus, moterys 18 mė
nesių. Motinos ir nėščios ne
imamos. 

Pietryčiu Azija ir 
komunizmo pavojus 
Kuala Lumpur, Malaysia. — 

Valstybės sekret. Edmund Mus- j 
kie Pietryčių Azijos užsienio j 
reikalų ministerių pasitarime; 
pareiškė, kad visi vieningai turi 
stoti prieš komunistinę grėsmę. 
ASEAN (Association of South-1 
east Asian Nations) konferenci
joj Vietnamo invazija į Thai-
landą ir Sovietų Rusijos inva
zija į Afganistaną iššaukia di
delius pavojus taikai ir pastovu
mui. Muskie pakaltino Vietna
mą už Thailando ir Kambodijos 
puolimus. Skelbiama, kad So
vietų Rusija Vietnamui teikia 
pagalbą 3 mil. dol. per dieną. 
Sekret. Muskie pareiškė, kad 
bus Thailandui palengvinti išsi-
mokėjimo terminai ir suteikta 2 
mil. dol. pagalba nukentėju
siems nuo komunistų puolimo. 
Jungtinės Amerikos valstybės 
paskubintai Thailandui suteiks 
35 M-48 tankus, mažesnių gink
lų, amunicijos, gaubicų ir pana
šių ginklų, suteiks papildomos 
paskolos. Susišaudymai Thai-
lando ir Vietnamo pasienyje jau 
vyksta daugiau savaitės. Thai
lando min. pirm. gen. Tinsula-
nonda teigia, kad susišaudyme 
žuvo 72 vietnamiečiai ir 25 thai-
landiečiai. 

Karščiai ir viesulai 
BaJtimorė. — Manoma, kad 

penki asmenys bus žuvę, o 34 
sužeisti, kai praėjusį sekmadienį 
viesulas perlėkė Marylando val
stiją. Stipriai palietė ir zoolo
gijos sodą. Apie 61,000 namų 
buvo likę be elektros. Texas 
valstijoj jau antra savaitė karš
tis siekia per 100 laipsnių ir 
nuo jo mirė 36 asmenys. 

Maskva. — Reuterio agentūra 
praneša, kad Sov. Sąjungos 
pramonės augimas yra labai že
mas ir ta i atsilieps į naują eko
nominį 1981-85 m. planą. Ber
lyno Ekonominis institutas skel
bia, kad vargu a r Sovietų eko
nomija pasieks 4 fr paaugimo. 
1979 m. Sovietų Rusijos vietos 
pramonės augimas tebuvo tik 
1.5 procento, pustrečio procento į 
mažiau, negu numatyta, š ian- ' 
dien Sovietų ekonomija yra ma-
žiausiai auganti nuo 1945 metų. 

Iš Maskvos pranešama, kad 
"Pravda" išspausdino straipsnį, j 
kuriame kaltina lengvąją pra
monę, kad ji neišvysto gamybos 
ir atsilieka plane. "Pravda" ; 
rašo, kad labai t rūksta kasdie
ninių vartojimo prekių, būtent: j 
skalbimo miltelių, dantų šepetu-1 
kų ir pastos, elektros lempučių, i 
baterijų ir daugelio kitų kasdie • 
ninio vartojimo prekių. Taip 

esą todėl, kad vadovai labai ne
atsakingi. Pirmame puslapy
je išspausdintame straipsnyje 
"Pravda" kaltina vadovus, nie
ko neįvardindama, tačiau visa 
krit ika krinta ant lengviosios 
pramonės ministerio Nikolai Ta
raso vo. 

Kodėl keliauja 
Šv. Tėvas 

Vatikanas. — šv. Tėvas va
kar pradėjo 12 dienų kelionę į 
Braziliją. Tai jau iš viso sep
tinta Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
kelionė į užsienį, ir kai kas kri
tikuoja, kad šv. Tėvas per daug 
keliauja, šv. Tėvas kardinolų 
kolegijai pareiškė, kad šios ke
lionės yra tikėjimo, meilės, tai
kos ir broliškumo ženklas. 

Bendroves nemoka 

Olimpiadoj tik 
ketvirtadalis svečiu 

Maskva. — Maskvoj atidary-
tas olimpinis kaimelis, iškeltos į 
vėliavos. Manoma, kad olimpia- i 

į doj, kuri prasidės liepos 19 d.,' 
. tedalyvaus iš užsienio tik 75,000 
Į svečių, o buvo laukiama, kad 
į dalyvaus 300.000. Trisdešimt 
valstybių, įskaitant Ameriką, 

j olimpiadoje nedalyvaus, o iš 85 
dalyvaujančių, 19 valstybių pa
sisakė nedalyvausiančios atida
rymo ir uždarymo iškilmėse. 

mokesčių 
New Yorkas. — Skelbiama, 

kad didžiosios bendrovės moka 
labai maža mokesčių, o kitos nie
ko iš viso nemoka. Kongr. Char
les Vinie (D., Ohio) tvirtina, 
kad 14 bendrovių, kurios turėjo 
pajamų 3.5 bil. dol., mokesčių 
visais nemokėjo už 1979 metus. 
Kitos 30 bendrovių, kurių paja
mos siekė 14.4 bil. dol., mokėjo 
pajamų mokesčių mažiau negu 
1 0 ' ; . 145 bendrovės mokėjo 
tik 18.6, tai maždaug tiek, kiek 
moka 31,000 dol. per metus už
dirbanti keturių asmenų šeima. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Statistinėj i-.-ntelėje matyti, kiek JAV turi pėstininkų ir kiek Sovietų Rusija 
Taip pat matyti, kiek kuri valstybė turi divizijų, tankų ir puolamųjų lėktu
vų Kaip matyti, tik i -ktuvų Amerika turi daugiau. 

— Amerikoj per metus teis-1 
mai už kriminalinius nusikalti- ' 
mus kraštui kainuoja 15 bil. dol. i 

— Indija ir Sov. Rusija pasi-! 
rašė sutartį, pagal kurią Indija į 
Sov. Rusijai pristatys 500,000' 
tonų ryžių, iš Sov. Rusijos gau-1 
dama už tai gazolino, alyvos 
produktų. 

— Korėjos karas prasidėjo 
prieš 30 metų birželio mėnesio 
25 d., tačiau ligi šio laiko dar 
nepasiekta tikros taikos. 

— Amerika 1979 m. parūpino 
pardavimui 69 bil. kiaušinių, 
daugiau Zr'r negu metais prieš 
tai, taigi kiekvienam amerikie
čiui teko daugiau kaip po 300 
kiaušinių. 

— Sirijos prez Hafez Assad 
išvengė mirties, kai į jį Damas
ke, Sirijos sostinėje, buvo mes
ta granata. Tesužeidė tik koją. 

— Kuwaitas nuo liepos 1 d. 
pakelia alyvos kainą 2 dol. sta
tinei, kuri dabar kainuos 31.50 
dol. Kuwaitas kasdien pagami
na alyvos 1.5 mil. statinių. 

— Japonija vakar grąžino 
Maskvai tris jų lakūnus, kurie 
žuvo sudužus rusų sprausmi-
niam žvalgybiniam lėktuvui Ja
ponų jūroj. 

— Irane tūkstantis darbinin
kų paleista iš darbo, nes jie tu
rėję ryšiu su buvusia šacho 
administracija. 

— Egipte šacho sveikata 
kiek pagerėjo, jam padaryta 
plaučių operacija. Iš Irano skel
biama, kad nepaisant šacho mir
ties Amerikos įkaitų padėtis liks 
ta pati. Taip pat ateina žinių, 
kad prez. Bani Sadr nori iš pos
to pasitraukti. 

— Irano valstybinio banko 
direktorius Nobari pareiškė 
"Der Spiegei'', vokiečių žurna
lui, kad Iranas, ir neparduoda

mas nė vienos statinės naftos, 
galėtų išgyventi 9 mėnesius, nes 
turi užsienio valiutos atsargų. 

— JAV vyriausybė paskyrė 
piniginę pašalpą, daugiau mili
jono doL, pabėgėliams iš civili
nio karo apimto Čado šelpti. 
Daugiausia pabėgėlių y ra kai
myninėje Kamerūno valstybėje. 

— Malaizijos policija neturė
jo kur dėti iš piliečių atimtų 
narkotikų, 1,140 svarų kokaino, 
morfino, heroino ir "kanapių" 
Nuta r t a išvežti narkotikus \ 
atvirą jūrą ir paskandinti. 

— Nežiūrint blogų santykių, 
Irane dar gyvena apie 200 ame
rikiečių, daugiausia už iranie
čių ištekėjusių moterų. Priei 
revoliuciją Irane gyveno apie 
45,000 ajnerikiecių. 

— Maksovos televizija rodė pa
sikalbėjimą su Jugoslavijos pre
zidentu Mijatovic. Jis pasakė, kad 
Jugoslavija toliau laikysis miru
sio prezidento Tito politikos, ku
rią 1955 m. patvirtino Nikita 
Chruščiovas ir kurią paskutiniais 
laikais pripažįsta Leonidas Brež
nevas. Interviu vyko 25 metų So
vietų Sąjungos — Jugoslavijos pa
skelbtos deklaracijos sukakties 
proga. 

KALENDORIUS 

Liepos 1 d.: Aronas, Jutvara. 
Gendrutis, Liepa. 

Liepos 2 d.: Aristonas, Mone-
gunda, Lengvinis, Živilė. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien šilta ir tvanku. Tempera
tū ra daugiau 80 1 Galimas po 
pietų lietus. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI m SVEIKTI PAJfeGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 
KELIAS Į SVEIKATĄ, 1601 West Garfiekl Bivd., Chicago, 1L 60636 
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PAGALBA NARKOMANUI JAUNUOLIUI 
Narkotikus naudojančiu 
jaunuoliu skaičius šiame 
krašte šuoliais gausėja. 
Mažai kas ryžtasi šią blo
gybę rauti iš šafcnu.. 

Gyvenimo tiesa 

Šiam kraštui netolimą pražū
tį rengia sparčiai gausėjantis nar
komanu (alkoholio ir narkoti
kų) vartojančiųjų skaičius. Kar
tu, ikaip neišvengiama palyda, 
gausėja kriminaliniai nusikalti
mai. Nelaimė, kad niekas reikia- j 
mai nepadeda nuskriaustiesiems. 
Taip iš šio rojiško krašto darosi 
pragariška vietovė. Todėl visiems, 
turintiems reikalu, su ta blogybe, 
pravartu įsigyti Ikiek daugiau ži- j danti priemonė — tuo 
niu.. Štai Ikaip gydytojas kalba- ' I - J - ~ ^ :_:_.-. 
si su tokiais pacientais. Norėda
mas narkomanui jaunuoliui me
diciniškai padėti, gydytojas pra
deda su juo šitokį pokalbį-

Ar vartojai narkotikus, alkoholį? 

Jei jaunuolis atsako teigiamai, 
tada gydytojas klausia: Kaip daž 

and visual perception skills). Tė
vai, išmokite šį anglišką išsi
reiškimą — pokalbyje su vaikais 
jį naudingai panaudosite. Tai 
medicinos mokslo patvirtinta tie
sa apie marijuanos veiklą. Ją pri
imti, ar atmesti žimogus gali — 
tai priklauso nuo jo asmeny
bės sąrangos: sumenkęs — nesu
brendęs sava asmenybe žmogus 
elgsis ne pagal naudą jam pa
čiam, bet pagal liguistus nusitei
kimus. 

2. Marijuana trukdo galvoji
mą ir nesenu dalyku atmintį (In-
terferes with thought processing 
and short mernory). 3. Ji veikia 
kaip lengvai į nusiminimą ve-

būdu ji 
gali padidinti nusiminimą, kurį 
jau turi jaunuolis (Marijuana 
aots as a mild depressant and 
may cause further depression for 
an a'keady depressed person). 
Tie angliški — mediciniškai 
teisingi — išsireiškimai tebūna 
ginklas tėvams ir visiems ki
tiems turint reikalu su narko-

nai rūkai, geri? Artu rūkai (geri) ! manais. Pasakykit ir nesigincy-
vfenas, ar su kitais žmonėmis-Ar kit. Nieko nepadės, ,ei dirva 
dažnai, gal kasdieną, narkotikus I jaunuolio asmenybėje nebus_pa-
vartoji, o gal tik kartais (svečiuo- į rengta tiesos priėmimui. Toks 
se) narkotizuojies? 

Gydytojas leidžia pačiam jau- ' 

jaunuolis jau esti toli blogybėn 
įbridęs — tokiam reikės ilgo ir 

nuonui^plsTsakytrapiT narkotiku Į sunkaus specialisto priežiūroje gy 
- - •• •• į|sj_ įdymosi. Todėl visi bėkime savais 

. i darbais už akiu bet kokiam jau-
gali 

Apie "angelu dulkes" 
Reikia paklausti jaunuolį, ar 

jis pagalvoja apie PCP (phencyc-
lidine), — kitaip vadinaimą an 
gėlų dulkėmis (ang. "Angel 
dust") . Dauguma jaunuoliu at
sakys teigiamai — jie žino, kas 
per medžiaga yra tos "angelu 
dulkės". Toji medžiaga (PCP) 
pradžioje buvo gyvulių gydytojų 
(veterinorių) vartojama gyvulių 
užmigdymui — anestezijai. Nar
komanai susekė, kad PCP suke
lia haliucinacijas, panašias į LSD 
ir mescalino sukeltąsias. 

Reikia aiškiai pasakyti, kad 
PCP yra pavojinga medžiaga. Ji 
svarbiausia trejopai kenkia žmo
gui. 1. Sukelia nesiorientavimą, 
2. Ataxią (nelygią eiseną), 3. 
Protinį pairimą, primenantį su
stingusį stovį aštrioje šizofrenijo
je pasitaikantį (mental disorder 
resembling the catatonic statė in 
acute schizophrenia). Žmogaus 
galūnės darosi tarsi vaškinės: 
kaip nepakeisi rankų kojų pa
dėtį — ji toje padėtyje laikosi — 
nejuda — nekinta. Toji medžiaga 
įkvėpiama ar juostoma ir dažnai 
kristalu pavidalo apipurškiama 
ant marijuanos prieš ją rūkant. 

Su jaunuoliu kalbant galima 
naudot; terminus tos medžia
gos: PCP, ar "Angel dust". Yra 
dar ir kitų pavadinimų tos pa
čios medžiagos. Naudinga ir juos 
žinoti, nes jaunuoliai juos varto
ja: tą pačią medžiagą reiškia se-
kantieju pavadinimai: kay-jay 
(krystal joint), peace pili, mon-
key dust, pits, surfer ir rocket 

Tolimesni klausimai 
Toliau kalbantis su jaunuoliu, i 

ypač jei jis kak ims baimintis dėl | 
narkotizavimosi žalos, reikia pa
klausti, kodėl jis rūko (geria), 
kaip jis pradėjo narkotizuotis, ar 
jis jaučia turįs sunkenybę dėl to
kio narkotizavimosi, ir ar jis no
ri nustoti narkotiząvesis? 

Naudinga turėti literatūros gy 
dytojo laukiamajame ir kabine
te, žinoma ir tėvams namuose: 
apie narkotizavimąsi ir alkoho
lizmą. Reikia tokią spaudą išda-

MOSU KOLONIJOSE 
Waukegan, Illinois 

ABU BROLIAI GAVO 

DIPLOMUS 

Vidas Kazlauskas sėkmingai 
baigė Loyolos un-tą Chica-
goje, gaudamas Bachlor of 
Science laipsnį iš biologijos. Pri
klausė Sigma PI fraternity ir lie
tuvių klubo organizacijoms. 

Vasaros atostogų metu dirbo 
Abbott laboratorijoje Immuno -
Diagnosties departamente ir Lcr 
yola Mayvvood medicinos centre 
mikrobiologijos tyrinėjimo skyriu
je. 

Ateity planuoja tęsti studijas, 
siekdamas magistro laipsnio. 

East St. Louis, I1L 

ŠAUNI G E G U 2 I N E 

Po šaltų žiemos dienų ir ilgų 
nuobodžių naktų, atėjus pavasa
riui, gamta visus t raukte traukia 
į save. Gerokai sušilus, pradeda
mos ruošti gegužinės - piknikai. 
Nėra lengva gegužinėms parinkti j 
vietą ,bet East St. Louis mieste ir j 
apylinkėse gyvenantieji lietuviai 

i dėl gegužinės vietos parinkimo 
iki šiol vargo neturi . 

Ne per toliausiai n u o St. Louis i 
miesto (15 myl.) O'Fellon, IL. 
apylinkėje Virginija ir Zigmas 
Grybinai yra nusipirkę ne per di- j 
džiausį ūkį su dideliu sodu. Rū- Į 
pestingai ir sumaniai jame šeimi
ninkaudami, ūkį ir ant jo esan
čius trobesius gražiai sutvarkė, 
kad akis traukia į ūkį užvažiuoti 
ir su maloniais bei vaišingais šei
mininkais praleisti laisvalaikį. 
Ūkio savininkai, matydami , kad 
po šią plačią apylinkę pasklidu
siems lietuviams sunku susirasti 
gegužinėms vietą, jau seniai pra
dėjo savuosius kviesti į ūkį ir oia j 
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f skelbimų turinį neatsako. Skel-
sestadiemais j b į m ų k a ) n o s prisiunčiamos gavus 

j prašymą 

kasdien 

I 
draugais amerikiečiais. Didžių
jų medžių pavėsyje susėdusius 
svečius mielosios mūsų moterys 
vaišino įvairiais, skaniais valgiais. 
Troškulį malšinti buvo paruošta 
įvairių gėrimų. 

Oras buvo labai malonus. Priruošti gegužines. Po daug s u - - s i v a i š i n u s i u a s v e č i u s G r y b i n a s 
ruoštų-gegužinių ir susidarė neva l l i n k s m i n o ^ „ l e o n o garsais. Vi-
tradicija n e k u r ki tur gegužinių i . — • -i • ; \/t s.*- i .̂-i T?- r, r? v- ' sų nuotaika buvo puikiausia. Ma-neruosti, kaip tik V. Z. Grybmų • * * 

lyviai reiškia Širdingą V. Z. Gry 
binams padėką už jaukią ir gra
žią gegužinės vietą ir moterims 
už rūpestį bei triūsą tokius ska
nius valgius gaminant. 

J. Juodakis 

naudojimą. Jaunuolis 
reikšti jaunimo tarpe priimtais 
terminais, kurių gydytojas ga l i ! n u o l i v gadinimui: nustokime pa-
nežinoti. Sakysim, toks pasisaky-i ^ n a r k o t i k u s įvairiam pavidale 
mas: "partying", ar dar papras-jn a u d c>^ (rūkymas, svaigalai). 
čiau —"Party", reiškia rūkymą! Minėta trejopa marijuanos (jo-
marijuanos arba gėrimą svaiga-įje esamos medžiagos, vadinamos 
lų. Juk mes, suaugusieji, moko-! tetrahydro cannabinol (THC) 
me jaunuolius šito blogio. Mūsų į veikla — jos sukeltos fiziologi-1 linti jaunuoliams pasiskaitymui 

nes reakcijos prisideda prie tokio j Tik jau visi nustokime pamoks-
stovio, kurį jaunuoliai vadina Į lavę apie narkotikus ir girtavi-
"high". Marijuanos veikimas la- mą. Tai lengviausia ir žalingiau-
bai įvairuoja kiekvienu atveju ir į sia elgsena: ji nieko teigiamo ne-
kiekvinam jaunuoliui vis skirtin
gai: tas priklauso nuo minėtos 
kanapėse esamos medžiagos 
(THC) kiekio. 

Chroniškas marijuanos 
vartojimas 

suėjimai dažniausiai esti alkoho
liu aplaistomi, tai nėra ko stebė
tis, kad jaunuoliai taip daro. 

Jei jaunuolis pavartoja gydy
tojui nežinomą terminą sąryšyje 
su narkotizavimusi, jis paprašo 
jaunuolio jam paaiškinti, ką tai 
reiškia. Kai gydytojas nuodug
niau susipažįsta su jaunuolių 
terminais šioje srityje, tada pasi
kalbėjimas tęsiasi be sutrukdy
mų. Tik čia reikia gydytojui žino 
ti, kad jis nevartotų jaunuolių 
vartojamų terminų narkotizavi
mosi reikalu tol, kol pats jaunuo
lis jų nevartos. Kitaip, jaunuo
lis ims gydytoją gerbti kaip pro
fesionalą. 

Ar marijuana - alkoholis 
yra žalingi? 

Nežiūrint ką jaunuolis į šį 
klausimą atsakytų, gydytojo rei
kalas yra suteikti tikras žinias 
šiuo reikalu. Reikia pasakyti vi
siems gerai žinomas mediciniškas 
pasekąs dvejopai — chroniškai 
ir vienkartiniai vartojant svai
galus. Dėl marijuanos vartojimo 
gydytojas turi aiškiai jaunuoliui 
pasakyti, kad ji nėra nekenks
minga, kaip dauguma jaunuo
lių mano. Būtinai jaunuoliui pa
sakytina, kodėl marijuana yra 
kenksminga. Aštrus marijuanos 
veikimas yra panašus į alkoho
lio veikimą. Marijuana šitaip ken
kia: 1. menkina raumenų ir re-

Visi minėti trejopį marijuanos 
sukelti negerumai nepalieka il
gam laikui, ypač nedažnai mari-1 reikalu. 

atsiekia. Reikia visiems nustoti 
tokiu lengvu darbu toliau užsiimi-
nėjus. Vietoj niekam naudos ne
atnešančio pamokslavimo, reikia 
gydytojui, tėvams ir visiems ki
tiems pokalbyje su jaunuoliu nau
dotis faktais ir apšvieta, tiesiogi
niai atsakant į klausimus ir skai 
tant medicinišką literatūrą tuo 

juaną vartojantiems. 
Šitą tiesą irgi rerkiai žinoti ir į 

vatą nevyniojant pasakyti. Nėra 
iki dabar neapejotinai įrodyta, 
kad marijuana kenkia plaučiams, 
vyriškai — moteriškai sėklai 
(chromozomams) ar veisimosi 
hormonams. Galima jaunuoliui 
pasakyti, kad rnarijuanoje esanti 
medžiaga (THC) yra vartojama 
mediciniškiems reikalams: ji su
mažina pykinimą (reduce nau-
sea) pacientams, kurie gydomi 
nuo vėžio vėmimą sukeliančio
mis medžiagomis. Taip pat yra 
galimybė, kad ateityje bus suras
ta dar kitas naudingas marijua
nos mediciniškiems reikalams 
pritaikymas. 

Šitoks marijuanos reikalų pasi
sakymas neteikia jaunuoliui gal
voti apie gydytoją kaip jam tal-
kin'nką ir lengvina tolimesnį su 

Linas Kazlauskas baigė Carmei 
aukštesniąją mokyklą Mundelein, 
111., su labai gerais pažymiais. 
Priklausė National Honor Society 
ir gavo Illinois valst. stipendijos 
atžymėjimą. 

Kaip gabus mokinys gavo aka
demines stipendijas iš Washing-
ton, Marąuette ir Loyolos uni
versitetų. Studijoms pasirinko Lo-
yola universitetą ir yra priimtas 
į Honors programą. 2ada studi
juoti fiziką. Gavo studijoms sti
pendiją iš Abbott laboratorijos. 

ūkyje. Prieš daug metų lietuviai 
gegužines ruošdavo East St. Louis 
miesto parke, bet kai juodžiai ge
rokai pasistūmėjo miesto gilu-

| mon, gražusis miesto parkas pra
rado savo patrauklumą ir saugu
mą. Ponai Grybinai ne tik lei
džia į ūkį saviesiems suvažiuoti, 
bet iš anksto paruošia stalus ir 
kėdes vaišėms. Seimininkai mie
lai leidžia svečiams naudotis ir 
sodo gėrybėmis, kurių n e vienas 
gegužinės dalyvis, grįždamas na
mo nemažai parsiveža. 

Po kiekvienos gegužinės jos 
Į dalyviai palieka vienokius ar ki-
! takius pėdsakus ūkyje, bet šeimi
ninkai niekada n ė r a pareiškę nė 
mažiausio nepasitenkinimo. Visa-

I da, išlydėdami svečius, jie su šyp-
| sena kviečia ir ateityje nepamirš

ti jų ir jų ūkio. 

Šių metų birželio 22 d. East 
St. Louis Lietuvių moterų drau-

! gija minėtame Grybinų ūkyje su-
> ruošė šaunią gegužinę. Joje gau-
| šiai atsilankė lietuvių su savo 

lomiuose pavėsiuose pasianeku-
čiavus j bematant buvo laikas grįž
ti namo. Pradėjus svečiams skirs
tytis, kai kurie iš jų iš darbščiųjų 
moterų rankų gavo parsivežti ska
naus maisto, kaip "kiškio" pyra
go. Visi be išimties gegužinės da-

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

245H W. 6»th Street, ChJcacu fll 
Vist teL 778-8000 

Valandos parai ausitartm% 

Būdamas muzikalus dalyvavo 
aukšt. mokyklos programose. Gro
jo vargonais ir vaidino muziki
niuose pastatymuose. 

Tėvai Teresė ir Kazys ir sesutė 
Rita džiaugiasi sūnų ir brolių pa-j 
siekimais. 

gėjimo pajėgumą (alters motor1 jaunuoliu pokalbį. 

Išvada. Atgimkime tiesiai — 
paliovę pamokslais užsiminėję, 
kad faktai mums yra ginklas prieš 
narkomaniją. Savo elgesiu visi 
suaugusieji padėkime gelbėtis nuo 
ateinančio mums visiems pražū
ties dėl narkomanijos. Tvarky-
kimės, suaugusieji — vaikai patys 
susitvarkys mūsų elgesiais ne pa
mokslai pasekdami. Šitą tiesą visi 
pasisavinkime ir gyvenimo savo 
dalimi paverskime. Kitos išeities 
iš tikros mums pražūties nėra ir 
negali būti. 

Žmogų žmogumi reikia reng
ti nuo pat jo gimimo (dar ir prieš 
jam gimstant, tėvus parengiant 
sveikam naujos gyvybės pradėji
mui). Tik tada toks žmogus pa
jėgs pasisavinti naudingus tiek 
mediciniškus, tiek religinius, pat 
riotinius bei kitus kitokius nau
dingus dalykus. Kito kelio į žmo
niškesnį gyvenimą nėra. Jis sun
kus, ilgas ir didelių pastangų 
reikalaująs iš kiekvieno. O žmo
gus nemėgsta sunkaus darbo, to
dėl mažai kas dabar kreipia dė
mesį i. svarbiausią man ir tamstai 
dalyką: į savu pavyzdžiu (ne 
kalba) įtakojimą jaunimo. Nesu
gadinkime visų pirma jo — tada 

nebus baisūs jam jokie narkotikai. 
Juk, visi žinom, kad asmenybe 
normalus žmogus pro visas smuk
les ir ištvirkavimo vietoves praei
na "sausas" — jam jos buvę 
nebuvę. Visai kitaip nusiduoda 
su asmenybe (jausmais) sumen
kusiu mūsiškiu: jis pasiduoda jam 
pražūtį artinančiai negerovei. 

Apie kovą — gydymąsi nuo jos|| bes viršeliais, kaina $6.00. 
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Marija Aukštaite 

i d E i v e 
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Li tho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiunt imu $6.85. 

Užsakymus s ių s t i : 

DRAUGAS, k5h5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 
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E ir J Stungiai birželinių pamaMų metu Lietuvio sodybos Chicagoje pažmo-
nyje stiprina savo nuotaikas. Nuotr. M. Nagk> 

B. KRIKSTOPAITIS 

J Ū R Ų K E L I A I S 
(Jūrų kapitono aUimiriimsi) 

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Ą5iS W. 6Srd Street, Chicago, m. 60629 
niinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valst i jos mokesčio 
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š Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir | 
I Europos likimo pranašystę atidengia tik ką i i spau- | 
| dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys 

I H I M N A I N A K Č I A I 
| m n n RINKTINIAI RAŠTAI 
| Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio = 
I priedu. Verte A. Tyruolis. iliustravo dail. A. Korsa- | 
I kaitė-Sutkuvienė, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
000S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: Otympic 2-4159 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Dr. ROMAS PETKUS 
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Savanoriška auka — 

AMERIKIEČIŲ YPATINGA ŽYMĖ 
okupacijos ir komunizmo žiau
rumų, pradėjo tartum iš naujo 
kurti savas organizacijas. Or
ganizacijas jie sukūrė, bet rei 

Iš užkariautojų, lailunaiapsi-
gyvenusių ir amerikiečiais ta
pusių šio krašto gyventojų 
savanoriška auka įvairiems 
reikalams stebina net jų prano
kėjus, likusius Europoje ar ki-

v tuose kontinentuose, Preš be- . . . 
veik porą šimtų metų italai pnaidėti prie tautinių darbų, 
pastebėjo, kad Amerikoje di- prie įstaigų išlaikymo ir jų atei-
džioji gyvenimo dalįg remiasi ties užtikrinimo, 
savanoriškumu, laisva auka Savanoriškos aukos žyme jie 
savo sanbūriams, savo kuria- buvo pažymėti tik po kelerių, 
moms Dararjiioms institu- gal net keliolikos metų. Ir jie 

pradėjo remti savo institu 

SOVIETAI GRASO NATUI 
Naudoja ginkluotas j ė g a s savo tikslui pasiekti 

BR. AUŠROTAS Jau treti metai nenutrūks
tamai atsakingieji NATO pa
reigūnai skatina sąjungos vy
riausybes skirti daugiau 
pinigų savų kraštų gynybai 

vietai Afganistane aiškiau
siai visiems įrodė savo ryžtą 

gamzaajas jie suKure, Dei rei-1 i m g a v ų ^ j . a š t ų gynybai, naudoti karinę jėgą savo užsi- energija vc»v«~«~, — j ~ - r -
kėjo dar daugiau laiko įsigyti T a č i a u k a į toje p a t a r l ė j e t i e mojimams įgyvendinti. Jeigu kreiseris taip pat pasieks 
„ „ . . „ ^ ^ j l r n c anlrrts d v a s i a , I . . ' . ..* .• ._•__•' c n , n n t a i ir rr»limi tes š ia noli- i a m s k i r t a baze . I š VISO 

lėktuvus, kiti helikopterius, 
treti gali svaidyti raketas. 
šiais metais laukiama, kad 
20,000 to. talpos branduoline 
energija varomas naujo tipo 

savanoriškos aukos dvasią, 
juos skatinančią savanoriškai 

parapijoms, institu 
rijoms ir įvairiais vardais 
pasivadinusioms žmogaus gel
bėjimo draugijoms. "Italas, ku
ris mažai duoda savo tėvynė-

cijas, kurti fondus, stiprinti sa
vą spaudą. Kas galėtų šiuo me
tu apskaičiuoti visas tas 

visi prašymai, "lyg žirniai nuo 
sienos, atšokdavo", atsimušę į 
liberališkai nusiteikusių atsa
kingųjų politikų vedamos 
detentės su. Sovietais pa
vojingą žaidimą. 

Gal būt, dar ir šiandien ne
būtų taip susirūpinta bolševi
kine grėsme, jeigu jie nebūtų 
okupavę Afganistaną. Šį so-

Sovietai ir toliau tęs šią poli
tiką, tad numestoji žiežirba 
bet kurioje pasaulio vietoje ga
li sukelti didžiulį gaisrą, kurio 
liežuviai gali pasiekti ir 
NATO". 

Žinovams ne paslaptis, kad 
per pastarąjį dešimtmetį So
vietai be paliovos stiprino sa
vo karinę galybę. Šiuo metu jie 

vietinės agresijos žingsnį kai tapo pasauline kariška ir poli-
kurie vakariečiai žurnalistai tinę jėga su išvystyta krašto 

ūkine atrama šiai jėgai remti. je, daug duoda Amerikoje", aukas, kurias lietuviai išeivi- . d r į g t a p a l y g i n t i 8 U A . Hit- — , - „ , , , . 
rašoma senuose vieno kėliau- joje sudėjo saviems rikalams' l e r i o axa^ų pasiuntimu į "Tiesą pasakius , kalbėjo 
tojo įspūdžiuose. Ir dar pride- Tai neįmanoma, nes šiuo metu 
dama, kad "nuostabu ir gražu ir uždarbiai geresni, ir sąlygos 

• matyti italą, kaip ir kitų tautų palankesnės, ir gyvenimo ly-
amerikiečius, nuolat auko
jantį net iš savo mažų uždar
bių dideliems darbams". 

Įsižiūrėję į dar neilgą Ameri-

gis pakilęs. Ir gerai, kad ir šie 
ateiviai, kaip ir ankstyvesnieji 
suprato savanoriškumą ir 
bendrų pastangų reikšmę, 

kos istoriją, lengvai pašte- p a s i ž e n k l i n d a m i s a v e 
bime, kad daugelis didžiųjų humanistiniu savanoriškumo 
institucijų, įvairių denomi- bruožu ir savanoriška auka 
nacijų bažnyčios ir parapijos, bendram reikalui — reli-
didžiuliai universitetai, ar- g in iam kultūriniam, tau-
chyvinės, archeologinės, isto- tiniam 
rinės reikšmės muziejai yra * 
sukurti savanoriška auka. Tos 
institucijos sukurtos daugeliui I š tikrųjų ne viskas valsty-
susidėjus, kartais pavienių tur- bėję gali būti paremta tik sava-
tingųjų, testamentais paliku- noriškumu. Federaliniai, vals-
sių savo santaupas kokiam tijų, miestų mokesčiai (taksos) 
humanistiniam reikalui. nėra savanoriški, o įstatymu 

Tokios institucijos, kaip įsakyti. Tai prievolė, kurią tun 
Smithsonian VTashingtone, atlikti kiekvienas pilietis ar ne 
Metropolitan teatras NevvYor- pilietis, gyvenąs ir dirbąs 
ke ar Buckingham fontanas Amerikoje. Šių mokesčių nesu-
Chicagoje yra taip pat sukurti mokėjimas yra baudžiamas 
aukotojų, nors dabar išlaiko- pagal įstatymus, kartais griež-
mi miesto, valstybės a r spe- čiau negu kriminaliniai nusi-
riaiių draugijų. Tokios huma- kaitimai. Bet tai supranta ir 

demilitarizuotą Ruhro pra- gen. Gundersen, "jie yra jau 
monės sritį. Tiesą pasakius, pakeliui pasiekti visišką stra-
šis palyginimas ir nėra visiš- teginį vyravimą. Ir tai jiems 
kai tikslus: vokiečių armija leis dar drąsiau naudoti turi-
"išvadavo savo kraštą". So- mą jėgą, nekreipiant dėmesio į 
vietai okupavo nepriklauso- galimą riziką.Kai Sovietų 
mą valstybę. Tačiau jau nors vyravimas plinta ir vis pri- sius, "Forger" statmenai ky-
tiek gerai, kad "aklieji kačių- ima naujas formas, tai grės- l a n č i u s l ė k t u v u s — 
kai" praregėjo, kai jiems mė- niė NATO valstybėms visą lai- naikintojus bei "Haze" tipo 
gina iš panosės pieną, t.y. ži- ką didėja", kalbėjo generolas, helikopterius. Pastarieji yra 

Jis toliau dėstė, kad Var 

jam skirtą bazę. Iš viso 
branduoline energija varomų 
aktyvioje karo laivyno tar
nyboje nardlaivių skaičius pa
didėjo bent 25%. Tikima, kad 
po ilgų metų išsamių ban
dymų Sovietai nuleis į van
denį naują nardlaivį su iš 
titanijos metalo gamintu ap
valkalu. "Tas laivas galėsiąs 
labai giliai nerti ir pasieks 
šiandien žinomos technolo
gijos kraštutines ribas", dėstė 
žinovas. 

Karo laivyno aviacija taip 
pat tobulėjo ir žengė priekin 
kartu su visa augančia so
vietine karo technika. Šiuo 
metu mes matome skraidan
čius "Backfire" tipo bimbone-

nistinės institucijos, kaip 
Kovos prieš vėžį, Kovos prieš 
artritį, Kovos prieš Parkinson 
ligą ir kitos, yra sukurtos 
savanoriškai ir išlaikomos 
savanoriškomis aukomis. Ir 
jos pamažu tiria tų ligų prie
žastis, kad kada nors galėtų 
jas pagydyti. Dabar prie tų ty 

šio krašto gyventojai. Jie žint, 
k a d valstybės gyvenimas re
miasi ne tik sutelktomis aukso 
atsargomis, bet ir darbu, pel
nu , mokesčiais už darbą ar na
mus. Valstybės atliekamose 
funkcijose turi dalyvauti visi 
žmonės. Galima kar ta is 
suabejoti jų teisingumu, bet 

balą Persų įlankoje, Sovietų 
katinai išlakti. 

NATO p i rmin inkas įspėja 
Šiaurės Atlanto (NATO) 

kraštų branduolį sudaro lais
vosios Europos (be Prancūzi
jos) valstybės. Kaip rašo "Av. 
Wk & Sp. Techn." savaitraš
tis savo 20 nr., NATO karinio 
komiteto pirm. yra gen. H.F. 
Zeiner Gundersen. 

Gegužės pradžioje jis į Briu
selį, Belgijoje, susirinkusiems 
NATO kraštų užsienio ir gy
nybos ministeriams paskaitė 
pranešimą apie pastarojo 
dešimtmečio (nuo 1970 — 80) 
Sovietų karinių pajėgų išaugi
mą Rytų Europoje. "Sovietai 
yra pasirengę naudoti karišką 
jėgą savo tikslams siekti. Tai 
jie labai akivaizdžiai parodė 
visam pasauliui, okupuodami 
Afganistaną. Naujo Sovietų 

šuvos pakto kraštų gyvoji ka
rinė jėga yra padidėjusi 20%, 
"ir tai sukelia NATO vadovy
bei ne tik susirūpinimą, bet ir 
realų pavojų. Neužmirština, 
kad ir sovietinė karinė tech
nika žengia priekin ir nauji 
ginklai nenutrūkstamai pa
siekia naujai sudaromus dali-

rimų prisideda ir valstybė, bet negalima abejoti, kad val-
visgi pagrindas yra sava- stybė turi tarnauti piliečiams. 
noriška auka. 

Kaip Notre Dame rektorius 
kun. prof. Hebsburgh rašo, šis 
savanoriškumas J'voluntariz-
mas" yra tapęs amerikietiško 
gyvenimo ir santykių vienų su 
kitais charakteringa žyme. To 
nereikia išsižadėti, nes tai kar
tu yra ir žmogiško atjautimo 
ženklas. * 

Ž v e l g i a n t j l i e t u v i ų 
gyvenimą šiamę krašte, taip 
pat lengva pastebėti, kad dau-

mus 

S o v i e t ų d e š i m t m e č i o 
l a imė j ima i 

Strateginių raketų nuo to 
laiko, kai pradėtas skaičiuoti, 
jų buvo surasta apie 1300 vie
netų ar joms iššauti įrengimų, 
išmetančių į taikinį po vieną 
raketą. Ir šiuo metu tokių iššo-
vimo atramų taip pat yra 
1,300. Tačiau yra toks skir
tumas, kad iš šių platformų 
galima iššauti net 5.000 ra-

Ne tiktai mes vieni, pabaltie-
čiai, minime skaudžiausiuosius 
birželio įvykius. Apie juos rašinių 
buvo ir Vakarų Vokietijos spau-
doje.Per mūsų bendradarbį Jurgį 
Pyragą mus pasiekė "Luebecker 
Nachr ichten" 1980.VI.15 sek
madienio dienos, numeris, kuria 

Bet ir piliečiai turi pareigą 
valstybę išlaikyti, ją ginti nuo 
priešų, padėti vargstantiems 
a r net tolimiems ir nepažįsta
miems kraštams, kurie sto
koja paprasčiausio pragy
venimo. 

Taip pat negalima palikti tik 
savanoriškai nuotaikai krašto 
gynybą, kuri yra valstybės 
gyvavimo, piliečiui ramybės 
laidas. Savanoriška kariuo-

pai lengva y&ofctsoeu, mtu u»u- menė tėra tik išgalvota kraš-
gelis sukurtų kultūrinių, reli- tutinių pacifistų iliuzija save išsiplėtimo politika nė kiek 
ginių, tautinių institucijų ir pačius ir kitus apgaudinėti, nesumažina grėsmės Europai. 

Valstybė nepaisant, kaip ji bū 

užpuolimo atveju gali būti p * f 8 ^ * 1 8 8 a u u u " I Z T s T 
liesta ir NATO bendruomenė, k e £ ų ; ^ ^ g S f V 1 * ? •KT\rnr\ x i raketų skaičius visą laiką di-nes NATO sąjunga nėra ko- ,. . . . . , , . . . . . . . ... . .z- ~. jjĮna lxr dės, nes šiai ginklo rūšiai visą kioje nors tuštumoje. Mus ly 
giai liečia žibalo ir žaliavų trū
kumai, kaip ir žmogaus teisių 
laužymas", kalbėjo generolas. 

Susirinkusiems 
ministeriams jis priminė, kad 

laiką tobulėjant naujos r akė 
tos pakeis senstančias. 

Nardlaiviai varomi bran
duoline energija — laivų skai
čius jau pasiekė 30 vienetų, 

tris kartus negu jų buvo 

nukreipti kovoti prieš mūsų 
nardlaivius. Visų tik dabar 
išvardintų mašinų Sovietai 
dar neturėjo 1970 m. dešimt- Spaudoje ir gyvenime 
mečio angoje. 

Taip pat ir sovietinės žemy
no jėgos žymiai pagerintos, 
įvedus į dalinius sunkius ge
riau šarvuotus tankus T-64 ir 
T-72. Šiuo metu Sovietai ban
do savo naujausią T-80 tipo 
tanką. V 

Raketų gamyba 
Per pastarąjį dešimtmetį so

vietai ištobulino "Frog" ir 
"Scaleboard" taktines ra
ketas. Trijų paskirčių "naujau
sios kartos" prieštankinės vai
ruojamos raketos jau yra savo 
pozicijose. Jos turi didesnį 
greitį bei galingesnę pra
mušamąją jėgą. 

Žymiai pagerinta ir prieš
lėktuvinė gynyba su naujomis 
į didžius aukščius šaudan
čiomis raketomis, kaip SA-4 ir 
ZSU-23-4. Šios naujausios 
raketos kaip tik dabar pakei
čia pasenusias. Lygiai ir Var
šuvos pakto priešlėktuvinė 
artilerija yra perginkluojama 
SA-4, SA-6 ir SA - 8 įvairius 
aukščius pasiekiančius ra
ketomis. 

Kai kurie automatiškos centrinės įrengimai JAV-bių prezidento 
kar iniame lėktuve. J ie būtų tuojau panaudoti, jeigu kiltų karas 

VOKEClAI APIE 1940m.BIRŽELĮ 
damos Pabaltijo kraštų diploma
tinės atstovybės, kurios net galio
jančius užsienio pasus išduoda. 
Sovietų 1940 m. aneksija buvo aiš
kus 1918-1920 metų sudarytų su
tarčių sulaužymas, kuriomis tuo
metinė dar jauna Sovietų Sąjunga 
šių kraštų nepriklausomybę "vi-

m e atspausdintas žinomo vokie- šiems la ikams" pripažino. Šiomis 
čių publicisto Wemer Neumann '• sutart imis Maskva, po 1939 m. rug-

• i_- -i i i _x xi t.y. tns kartus negu jų DUVO « W U I « . 
jam nėra jokio reikalo kartoti p r a d ž i o j . Re to, dar yraapie 60 Prisimintina, kad ir So-
^ priminti, ką Sovietai nuvei- fcto tipo tos paskirties laivų, vietų taktinė karo aviacija iš- Amerikoje 
kė per pastaruosius kelerius R a i k u r į e į § j ų g a R ^ ^ ^ a u g 0 ifi 4>50O { 7 5 0 0 l ė k t u v ų k u r d e š i m 

•_ J — • • , — K ^ . „ , ^ _ tu pabalti metus Afrikoje, Pietryčių Azi 
joje ir visiškai neseniai Af
ganistane. Reikia turėti gal
voje, kad ši jų kar inio 

vertybių yra savanoriškų au
kų išdava. Nei parapijų ku
rmio, nei bažnyčių statymo, 
nei mokyklų steigimo, nei savi-
šalpiriių ar labdaros orga
nizacijų niekas neparėmė iš ša
lies. Viskas, kaadariki šiol yra 
ar kas buvo, nor8 jau savo tar
nybą ir užbaigė, yra sukurta 
savanoriška auka. 

Gyvenimas, ateiviams tik 
pradedant kurtis, buvo sun-
his, uždarbiai menki, ateitis 

neaiški. Daugelis senųjų atei
nu, atvykusių Amerikon bėg
dami nuo carįstinės Rusijos 
persekiojimų, Siame krašte ieš
kojo laisvės ir duonos. Jie visi 
ilgai buvo pasįryię grįžti na
mo, kai tik sąlygos pagerės ir 

? "kai jie galės tėvynėje geriau įsi
kurti. Jie taut^ savo ateičiai, 
įelpė savuosius, bet nesustojo 
aukoti tautiniąms reikalams iš 
tautinių ir religinių įsiti
kinimų. 

Vėlyvesnieji ateiviai rado 
sukurtas institucijas, nors dau
gelis jų jau ir išnykusios, savo 
uždavinį pasiekusios arba mer
dėjančios, ne« stokojo prie-

tų didelė ir galinga su savo 
pramone, turtais ir išra
dimais, reikalauja nuolatinės 
tvarkos palaikytojo, nuolati
nio rūpesčio ir pasiruošimo 
apsiginti nuo priešo, upginti 
vidaus gyvenimą nuo kri
minalistinio elemento ir sui
rimo pavojaus. Dėlto ir reiš
k i a s i v a l s t y b i n g u m o 
sąmoningas supratimas, kai 
tautos atstovai priima įsta
tymą, kad visi jauni vyrai 
registruotųsi ir, reikalui esant, 
būtų pašaukti ginti tėvynės ir 
savo žmonių. Tai vėl tautinė ir 
valstybinė prievolė, kurios 
savanoriškumas negali pa
vaduoti. 

Viena charakteringa ameri
kietiška žyme reiktų pažymėti 
savo gyvenimus, būtent 
savanoriška auka ir savano
rišku darbu, keliant dvasinį, 
moralinį ir tarpusavio san
tykių gerinimą, skatinant sa
vuosius gelbėti savo tolimus 
pavegtuosius brolius ir se
seris. Bet negalima pamiršti, 
kad tautinės ir valstybinės 

Bruta l i j ėga 
Karinio k-to pirm. gen 

kelias raketas. Laukiama, kad 
naujas didžiulis nardlaivis šių 
metų bėgyje pasieks jam skir
tą uostą. 
Kiti karo laivai—įvairios pa

skirties karo laivų, nukreiptų 
prieš NATO, 1970 m. pradžio
je buvo apie 200. O dabar to
kių priskaitoma ligi 275 . Kai 

Gundersen pabrėžė, kad "So- kurie iš jų vežasi su savimi 

Prie jų dar būtų galima pri 
skaityti apie 900 stipriai gink
luotų "Hinds" ir "Hips" tipo 
helikopterių. Yra žinoma kad 
Sovietų karinės jėgos Europo
je dar turi apie 3,200 lengves
nio tipo helikopterių, ski
riamų žemyno kariuomenei 
remti. 

Tai ne gąsdinimui skirta 

raš inys , kurio vertimą čia patei 
k iame mūsų skaitytojų žiniai. 

Rašinio antraštė — "40 metų So
vietų rankose" , antrinė ant raš tė — 
"Išvietintieji baltai visame pasau
lyje mini 1940 metų aneksiją". To
liau W. Neuman rašo. 
Bonna.Talino mieste, kur sekantį 
mėnesį įvyks olimpinės buriavi
mo varžybos, ši t ragiška diena 
negalės būti minima. 

Prieš 40 metų, 1940 m. birželio 
17 d., Estijos respublika, kaip ir 
Lietuva ir Latvija, buvo Sovietų 
armijos užimta ir vėliau įjungta į 
Sovietų Sąjungą. Išvietintieji lie
tuviai, latviai ir estai šiandien 
Hamburge iškilmingai mini šią 
baltų tragediją, per kurią šių trijų 
mažų Europos tautų apsispren
dimo teisė buvo užgniaužta. 

Didesni gedulo mitingai įvyks 
Kanadoje ir Anglijoje, 

•..** „ r i m t y s tūkstančių išvietin-
tų pabaltiečių gyvena. Šiuose tri
juose kraštuose dar ir šiandien 
esama egzilinių diplomatų ve-

piūčio 23 d. pasi rašyto Hitlerio — 
Stalino pakto, jautėsi nebesurišta, 
kuris šiuos kraš tus priskyrė Mask
vos interesų sferai. Lygiai kaip da
bar Afganistane ir šiuose trijuose 
Pabaltijo kraštuose nuo 1945 — 
1950 metų vyko didesnės apimties 
partizanų kovose su Sovietų armi
ja. Opozicija prieš Sovietus dar ir 
šiandien plačiuose gyventojų 
sluoksniuose gyva, tvirtina išvie
tintieji baltai. Pavergtieji estai, 
latviai ir lietuviai ir šiais 1980 m. 
kaip sovietų kariai dalyvavo 
kariniame Afganistano paver
gime. Išvietintieji baltai tvirtina, 
gali įrodyti, kad mažiausia 100 ka
rių iš šių kraštų Afganistane yra 
žuvę Taline, kur pasiruošimai 
olimpinėms regatos vyksta visu 
spartumu, svečiais iš Vakarų bū
tų labai džiaugiamasi , buvo iš 
Bonnos pranešama. Tačiau So
vietų įstaigos griebėsi priemonių, 
asmeniniams kontaktams tarp va
kariečių svečių ir Talino visuo
menės labai apriboti. 

s ta t is t ika . Sovietai kelia 
triukšmą, kai NATO vals
tybės stengiasi nors kiek pasi
vyti juos pralenkusoius Euro
pos okupavimo planuotojus. 

— C h i c a g o j iš suaugusių 53.9% 
gyventojų yra bent vienus metus 
lankę kolegiją. 

— C h i c a g o j praėjusiais metais 
buvo įteikta 16,663 diplomai — 
bakalauro, magistro ar daktaro. 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i ū n a s 

27 
Netoli nuo čia savo nedideliame namelyje 

gyveno dvi seserys lietuvaitės: Nina ir Liudmila. Jos 
aptarnavo seną graikų ortodoksų kunigą Fomą. Jos 

Dabar juose gyveno darbininkai. Pamaldas darbą. Aš jai padėkojau. Ji pasakė, kad galėsiu 
atlaikydavau 9 valandą, o paskui krikštai, pradėti dirbti rytoj. 
sutuoktuvės. Už religinius patarnavimus neimdavau Kitą rytą prieš 8-tą valandą atvykau į darbą, 
pinigų. Kartą "parapiečiai" mane atvedė į Prom- Galėjau atvažiuoti autobusu, bet aš atėjau pėsčias, 
tovarni Magazin ir aprengė, nes aš dar dėvėjau Atėjau į darbą su geru kostiumu, nes kitokių 
kalinio drabužius. Cia pirkimas labai sunkus, nes drabužių neturėjau. Tai buvo mano pirmas darbas 
sunku gauti drabužius ar batus reikiamo dydžio. Jei kaip laisvo žmogaus. Savotiškas jausmas: tą pastatą 
nori gauti tinkamo dydžio, dar reikia primokėti stačiau kaip kalinys, o dabar čia dirbsiu su at-
tarnautojams. sakomybe ir geru atlyginimu. Ladislavas laukė 

Vieną rytą kun. Viktoras pasakė, kad aš keliems manęs. Jis aprodė 4 kambarių laboratoriją. 
mėnesiams galiu gauti bolok - namelį, nes vienas jo Kiekviename kambaryje du suolai, dvi elektrinės 
parapietis su žmona kuriam laikui išvyksta kitur, krosnelės, sinkos. Kiekviename kambaryje dirbo po 
Dar tą patį vakarą nuvykau į nurodytą vietą ir vieną mergaite. Jos tyrė vario ir nikelio duotus 
padėjau atgiedoti Panikhidą — Requiem. Tai gražus pavyzdžius. Iš viso čia dirbo 40 moterų trimis 
rusų mirusiųjų prisiminimas, užtrunkąs apie 45 pamainomis ir 5 vyrai. Mano darbas — pristatyti 
minutes. Po to buvo vakarienė. Kitą rytą aš reikiamus chemikalus ir medžiagas. aptarnavo seną gramų oruxioK.su &IUUK<I luiua. ~ . 

„.u.*; ; « L I . J - u _ T* į - i . x x*-x- „ minutes, r o to buvo vaKanene. rvita ivuj «o i<,ww»«.».-
anksta išklausydavo kun. Fomos laikomų šv. Mišių, o .. .. .. , ~ - ... -u-

-— • „+ - J „ - • - , -,. x »#•,• „ persikėliau \ tą narneų iš trijų kambarių: mažytė Kaip apsigyvenau ir gavau darbą, vėl panorau 
- a o n a to ir tavn ir t TT1USU l a i k o m a s ŠV. MlŠiaS. . . . . . * ^ • • i n l. «• i J- x *• 1 xl • 1 Al 

.-,_*„.. „A ^ . „ „ , - , , „ . c - M , . . i kasdien parašyti laišką savo artimiesiems—pirmą laišką po 

vėliau ateidavo ir į mūsų laikomas šv 

auglio. Naujini ateiviai, tris- prievolės turi atsiremta ir noru 
dešimčia mėtį vėliau atvykę ginti savo kraštą ir žmoniją, 
dėl skirtingų sąlygų, tai yra ginti geresnę savo pačių ateitį, 
bėgdami nuq komunistinės PS-

Ne rasos lašelis ritasi nuo smilgos, 
Ne nkmuo žibėjo tūkstančiais spalvų, — 
Motinėlės veidą ašaros suvilgė, 
Kai $unus keliavo iš namų. 

(Iš Sibiro liet. poezijos) 

.„,„ persikėliau Į tą nameų is trijų < •- - . . . . . . . . . . . 
v e u a u a t e i a a v u ir t m ū s ų l a m u u i o o » . . .— . . A l . ? ^ , _ « , „• , _>• , • , xi i xi 
x> - . » - j . . . £ , . virtuvėlė, miegamasis ir salonas. Dabar čia kasdien parašyti laišką savo artimiesiems — pirmą laišką po 
Paskui jos eidavo \ ligoninę, kur turėjo pastovų ' » Jį «=•_• . . . •, , , • T-; -
J „ . I * • - - j - J i_«i « „ laikiau pamaldas, nors sekmadieniais pamaldas 15 metų. Kun. Viktoras patarė tuo reikalu kreiptis \ 
darbą. Jos pasirūpindavo mūsų drabužių švara, 4l -. , • u _ . . , , . K

 vnri Z, , 'r , , . .. «. ., V, -. 
• x„i J j - i _. • •- i- • . 7 XJ atlaikydavau ir buvusioje o-je stovykloje. KL-B. Ten man pasakė, kad tuo reikalu as tunu 
išplaudavo grindis, o kartais iš ligoninės atnešdavo _ ' u .. ' J _j .J ,. . . . _. . . . . . ^ . ^ D , • • . • - . ,»,• 
ir maisto Per savaite laiko aš nesuradau nei P o k e h ų d i e n ų p a s m a n e a t ė ] 0 L ^ d ^ ^ v 3 8 i r kreiptis i policiją - MVD. Policijos įstaigoje laukiau 
u««^u ;n • J u \K \ J.J. c i i • i ~A pranešė, kad BOF (Bolshaya Obogatitelnaya ilgai.bet vėliau kalbėjausi su pačiu viršininku. Jis 
kambario, nei darbo. Mane pakvietė 5 lenkai, kad L, ' .. J . * :-.\. * v T . X

K^. , . .. 
i ». T. . . _ Fabriką) laboratonjos viršininkė non matyti mane. mane suprato, nurodė, kaip rašyti, ir davė oro pašto 

pas juos apsigyvenčiau. Jie gyveno viename kam- ' ' ,. J . -,.K ' K ./. . .. . .. 
baryje netoli "Kombinat" fabriko Vienas iš jų K l t ą r y t ą k a r t u 8U L8""81*™ nuėjome \ tą įstaigą, voką. Cia parašiau trumpą laišką ir išsiunčiau. 
. • ..„ . j . i. • u i • i /s- * įstaigos vedėja buvo kokių 30-ties metų amžiaus Savo darbe įgavau vis daugiau ir daugiau 
visuomet darbe, tai bus laisva lova. Cia pat * . . , \ , . . , . . . . „ T . . . , ... ^ B .. . , . . 
baraku s a 1 V\ moteris, juodplaukė, juodomis akimis. Kai įėjome \ praktikos. Dauguma mergaičių žinojo, kad aš esu 

" jos kabinetą, Ladislavas mane pristatė: "Anastazija kunigas. Jos to neparodė, bet stengdavosi padėti, jei 
Aplankiau lenką Ladislavą. Jis dirbo BOF Nikolajevna, čia yra Vladimiras Martinovich". Ji aš kartais anksčiau išeidavau į krikštynas ar 

fabriko laboratorijoje. Jis kalbėjęs su savo atsistojo, apėjo stalą ir padavė man ranką.Paskui vestuves. Krikštai ir vedybos dažniausiai būdavo 
viršininku. Tas pasakęs, kad ir aš čia galėčiau gauti paprašė sėstis trumpam pasikalbėjimui. Aš atvirai atliekami namie. Mano pastoracijos darbai plėtėsi. 
darbo. pasisakiau, kad toje srityje patyrimo neturiu, noriu nes atsirado ir nepažįstamų arba mane pažinusių 

Kiekvieną rytą vykdavau pas kun. Viktorą gauti darbą ir dirbti. Ji nusijuokė ir pasakė, kad aš per savo draugus ir paprašydavo religinių patar-
atlaikyti šv. Mišių. Sekmadieniais su Mišioms galėsiu dirbti kaip Ladislavo padėjėjas, kol įgysiu navimų. 
laikyti priemonėmis, gautomis iŠ kun. Viktoro, praktikos. Ir ji paklausė, ar aš būsiu patenkintas su 
atvykdavau į buvusios 5-tos stovyklos barakus. 1100 rublių per mėnesį ir 200 rublių bonų už gerą (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. liepos mėn. 1 d. IS SEMINARAS JAUNIMO CENTRE 
Pokalbis su kuu. P. Dauginsiu 

Rochesterio, N. Y., Sv. Petro ir Povilo draugijos nariai sukaktuvių dieną. Nuotr. Su Dfftno 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Rochester, N . Y. 

DEIMANTINĖ ŠVENTĖ 

be tokių vadų ano meto vyrai 
parodė ypatingą tautinį bei reli
ginį susipratimą. Nereikia už
miršti, kad šio šimtmečio pra 

vičių, o artėjant kitu metu Ve
lykoms vėl pasikvietė lietuvį ku
nigą. 15 įrašu nematyti, kuris 
kunigas buvo pakviestas tą sykį, 
bet jo pakvietimą jau reikėtų 
laikyti lyg ir būsimos parapijos 
užuomazga. Pačioje pradžioje drau 

Birželio 8 d. Rochesterio Švento 
Petro ir Povilo draugija atšven
tė savo deimantinę sukaktį. Pati 
parapija prieš porą metų šven
tė savo septyniasdešimtmetį, o jos 
senia'usia draugija dabar jau at
šventė net septyniasdešimt penk 
mėtį. Vadinasi, ji yra bent treje
tą metu senesnė už parapiją. 

Kada pirmas lietuvis atsirado 
Rochesteryje tikru žinių nėra, 
bet dvidešimto amžiaus pradžio
je čia jų buvo jau gana gražus 
būrys. Juos čia ypač patraukė 
daug lengvesni darbai negu Penn 
sylvanijos kasyklose. Čia buvo su
klestėjusi batų pramonė ir smar
kiai augo drabužių siuvyklos. 
Tu© metu čia jau buvo į stiprią 
parapiją susibūrę katalikai vokie
čiai, būrėsi ir lenkai. Šie traukė 
prie savęs ir lietuviais. Jiems juk 

džioje buvo jau gana stiprus ne Į gijos kasa dar tebebuvo labai 
tik socialistinis, bet ir antireli-, menka, tai nežinia, kaip buvoatsi-

]aunimo centre liepos 2 ir 4 
dieaomis bus seminaras seknos 
metams atžymėti. Kodėl mošiat 
liepos pradžioje, kai visiems tiek 
darbo ruošiantis VI Tautinių šo
kių šventei? 

— Todėl, kad Sv. Rašto būre
lio nariai ir Jaunimo centras no
ri tesėti pažadą tautiečiams ruo
šiamais seminarais ir konferenci
jomis padėti labiau pažinti Šven
tą Raštą. Antra, kad atvykę iš ki
tur svečiai ir jaunimas į šokių 
šventę liepos 2 d., trečiadienio 
vakare yra gana laisvi Norėta 
sudaryti progą gauti jiems kiek 
dvasinio maisto, religinių žinių, 
o liepos 4 d. JAV neprilausomy-
bės šventėje norėta pakviesti jau 
nimą ir šeimas į Mišias pasi
melsti už mūsų dviejų tėvy
nių — JAV-ių IT Lietuvos — 
laisvę ir atvykti į Jaunimo cent
rą jaunimui pasišnekėti su mūsų 
jaunaisiais kunigais tikėjimo klau
simais ir išsiaiškinti neaiškius 
dalykus. 

— Kodėl tos konferencijos ir 

lietuvis tada buvo toks keptas — 
neiškeptasj tariant, apyžalis 
lenkas, kurį reikia tik užbaigti, 
kad taptų visiškai savas. Prieš 
trisdešimt metų mane patį, jau 
gana pagyvenusį, lenkė norėjo 
įtikinti, kad lietuviai yra tik nau
josios litvomaniškos "panstvos" 
išmonė. Savo teigimui paremti ji 
man kaip poterius išbėrė kokį dvi
dešimt žodžių. Kiek atmenu 
ten buvo ir kožnas, ir kanečnas, 
ir spavednė, ir alupka... Kas ten 
visus atsimins? Kai kiekvienam 
jos žodžiui pasakiau lietuvišką 
atitikmenį, ji tik ranka numojo. 
"Kol litvomaniškos panstvos ne
buvo, tol ir tokių žodžių nebu
vo", — atkirto IT dar pridėjo, kad 
litvomanų panstva tyčia tokių 
žodžių prigalvojo dalį Lenkijos 
sau atsiplėšti, kad turėtų kam 
ponauti. 

Toks susidūrimas įvyko jau pen
kiasdešimtaisiais metais, tai koks 
didelis "apaštalavimas" turėjo 
būti prieš pusšimtį metų, kai 
toji pati moteriškė ir į ją pana
šūs buvo tik savo dvidešimtmetį 
peržengę. Žinoma, šiokį tokį skai
čių lietuvių jie tikrai pritraukė, 
bet dauguma vis tiek laikėsi savo 
rr 1905 m. pradžioje ir ėmė kelti 
savos lietuviškos ir katalikiško* 
draugijos reikalą. Ypač reikia įsi
dėmėti, kad organizatorių tarpe 
nebuvo nei kunigo, nei daugiau 
mokslo ėjusio pasauliečio, bet ir 

ginis judėjimas. To judėjimo pa
kankamai buvo ir Rochesteryje. 
Tas tik dar labiau pabrėžia pir
mosios Rochesterio lietuvių drau
gijos steigėjų tvirtumą ir sąmo
ningumą. Pirmuosius narius į 
draugiją pradėta rinkti 1905 m. 
pradžioje Balandžio 2 d. užsira
šė 28 nariai, balandžio 9 d. — 14 
narių. Visi susimokėjo įstojamąjį 
mokestį po 50 centų. Gegužės 7 d. 
jau sušauktas pirmasis susirinki
mas ir jame priimtas draugijos 
vardas: Lietuviška broliškos pa
galbos švento Petro ir Povilo 
draugija. Nariai sutarė savitarpy 
vadintis broliais. Atrodo, kad vie
nas iš pirmaujančių organizato
rių buvo Juozas Rickis, nes jis 
pradėjo vesti knygas, ir jo ranka 
įrašyti visi pirmieji nariai. Pir
mame susirinkime greičiausiai 
net jokių valdomų organų ne
buvo rinkta, nes tik rugpiūčk) 6 
d. susirinkime nutarta įvesti ge-

lyginta kunigui Urbonavičiui už 
kelionę. Gal jam pačiam kokiais 
reikalais pasitaikė būti Rocheste
ryje, bet jau kai kvietėsi pirmai 
lietuviškai velykinei, tai nutarė 
ir kunigui kelionę apmokėti. Su
tarė tvarkytis taip: Švento Petro 
ir Povilo draugijos nariai eis iš
pažinties veltui, o kiti mokės po 
vieną dolerį, bet jeigu išeitų taip, 
kad pinigų nebūtų surinkta Įdek 
reikia, tada jau patys nariai susi
dėtų ir padengtų išlaidas iš sa
vo kišenių. Tačiau to nereikėjo. 
Velykinėms susirinko tiek daug, 
kad užmokėjus kunigui (50 dol.), 
už bažnyčią (10 dol.), dar kiek 
ir smulkesnių išlaidų, liko 33 
dol. 25 et. Tuos pinigus, Marty
nui Stučkui pasiūlius, nutarta pa
likti būsimos lietuvių parapijos 
steigimo pradžiai. Tai atrodo ir 
buvo tas pirmas momentas, tapęs 
parapijos pradžia. 

Vėliau, kai parapijos steigi
mas tapo realiu dalyku, švento 
Petro ir Povilo draugija ypatin-

resnę susirinkimų tvarką ir tam 
jau išrinkta šeši asmenys: Ado
mas Norkeviče, Jonas Sebeda, An-; . , . . . . . - - . 
driejus Kralikauckas, Jonas S a u - į f * * 2 f f į ° £ ! *T " T V 

noris, Simonas Gudelis ir Juozas) < " b n > 1 , v ) ****> te l r ™> *+ 
Rickis. (jis pats rašė protoko-
lus, tai ir save įsirašė paskutinį.). 
Tiems patiems asmenims paves
ta surašyti ir draugijos konstitu
ciją. Tik 1905 m. spalio 1 d. susi
rinkime jau pagal priimtą kons
tituciją išrinkta pirmoji forma
li valdyba: prez. Adomas Norke
viče, viceprez. Martynas Stučka, 
protokolų sekr. Juozas Rickis (at
rodo, jis buvo vienas iš pačių raš-
tingiausių), finansų sekr. Kos-
tantas Rickis, kasininkas Adomas 
Butrimas, kasos globėjai Andrie
jus Kralikauckas ir Juozas PleŠ-
kūnas, ligonių globėjas Jonas 
Saunoris rr maršalka Simonas Gu
delis. Anuo metu maršalkos (da
bar jį gal pavadintumėme tvark
dariu) draugijoje buvo labai reikš 
minga pozicija. Jis žiūrėjo susi
rinkimo tvarkos, įsigėrusį ar išsi
šokėlį galėjo net iš susirinkimo 
pašalinti, jis vesdavo organizuo
tai narius į bažnyčią, vadovau
davo paradams, kurių anuo me
tu buvo irgi nemažai. 

Tais pačiais metais Padėkos die
nai jie pasikvietė kunigą Urbona-

Rochesterio Sv. Petro ir Povilo draugijos dabartine valdyba. IS kaires: ii 
gametis pirmininkas Petras Pikūnas. Antanas Paliulionis. Jurgis Zlotkus i) 
Vladas Masiulis 

sos pinigais. Prireikus, pinigus pa 
rapijai skolindavo, o po kiek lai
ko skolą dovanodavo. Net ir toji 
žemė, ant kurios tebėra parapijos 
pastatas, buvo užpirkta Švento 
Petro ir Povilo draugijos pinigais. 

Parapijos kūrimo bėdos dar 
anaiptol nebuvo baigtos, kai at
sirado platesnių Teikalų: pradė
jo atsikurti nepriklausoma Lie
tuva. Vartant anų laikų Šven
to Petro ir Povilo draugijos nu
tarimų knygas, vis užtinkami 
Lietuvos rūpesčiai. Jau 1913 m. 
jie aukojo Tautos namų statybai 
Vilniuje ir dar pirko jiems vieną 
sieksnį žemės. Tai bene ir buvo 
pirmoji auka Lietuvos reikalui. 
Tautos namams aukas rinko Mar
tynas Yčas ir dr. Jonas Basanavi
čius. Juos smarkiai ėmė šmeižti 
Laisvės h- Kovos laikraščiai. Sv. 
Petro ir Povilo draugija tuoj šoko 
ginti, net išrinko komisiją, kad 
paruoštų protestus ir išsiunti
nėtų spaudai. Prasidėjus karui, 
jie patys dėjo pinigus ir dar rinko 
aukas nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti, vėliau pirko 
Lietuvos laisvės bonus, jų palū
kanas irgi aukojo įvairiems Lie
tuvos reikalams. Kai Lietuva ren
gėsi išleisti savo tvirtą, auksu pa
dengtą valiutą, jie aukojo vadi
namam Aukso — Sidabro fondui, 
rėmė šaulius, Vilniui vaduoti 
sąjungą. Susidėjusi su kitom Ro
chesterio katalikiškomis draugijo 
mis įsteigė vienam Lietuvos uni
versiteto studentui stipendiją. 

Pinigai sueidavo ne vien iš na
rių mokesčių. Draugija kasmet 
surengdavo piknikų, pasilinksmi
nimų, balių, kurie papildydavo 
draugijos iždą, iš kurio imdavo 
savo parapijos ir Lietuvos reika
lams. 

Ilgainiui atsirado narių nebe-
pasitenkinančių paprastais suėji 

Prel. D. Mozeris, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas, skaito maldas ge
dulo pamaldų už Lietuvą, 40 metų 
Lietuvos okupacijos sukaktį minint, 
Sv. Vardo katedroje, Chicagoje. 

Nuotr. P. MaUtos 

gramą. Taip ėmė rengti vaidini
mus ir beveik kas metai sureng
davo po vieną vakarą su vaidi
nimu. Sv. Petro ir Povilo draugi
ja buvo pirmoji, kuri kėlė reika
lą Rochesterio lietuviams turėti 
savo knygyną. Kitos organizacijos 
tam pritarė ir taip visų draugi
jų aukomis atsirado vien lietuviš
kų knygų "Aušros" knygynas. 

Dabar tie visi reikalai nutolo. 
Broliška savitarpinė pagalba ne
beteko prasmės, kai atsirado be
darbių, ligų ir kitokie valstybi
nio masto draudimai, o kultūri
niams barams atsirado kitų, ge
riau pasiruošusių žmonių. 

Seniau draugija rinkdavosi kas 
mėnesį, o prireikus net ir daž
niau, nes reikėjo suskaičiuoti ser
gančius ir išmokėti jiems pašal
pas. Dabar, tiems reikalams atkri
tus, jie renkasi tik du sykius per 
metus, bet iš parapijos gyvenimo 
pasitraukti dar nežada. Jų iždas 
dar ne tuščias. Tiesa, jie dabar 
nebesigarsina savo aukomis, bet 
jeigu atsirastų koks didelis rei
kalas, dar ir dabar parodytų savo 
stiprybę. 

]ur%w ]ankus 

pašnekesiai yra jaunimui ir vai
kams, o ne vien suaugusiems? 

— Rengėjams tai atėjo į galvą 
gana savaime. Norint trumpu se
minaru atžymėti šeimos metus, 
K. Bažnyčios paskelbtus visame 
pasaulyje, pritinka, kad jame da
lyvautų ne tik suaugusieji, bet ir 
visi šeimos nariai — vaikai ir pa
ūgėjęs jaunimas. Be to, gana 
praktiška atvažiuoti visiems drau 
ge-

— Kas parinko pašnekesių 
temas jaunimui? 

— Jaunimo centro kavinėje 
buvo suruošta vakaronė — pasi
tarimas. Jame dalyvavusi jauni
mo grupelė — daugiausiai atei
tininkai ir skautai — diskutavo 
įvairias jiems rūpimas temas ir 
paskui tuos klausimus surašė į 
vieną lapą. Rengėjams pasitarus 
su kun. A Saulaičių, pašnekesių 
vadovai pasirinko iš pasiūlytųjų 
temų. 

— Kokios tos temos? 
— Jos aktualios ir įvairios. Tre

čiadienio vakare kun. Saulaičio 
du pašnekesiai: Kieno kaltė, kad 
jaunimas atitolsta nuo Bažny
čios; Lietuvybė ir karjera. Penk
tadienį prieš pietus nuo 12 iki 15 
m. amžiaus, kun. A Markaus: 
Kas yra moralu, kas nemoralu. 

— Ar ateis kiek jaunimo į tuos 
pašnekesius? 

— Tikimės, kad ateis geras bū
rys jaunimo. Temos yra įdomios. 
Be to, galės padiskutuoti ir kitus 
klausimus, jei liks Įdek laiko. Pa
šnekesių vadovai yra gana jauni 
k žinomi kunigai. Tai visų ge
rai pažįstamas ir jaunimo mėgia 
mas kunigas jėzuitas A Saulai-
tis, lietuvių parapijoje Brighton 
Parke dirbąs kunigas T. Kasputis, 
neseniai įšvęstas ir neseniai į 

.Marąuette Parko Het. parapiją 
paskirtasis kun. A. Markus. Taip 
pat eilė jaunimo organizacijų va
dovų pažadėjo pakviesti savo 
draugus-es ir padalinti seminaro 
programas tarp kitų. Kviečiame! 
per spaudą, radiją ir dalijame la-1 
pelius. 

— Kas parinko temas suaugu
siųjų konferencijoms? 

— Kadangi seminaras ruošia
mas Sv. Rašto būrelio šeimos 
metams atžymėti, tai prelegentai 
sutiko kalbėti apie šeimą Sv. Raš
te, o temą patys aiškiau nusistatė. 
Vysk V. Brizgys prašė jam pasiū
lyti keletą temų. Penktadienio 
vakaronėje dalyviai surašė visą 
eilę jiems ir kitiems rūpimų klau
simų. 

— Tad apie kokius dalykus 
kalbant išgirs suaugusieji? 

— Vysk V. Brizgys kalbės: Sei
mą ir visuomenės dvasinis gyve
nimas. Manau, nurodys, kad, jei 
pačių šeimų dvasinis gyveni
mas yra stiprus, religiškas, krikš
čioniškas, ir visuomenės dvasi
nis gyvenimas bus teigiamas, at
silaikąs prieš neigiamą nekrikš
čionišką viešosios nuomonės spau 
dimą. Kun. V. Bagdanavičius 
kalbės apie šeimos raidą Senaja
me Testamente. Jis parodys, kaip 
Dievo žodis, pranašų ir įvykių 
paskelbtas skatino išrinktąją tau
tą vis gerinti šeimą ir siekti tobu
los vedusiųjų meilės. Ses. Jani
na Galubickytė, kazimierietė, ku
ri taip visiems patiko praeitam Sv. 
Rašto seminare, kalbės apie di
džiąją Dievo vaikų šeimą — Die-
•o tautą Sv. Rašte. Tikiuosi, ji 
duos pajusti, kad mes esame Die
vo išrinktoji ir tėviškai globo

jama tauta. 
— Kokiu būdu bus pravesti 

tie pašnekesiai? 
— Pokalbių ir konferencijų 

prelegentai yra paprašyti ir jau 
pažadėjo kalbėti neilgai. Po to 
bus diskusijos, pasidalinus į ma
žas grupeles, paskui klausimai ir 
atsakymai. Vienas pašnekesys ar 
konferencija užsitęs tik apie va
landą laiko. Jie ir negalės ilgai 
užsitęsti. Penktadienį tenka baig 
ti apie dvyliką su puse, nes jau
nimui po pietų reiks vykti į šokių 
repeticijas. Be to, bus galima ka
vos atsigerti ir atsigaivinti. 

— Ačiū už paaiškinimus ir in
formaciją. Tikėkimės, kad jauni
mas pasinaudos šiame seminare 
pokalbiais su mūsų jaunaisiais 

mis. Jis turėjo tik tarnaitę, iš 
prieglaudos našlaitę. Mergaitė 
buvo padori ir klusni, šykštuo
lis pamilo ją kaip savo vaiką. 
Giminės baiminosi, kad jis ne
paliktų mergaitei —viso savo 
turto, kurio turėjo daug. Gimi
nės stengėsi su seniu turtuoliu 
susitaikyti. Tad mirdamas žo
džiu pasakė, kam jis palieka sa 
vo puošnius namus ir ūkį, o vi
są namo apyvoką paskyrė ne
turtingai savo tarnaitei. Tfip-
tuoliui mirus, giminės išteškėjo 
viso namo pakampes ir spintas, 
ieškodami pinigų, bet tesuratko 
tik 300 lirų. 

Palaidoję turtuolį, tuojau iš
varė iš namų tarnaitę. Ji išei
dama susirinko jai paliktus 

kunigais ir savytarpy, o suaugu- nus nevertingus daiktus ir t n » 
šieji konferencijomis apie šeimą 
liepos 2 ir 4 dienomis, Amerikos 
nepriklausomybės šventėje 

Aldona Zmlsk&itė 

LAIMĖ ŠLUOTOJE 

Italijoje, Palermo mieste, gy
veno pasiturįs vyno pirklys D., 
bet jis buvo labai šykštus. Visą 
savo amžių pykosi su kaimy
nais, artimaisiais ir net giminė-

šluotas. Visus daiktus nunešė 
parduoti vienam senų daiktų 
pirkliui. Pirklys, vartydamas 
šluotas, vienoj šluotoj pastebė
jo įkištą popiergalį. Šluotą iš-į 
ardęs, rado paslėptą D. turtuo 
lio laišką, užadresuotą pas j | 
tarnavusiai mergaitei. Atida-* 
rius čia pat prie mergaitės voJJ 
ką, buvo rastas senio turtuolio 
testamentas, kuriuo jis yra už
rašęs tarnaitei našlaitei visas, 
savo santaupas, 5 milijonus l i 
rų. jnw 

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokšteles 
Atlieka: DALIA KU6CNIENE 
Akompanuoja: Enriąue Arias 

Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kurmiai: 
Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasaufmių kompozitorių kūriniai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

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

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE v " ~ 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a i d S c a r r y 

Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti veršeliai. lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB švie
timo Taryba, Cbkago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Sis leidinėlis graliai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 

Chlcags, III. 

• 

_ 

ALEKSANDRAS STULGINSKIS 
A T S I M I N I M A I 

Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1979) 

Aleksandro Stulginskio knygų serijos 
redaktorių S. A. RAČKAUSKAS, PhJ). 

Iileido Pedagoginis Lituanistikos Institutas su Dr. Jono 
ir Dr. Aldonos Juozevičių parama. Spaude M. Morkūno 
spaustuvė. Knygos kaina su persiuntimu $12.85. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4S45 W. 63rd St. 
Chicago, H. 60629 

Dlinois gyventojai dar prideda 72 e t valstijos mokesčio. 

^«raiimiiiiiiiiinminiimmiiiuiiiinifHiitiimiiiiHuiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiniiiitt 

LITHUANIAN NATIONAL GOSTUHES " 

Vuotr St. Ogflaa 

L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S Į 
(LithuaniAB Heritage - Jigsaw Pussle) 

Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 561 gabeMuku galvosūkio 
formoje. Išleido Baltie Assoeiate, Boston, Mass. 

Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto
riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos ganiaisiais 
žmonėmis. sfe leidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12-95. Ekstra 
už persiuntimą, Illinoia gyventojai prideda 78 et. valstijos mo
kesčio. Užsakymus siusti: 

1 DRAUGAS, 4545 W. 63rd SU Chtea**, IL 60625 

ANTANAS 

ST -

mais. Jie norėjo, kad suėjimuose 5 
bxi*Ų s-.ma n, n r * ; + :nnė pro- ^tllUlliiilUint>|HmWIHIMHIIUnilHIISMIIIIIIIIIIHtltHIHtWWWIHIIIimillHHmHH: 

i ANASTASIA TAMOŠAITIS 

by T lllii—lss Felk Art lasutote. 
Terceto, Ckaadsv, 1979 

Veikalas dkleUo, liuksusinio formato, 258 psL, gausiai ilius
truotas nuotraukoims. istoriniais ir Meto pieiinisis, gera dalis 
ilhistracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. 
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. 

Knygos baisa sa uurisiillsss — $*7M 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd SI., CMctp, IL 60626 
Illinois gyventojai dar prideda $155 valstijos mokėsite. 



LIETUVOS GEN. KONS. J. DAUZVAR-
DIENES [VADINIS 20DIS BAISIOJO 
BIRŽELIO 40 METU MINĖJIMO PAMAL
DOSE SV. VARDO KATEDROJE, CHI-
CAGOJE. 

.M REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TROY ST., CH1CAGO, OX. 60629. TELEF. 925-5068 
% • 

DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES 
KARIU SEIMU MOTERŲ DRAUGIJOS VĖLIAVA 
Oi I 
-nGen. VL Nagevičius 1935 m.Ą 
ramovėnų vardu įteikė D.L.K.Bi-
itttės draugijos valdybai gražią 
vėliavą, kuri vėliau buvo laiko
ma Kaune/Karo muziejuje. Jos 
likimas nėra žinomas, bet reikia 
manyti, kad ji, kaip ir daugelis 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
relikvijų, yra sunaikinta. 
^Po 28-rių veiklos metų išeivi-

jpje, Birutės draugijos 'Chicagos 
skyrius nusprendė įsigyti vėlia
vą. Pagal apsvarstytą ir draugijos 
narių susirinkimo priimtą projek
tą, dailininkė M. Morkūnienė su
korė bržėinį, kurį klaipėdietė 
A. Albrechtienė rankomis išsiu
vinėjo. Š.m. birželio 6 d., daly
vaujant birutininkėms, ramovė-
nams bei jų draugams, Lietuvių 
tautiniuose namuose įvyko iškil
mingas vėliavos krikštas su jau
kiu pobūviu — pietumis ir kon
certine dalimi. Sis įvykis buvo 
draugijos valdybos rūpestingai ap
galvotas ir sklandžiai įvykdytas. 
Valdybą sudaro pirmininkė — K 
Leonaitienė, J. Kerelienė, J. Ivaš-
kienė, A. Likanderienė ir S. To-
liošienė. Ypač malonu, kad vė
liavos krikšto motina yra S. Ože-
lienė, asistentės M. Tumienė ir 
V. Genienė, daug draugijai nusi
pelniusios veteranės iš tų laikų, 
kai Lietuvoje draugijai buvo įteik
ta pirmoji vėliava. Vėliavą nešė 
% Norienė, Krikšto tėvas yra ne
priklausomybės kovų dalyvis sa
vanoris — kūrėjas pik. J. Švedas 

*Apie dalyvavusias organizacijas 
jau buvo rašyta šventės reporta
že tad šį kartą sustosiu prie pa
čios vėliavos simbolių apibūdini
mo. Vėliavos viena pusė prime
ni turėtąją Lietuvoje. Ant tam
siai raudono pagrindo, viršuje, 
dėžiniame kampe, yra draugijos 
emblema — auksu siuvinėta ku
nigaikštienės karūną, kuri reiš-
lda taurumą ir prakilnumą. Ka
rūną puošia gintaras. Jį iš Lie
tuvos atsiuntė kukli darbininkė, 
bet didelė patrijotė, kurios tėvy-
riės meilę nepalaužė Sibiro trem
tis. Apačioje karūnos yra šilku 
siuvinėta rūtos šakelė — lietuvės 
ženklas. Per visą vėliavą sidabru 
išsiuvinėtas draugijos vardas „Di
džiosios Lietuvos Kunigaikš
tienės Birutės Karių Seimų Mote
rų Draugija". Kairiame kampe, 
viršuje yra trispalvė. Ji mūsų vė
liavą išskirs iš svetimtaučių vė
liavų. Antroje vėliavos pusėje vaiz
duojamas liepsnojantis fakelas, 
papuoštas Gedimino stulpais. 
Liepsnos skleidžiasi į visas puses, 
tai lietuviai, nešini širdyje tėvy-

Susirinkome šioje didingoje 
šventovėje jungtis į vieningą, ga
lingą maldą už Lietuvą, į gedulo 
maldą už jos nukankintus ir kan
kinamus vaikus. 

Susirinkome maldingai pami
nėti siaubingas, prieš 40 metų 
buvusias dienas, kuomet Sovietų 
sąjunga sulaužė visas su Lietuva 
iškilmingai pasirašytas sutartis 
ir įvykdė slaptą, judošišką, su 
nacių Vokietija padarytą suokal-
bišką sutartį "užgrobti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. 

1940 metuose, birželio 15 die
ną, Sovietų Sąjunga klasta, smur
tu ir karine jėga okupavo Lietu
vą, pašalino jos teisėtą valdžią 
ir pradėjo vykdyti mūsų tautos 
genocidą. Tūkstančiai nekaltų 

lietuviu žuvo. Tūkstančiai buvo į-
kalintS ir paversti sovietų vergais, 
brutališkai išvežti į tolimas So-
vietijos dalis. Giliu liūdesiu ir 
malda prisimenaune brolius - se
seris, žiauriojo okupanto aukas. 

Meldžiamės už Lietuvą, už jos 
užslopintą laisvę. Meldžiame 
Aukščiausiąjį padėti mūsų pa
stangoms išvaduoti Lietuvą iš 
Dievo nepripažįstančio okupanto 
žabangų. 

Karšta malda, vieningu darbu 
padėsime Lietuvai atgauti nepri
klausomybę, kad dabar paverg
tas lietuvis vėl galėtų gyven
ti laisvai ir be baimės, be perse
kiojimų, garbinti Dievą dr įmylėti 
savąją Tėvynę, savo laisvą, ne
priklausomą Lietuvą. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 28 d. 

AUKSTAITES KNYGA "ISEIVE" 

D. i , K Birutės draugijos vėliavą laiko jos krikšto motina draugijos veteranė 
S. Ožeiiene; priekyje stovi krikšto tėvas pulk. J. Švedas; toliau matyti Centro 
ir Chicagos skyriaus valdybos pirm. K. Leonaitienė. 

Nuotr. P. Malėtos 

nes meilę, pasklidę po visus pa
saulio kraštus. Vienos liepsnos di
delės, kitos mažėjančios, tarytum 
gęstančios, tačiau iš apačios ky
lančios naujos liepsnos, tai ant
ros, trečios ir ketvirtos kartos lie
tuviai kurie parodo ne tik dėme
sį, bet ir meilę tėvų ir protėvių 
žemei bei tautai. Tai liudija jau
nimas, kuris perima iš vyresniųjų 
veikėjų darbus, lituanistinių mo-

valstybės ir tautos gyvenimo lai
kotarpius: karūna —mūsų gar
bingą senovės kunigaikščių Lie
tuvą, trispalvė — laimingą ir gra
žų nepriklausomybės laikotarpi ir 
pagaliau tretysis laikotarpis — 
išeivija ir tremtis. Papuošta gra
žia juosta, kurią padovanojo krikš
to motina S. Oželienė, vėliava 

Kanados Ketuvų rašytoja Ma
rija Navikevičienė — Aukštaitė 
šiais 1980 m. prabilo nauju savo 
beletristiniu kūriniu „Išeivė". Iš
leido A. F NavSkevičius, kalbą 
peržiūrėjo Č. Senkevičius, apipa
vidalino „Tėviškės Žiburių" 
spaustuvė Toronte, viršelis dail. 
J. Juodžio. Knyga turi 265 psl., 
kaina — 6 dol. 

I 
Marija Aukštaitė reiškiasi po

ezijoje ir prozoje — beletristiko
je. Kaip ivisuose jos raštuose, taip 
ir šioje knygoje gausu patrioti
nio sentimento, religinių minčių 
ir jausmų, daug nuoširdumo, ly
rinio jautrumo, gausu meilės žmo
gui, o ypač stiprūs ryšiai su sa
vąja šeima — šiuo atveju su sa
vo dviem sūneliais plaukiant į 
Kanadą ir su ten ją sutinkančiu 

I vyru. 

Visa ši knyga tai literatūrinis 
reportažas išgjvendmų, plau
kiant laivu iš Europos į Kanadą 
pas ten anksčiau įsikūrusį vyrą. 
Iš vienos pusės džiaugsmas, kad 
šeima galės susijungti, iš kitos 
pusės — liūdesys, kad, vyrai ne
turint lėšų visą šeimą atsigaben
ti, sūnus Jonas, gimnazistas, lie
ka Lietuvoje, globojamas močiu 
tės ir tėvuko, ;Iankantis gimnazi 
ją, o 1941 m. žūstantis kaip par 
tizanas kautynėse prieš okupan
tus bolševikus. 

gas aprašo: „Jos iškyla di
džiuliais siūbuojančiais kalnais. 
Liūliuoja šniokšdamos ir šnarė
damos... Baltomis putomis puto
damos mėto laivą, kaip šapelį, 
neša nuo vieno vandens kalno, 
į kitą, tai vėl nusiverčia į pakal
nių sūkurius, iš kur palengva 'ky
la, kyla ir iškyla ant vandeni
nių žalsvų keterų, ir taip supa
si, supasi šita jūra, šita misteri
jų begalybė" (112 psl.). 

Autorė kalba paprastai, bet vie
tomis įstengia prabilti taiklia fra
ze. Pvz., rašydama apie sūnelį, 
taria: ,Jo akelės atsirėmė į ma 
nąsias..." (81 psl.). 

Knygos pradžioje įdėtas prolo
gas, autorės apibūdintas „Mano 
išgyvenimai Dvasios Pakilime". 
Neabejotume, kad autorei tie iš
gyvenimai brangūs, bet skaityto
jui tie mistiniai pasišnekėji 

Visas kelionės įvykių ir dialogų stovi šalia brolių ramovėnų vė
liavos Lietuvos Laisvės kovų mu- j perteikimas yra gyvas h* vaizdus, 

kyklų mokiniai bei jaunimo orga- į ziejuje, o jos miniatiūrinė kopi-į rašomas pačios autorės pasipa 
nizacijos. Jie visi liudija, kad „Tė- į ja su lietuvių ir anglų kalbomis Į sakojimu, pirmu asmeniu. Atsi-
vynes meile nemari . 
išsiuvinėti žodžiai ir 
vos šūkis. Apačioje išsiuvinėtas 
juostos motyvas reiškia meilę tra
dicijai ir lietuviškam menui. Lie
tuviškos tradicijos vis daugiau 
reiškiasi šeimose ir organizacijo
se, gi mūsų liaudies motyvai nau
dojami tapyboje, muzikoje ir li
teratūroje 

5ie sidabru j aprašymu bus pakabinta Balze 
yra vėlia- j ko muziejuje 

Vėliava apima Lietuvos 

Seitosios tautinį Jokių šventės ko- Šeštosios tautinių šokių šventes komi-
mitcto n»r* — *oaud<y. vni.v.f >-
BenokraJtyt* - Gotcehien*. 

teto bilietų platinimo pirm. Genė Rim
kienė. Nuotr. V Jasinevičiaus 

Šventės dalyviai su pagarba pri
siminė praeitį ir su viltimi žvel
gia į ateitį ir tiki, kad ši vėliava 
bus parvežta į nepriklausomą 
Lietuvą. 

Pagal seną tradiciją, nepriklau
somos Lietuvos prezidentų žmo
nos būdavo Birutės draugijos gar
bės pirmininkes. Draugijos narės 
yra labai dėkingos Lietuvos gene
ralinei konsulei J. Daužvardienei, 
kad ji dabar sutiko perimti šias 
pareigas. Jaunoji šventės prave-
dėja mok V. Kerelytė ir jos se
sutė studentė S. Kerelytė — gra
žus pavyzdys, kaip darniai kartu 
dirba net trys birutininkių kar
tos. E.D. 

MŪSŲ VEIKLA 
— Ses. kazirrrierietė Janina Go-

lubtekytė padės kun. A Saulai-
Siui pravesti pašnekesius jauni
mui liepos 2 d. po 6 v,v. mišių 
už faunimą ir šeimas, Jaunimo 
centre, Chicagoj, o po 10 v. mi
šių liepos 4 d, ten pat kalbės 
suaugusiems tema "Dievo tau
ta Šv. Rašte". Tuo pačiu metu ses. 
Margarita Bareikaitė, iš Putnamo, 
praves pašnekesius su vaikais. 

spindi jos tauri, motiniškos mei
lės kupina siela, lietuvišku kuk
lumu besireiškiąs elgesys, bet ir 
nevengimas įsijungti į 'laivo ke
leivių gyvenimo sūkurį, ruošia
mus koncertus ir maskaradą, net 
ir į sentimentalŲ bendravimą su 
graiku poetu. 

Autorė ryškiai perteikia gam
tovaizdį. Pvz., vandenyno ban-

D. L. K. Birutės draugijos Chicagos skyriaus valdyba. Sėdi U kairės: A. 
Likanderienė, J. Kerelienė. Stovi iš k.: J. Ivasauskienė, S. Toliušienė ir Kazė 
Leonaitienė — pirmininkė. Nuotr. P. Malėtos 

Blogas ūpas — 
bloga sveikata 

Žmonės, kurie nuolat susirau
kę, pikti, aršaus temperamento, 
niurnos, nepatenkinti ir prieka
būs daug daugiau suserga ir grei
čiau rimtom ligom, negu jų ra
mios, patenkintos priešingybės. 

Šitokie atradimai, sakoma, esą 
pirmieji nustatyti santykių tarp 
temperamento ir sveikatos, buvo 
paskelbti dviejų moterų gydyto
jų dr. Barbaros J. Betz ir dr. Ca-
rolinos B. Thomas po 30-ties me
tų studijų John Hopkins Medi-
cal Institutions. 

Jos sekė medicinos studentų 
grupę, kuri buvo suskirstyta į tre
jetą temperamento tipų. 

"Alfai" priklausė charakte
ringai atsargūs, rezervuoti, ra
mūs, nereikalaujantieji. 

,3etai" — spontaniški, akty
vūs, energingi, „šiltos" asmeny
bės. 

Gi „Gamai" — surūgėliai, prie
kaištingi, peštukai, visko reikalau
jantieji arba nenuolaidūs. 

Po 30-ties metų 77.3 procentai 
Gamos grupės sirgo vėžiu, krau
jospūdžiu, širdies liga, protinėm 
ir kitom ligom, kai tuo tarpu tik 
25 procentai Alfos ir 26.7 proc. 
Betos grupės turėjo šitokias prob
lemas. 

Iranietes ir kosmetika 
Iranas yra vienas vėliausių 

krašty, kuris uždraudė importuo
ti kosmetiką iš užsienio. Bet dėl 
to nusiskundžia 85 procentai Ira
no moterų (pagal vėliausią ap
skaičiavimą), kurios visiškai ne
vartoja kosmetikos. Madingosios 
iranietės visados pirkdavo kosme
tiką Europoje. Jos skundėsi, kad 
įranietiški gaminiai buvo aštrūs 
jų odai. Tuo uždraudimu ajatola 
padarė dar vieną mažą išpuolį 
prieš Vakarus. 

PATIKSLINIMAS 
Rožė Tijūnienė (ne Tijūnelie-

nė, kaip buvo skelbta anksčiau) 
su sūnumi Vytautu paaukojo 1000 
dol. Liet. Kat. Bažnyčios Kro
nikai leisti.. 

R. Šakienė, birutininkių atstovi i i Los 
Angeles, perduoda sveikinimus Chica
gos birutininkėms. 

Nuotr. P. Malėtos 

Rima Valiulyte dėkoja u* jai įteikt* 
menui studijuoti stipendiją, suteikt* 
Balzeko liet. kult. muziejaus moterų 
gildos. Nuotr. V. Norefcos 

Vita P->likaitv"* -
Rl'lok-

-wa I (trauka * 'V v.T F.uropa" P. PUK stovykloje. An-
Nuotr. L. Rimkaus 

mai su „Amžių Šešėliu" lieka 
svetima, nuo kūrinio atsieti. Skai
tytojui užkliūva ir pakartotinai 
suminimas vaiko „filosofavimas" 
arba toks arfos muzikos apibūdini-
nimas, kad ji "suburbuliavo", 
arba posakis, kaip: „iššukavau 
jų unifbrmikes iš dulkių" (164 
psl.). Greičiau reikėtų kalbėti 
apie dulkių iššukavimą iš uni-
formiukių. 

Kai kur įkelia abejonių, ar ne
nusikalstama tilkroviškumui, pvz. 
Lietuvos provincijos berniukų pa
sikalbėjimai su tarptautinio lai
vo matrona. Kokia gi kalba jie 
kalbėjo. 

Paskutiniame puslapy yra auto
rės užuomina, kad šis veikalas 
yra antras „Išeivės" tomas. Gal 
autorė turi minty anksčiau spau
doje jos pasirodžiusią gerai su
kirptą ir su talentu parašytą no
velę „Išeivė", kuri, atrodo, savo 
kūrybiniu svoriu, psichologinių 
išgyvenimų gilumu pralenkia ir 
šią knygą. 

Skaitytojui ša knyga palieka ir 
kažkokią mįslę: poroje vietų už
simenama apie Klementinos pas
laptį, kuri taip ir pasilieka ne
atskleista. 

Priimant „Beivę" su tokiu 
nuoširdumu, su kokiu ją autorė 
rašė, vis dėl to tektų pripažinti, 
kad veikalo suglaudinimas kūrf-
nfui būtų išėjęs i naudą. 

Baigiant tenka pažymėti, kad 
Marija Aukštaitė lengvai valdo 
plunksną, ji yra turėjusi tragiš
kų išgyvenimų (sūnaus žuvimas, 
vyro liga), kurie skausmu šlifavo 
jos jautrią sielą, kas atsispindi ir 
jos kūryboje. Kanados lietuviams 
ji yra nusipelniusi ir kaip laik
raštininke, būdama viena pir
mųjų „Nepriklausomos Lietuvos" 
redaktorių. Malonu, kad,sulau
kus ir vyresnio amžiaus, plunks
na neiškrinta iš jos rankų. 

Juozas Prunslris 

Aldona veselkienė komentuoja tau-
tink} rūbų savybes Balzeko liet. kuh. 
muziejaus moterų gildos suruoštoje 
taut rūbų madų parodoje Drake vieš
buty-, Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. liepos mėn. 1 d. 

St Petersburgo vyskupas pas lietuvius. IS kaires: kun. Frank Goodman, Sv. Vardo bažnyCios (kur laikomos lie
tuvių pamaldos) klebonas, vyskupijos kancleris kun. J. Keith Symons, vyskupas W. Thomas Larkin, už jo stovi 
misijos komiteto pirmininkas, įteikęs vyskupui dovaną, Antanas Gruzdys, Ona Galvydienė, komiteto sekretorė, 
preL Jonas Balkūnas ir svečias kun. Matthew Minte. Nuotr. K. Vaičaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St, Petersburg, Fla. 

LIETUVIU MISIJOS VEIKLA IR 
VYSKUPO VIZITAS 

5v. Kazimiero Lietuvių misijos 
visuotinis susiainikimas buivo š.m. 
gegužės 6 d. Floridos lietuviu kiu-
ibe. S m i rinkimas pavedė pirrrri-
fiinikauti komiteto pirmininkui 
Antanui Gruzdžiui, kuris pakvie
tė sekretoriauti sekretorę Oną 
GaJvydienę. 

Komiteto pirmininkas A n t * * * « ? ? I - 0 * * * . * ? ? * * ^ T 
Gruzdys padarė pranešimą ^ ! reuLeUrviy Enciklopediją anglu 

• J • * i i t kalba. Savo žodyje vyskupas pa-
apie dvejus su .puse metų laiko-j " . , " ;. J{ .. /. "77 \t z^r. - m . - . . -,i • sake, kad ns nesitikeio tokio iš 
tarpą. Oficialiai misija veikia n u o ! 

1977 m . rugsėjo 2 d., kada St . 
Petersburgo vyskupas a. a. Char-

kūnias. Misijos dvasios vadovas 
kun. Kęstutis Butkus įteikė vys
kupui n u o visu lietuviu čekį (300 
dol.), komiteto pirrnininikas A 
Gruzdys, asistuojant sekretorei 
Onai Galvydienei, įteikė menišką 
koplytstulpį misijos vardu. Visi 
svečiai sugiedojo vyskupui ilgiau
sių metų. Klubo choras, vadovau
jamas Petro Armono, pasigėrėti
nai padainavo 3 dainas. 

Vyskupas, apžiūrėjęs Elenos Ka
činskienės surengtą kultūrinę reli-

riką atkeliavo daug visokio am
žiaus ir išsilavinimo pabėgėliu, 
kurie, laikuį bėgant, atgaivino pa
mirštus lietuviškus papročiais, ta
me skaičiuje, ir vardinių šventes. 

Sv. Antano dieną Lake "VVorth'e 
Carpenters Hali salėn susirinko 
daugiau kaip 30 apylinkės lietu-

ta, bet kova už laisvę ten veda
m a labai atkakliai namuose, baž
nyčiose, mokyklose, kalėjimuose 
ir net pačiame Sibire. Lietuva te
bėra gyva ir kovojanti. Sacharovo, 
Petkaus, Gajausko ir kitų suėmi
mai, Afganistano užėmimas, pa
galiau pravėrė akis pasauliui, ku
ris praregėjo, ką lietuviai patyrė 
per tuos keturiasdešimt metų 
okupacijos. Faktas, kad per visą 
tą laiką Sovietų režimas nė tru
pučio nepasikeitė, lygiai nepasi
keitė ir mūsų tautos ryžtas nepri
klausomybę atgauti. Laisvės troš
kimas tapo dominuojančia aspi-
acija. Tauta už tai mokėjo ir tebe
moka brangiausią kainą — žmo 
nių gyvybėmis. Kol lietuvių tau
ta bus gyva ir kol laisvės troški
mas neišnyks, nepriklausomybės 
idėja taps realybe, kada sąlygos ir 
tinkamas laikas pribręs. Mes su 
didžiausia meile prisimename 
tuos, kurie žuvo kovoj esu komu
nizmu. Pavergtųjų pasipriešini
mas vyksta sunkiose sąlygose. Vie
nok jis auga ir stiprėja. Tad išlai
kykime savo tautines ir kultūri
nes vertybes. Žadinkime gyvastin 
gąsias tautos jėgas, kad ji išliktų 
gyva kūnu ir dvasia. Kol tauta 
bus gyva, bus gyvas ir jos prisikė
limas. Lietuvių tauta, kaip ir ki-

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — **>R BENT 

ISNUOM. KAMB. VYRUL Atskiras 
įėjimas ir vonia. 

Skambint GR fr-6772 

B B A L E S 1 A T E 

vių, senųjų ir naujųjų ateivių, 
pagerbti taurų Antaną Rugį jo ' tos tautos, turi teisę laisvai gy-
vardinių proga. . venti ir ji tos teisės niekad neat-

A. Rugys čia gyvena jau beveik t sisakys-

70-os ir T aiman apyL — 2-jų butų 
mūrinis. 2 mas. garažas. Skambint 
po 5 vai. vak. 

TeL 7S&-8279 

LOMBARD, BLL. Savininkas parduo
da "Califomia ranch" stiliaus namą. 
3 miegami. Katedros lubos. Vieno ak
ro sklypas — daug medžių. Mokesčiai 
$700 metams. Skambint 682-7577 arba 

i po 5 vai. vaje 6274547. 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apsiki. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir Califomia Avenue. Nuoma 
200 dol. m6n. 

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. 

PROGOS — OPPOBTUNITIE8 

PROGA BIZNIERIUI 
Edwardsburg miestely, Michigan, High-
way 62 ir Elkhardt Rd. kampas, savi
ninkas parduoda 2-jų akrų sklypą su 
trimis dideliais namais-krautuves pas
tatas, 2-jų butų " dupiex", didele dar
žine, darbui garažas. $155,000.00 

Skambint 616—«63-2966 

les B. McLaughildn parašė raštą 
Sv. Vardo parapijos klebonui kun. 
Franlk Goodman, kad lietuvių mi
sija jo adm'nistruojamoj pažny-
čioj turės kas sekmadienį pamal
das gimtąja kalba. 

Pamaldos vyksta 1 vai. p.p. ir 
jas lanko didelis skaičius tikin
čiųjų, siors dalis lietuvių (anks-

; kilmingo priėmimo su tokiais 
skaniais valgiais ir turininga prog 
rama, pažadėdamas sekantį kar
tą pabūt i ilgiau. Praplovęs Chla-
mauskienės iškeptą graindiozinį 

10 metų ir veikliai reiškiasi lie
tuviškame gyvenime, dalyvauja 
Lietuvių L. W. klube, Palm Beach 
Liet. Bendruomenėje ir B alfe. Vie 
nur jis pirmininkauja, kitur sekre
toriauja, kitur yra veMus valdy
bos narys, tvarko iždą. 

Su vąisais jis nuoširdžiai draugiš 
kas ir paslaugus, todėl jis įsigijo 
gražų būrį nuoširdžių draugu, 
kurie jo vardiniu proga jam lin
kėjo geros sveikatos, ilgo amžiaus 
daug, daug žemiškos laimės, ir gra 
žiai sudainavo Ilgiausių metu 

tortą, palydint gausiais plojimais, Į0 mielas Antanas visus pavaišino. 
Vaišes pagamino Stella Aupūnie 
nė, Liudmila Stulpinienė ir Ona 
Dovydaitienė. V. Z. 

išskubėjo vykdyti kito įsipareigo
jimo. 

Kad tas parengimas sklandžiai 
praėjo, tai komiteto pirmininko 
suminėta ir padėkota eilei asme
nų, kurie savo laiką ir darbą au-čiau isiKurusių) dar priklauso sa- , . . . . , . . . .. 

j . įkojo lietuvių garbei yr misijos 
naudai . 

vo gyvenamos teritorijos parapi 
joms. Šiuo metu prie misijos yra 
prisirašę 214 Šeimų su 354 nariais. 
Misijos dvasios vadovas dabar yra 
pranciškonas kun. Kęstutis Juo
zapas Butkus. Nuo misijos įkūri-

ingai va-

Po komiteto pirmininko prane
šimo misijos finansų tvarkytoj ac. 
Juozas Žvynys supažindino susi
rinkimo dalyvius su misijos fi
nans ine padėtimi. 

Dvasios vadovas kun. Kęstutis 
Butkus, padėkojęs komitetui ir 
misijos nariams už nuveiktus dar
bus, plačiau aptarė finansinę 
misijos padėtį. Susirinkimas gau-

mo ilki š. m. spalio 
dovavo visų labai mylimas ir ger
biamas pranciškonas kun. Tadas 
Degutis, kuris iškeltas į Roches-
ter, N . Y. 

Kun. Tada išvykimo proga 
1979 m. lapkričio 16 d. Sv. K M.!šiai dalyvavo diskusijose, tačiau 
komitetas susitaręs su vietos orga- 'j nepadarė gautindo 
nizacijų pirmininkais surengė 
šaunias išleistuvių vaišes, kuriose 
dalyvavo daugiau kaip 200 sve
čių. 

Kitas komiteto renginys taip 

Mūsu kolonijose 
Pittsburgh, Pa. 

BAISUSIS BIRŽELIS 

Tas baisusis birželis, kuris am
žinai pasiliks mūsų tautos istori
joje, ir Pittsburgho lietuviams 
kasmet iŠ naujo sukelia šiurpių 
prisiminimų. Pittsburgho Šv. Ka
zimiero lietuviu parapijos kle
bonas kun. W. Karaveakas tuo 
tikslu atnašavo šv. Mišias už 
visus žuvusius ir tebekenčiančius 
nuo komunizmo teroro paverg-

pavedė komitetui tuo reikalu tar-j t o i e tėvynėje ir neaprėpiančiuose 
tis su pranciškonui provinciolu. I ' 

'Dauguma organizacijų turi 
problemą su valdybų sudarymu, 
taip ir su misijos komiteto suda-

pat su organizacijų pirmininkų j rymu buvo vargas. Susirinkimas 
pritarimu vyko 1980 m. kovo 4 d.; pasiūlė eilę kandidatų, tačiau, 
Sv. Vardo bažnyčioje 1 vai. vyko visiems išsibraukus, buvęs komi-
iškibningas Lietuvos globėjo šv. teto pirmininkas A. Gruzdys suti-
Kazimiero minėjimas, kuriame į ko laikinai tęsti tas pareigas, kvies 
dalyvavo ir pritaikytą pamokslą. damas kitus komiteto narius su-
pasakė St. Petersburgo vyskupas Įtikti. Be to, dar susirinkimas pa-Į 
W. Thomas Larkin. Pamaldose į siūlė, kad būtų komitetas -pa-pil- j £ u s ^ 
dalyvavo 9 kunigai, vyčių, Romo dytas, pakviečiant finansų tvar-, y ^ j i s ?aAj^xk A l t o s a t s i§aU . 

kytoju diplomuotą ekonomistą k j m ą { H e t u v i Ų yjsuomenę. p a s . 
Juozą Žvyru. Visiems sutrkus ir k u i j i s p d e m i k r o f o n o pavietė 
susirinkimui gausiais plojitmais 
pritarimu "valdžia" buvo sudary
ta : Antanas Gruzdys — P * ^ ' j Homis progomis kalbėjusią. Sį kar 
n inkas , dr. Juozas Petnkas — > t ą jį kalbėjo angliškai 
vicepirmininkas, Ona Galvydiene 
— sekretorė, Juozas Žvynys — 
finansų tvarkytojas ir Vacys 
Kriaučiūnas — kasininkas. 

Dvasios vadovo kun. Kęstučio 
Butkaus malda susirinkimas, ku-

Programos vedėjas Vyt Jucius 
nuoširdžiai padėkojo seselei, ma
loniai sutikusiai kalbėti du sek
madienius, už taip gražiai paruoš
tas kalbas. Pridurtina taipogi, kad 
seselė Josephine, nors čia gimusi, 
visuomet klausytojus nustebina 
savo taisyklinga, be jokių prie 
kaistų tobula lietuviška tarsena 
bei stiliumi. Jos kalbai derinosi 
parinkta plokštelių muzika "Ve
ža mus iš namų" ir "Kaip aras". 

Povilas Dargis, ilgametis lietu
viškos radijo programos vedėjas, 
birželio 15 dieną taipogi visą lai
ką paskyrė liūdniesiems įvykiams 
paminėti. Po įvadinės kalbos ir 
parinktų plokštelių muzikos, įra 
šytoje juostelėje, dialogo forma 
vyras ir moteris, kalbėjo apie 
padėtį Lietuvoj. Pittsburgietis 

Platus sklypas. 
vestuoti ateiCiai, 

Geroje vietoje in-
ir kaina nuderėta. 

Faktiškai baisusis birželis buvo 
paminėtas radijo bangomis. Abi 
Pittsburgho lietuviškosios radijo 
programos šįmet kaip ir kasmet 
am skyrė daug laiko. Per Vyt Ju-
ciaus vedamą programą birželio 
8 dieną pagrindinė kalbėtojo bu
vo pranciškietė sesutė Josephine, 
kuri kalbėjo lietuviškai. Birželio 
15 dieną Vytautas Jucius skyrė iš
imtinai visą laiką birželio įvy-

Kalantos ir Palangos šaulių kuo
pų vėliavos, didelis įkaičius mo
terų tautiniais rūbais ir pilna 
bažnyčia tikinčiųjų. St . Peters
burgo lietuvių klubo gausus (per 
40 asmenų) choras, vadovauja
mas muziko Petro Armono, pa
maldose įspūdingai giedojo lietu
viškas giesmes. 

Po patrnaildų 2:30 vai. Lietu
vių klubo salėje vyko iškilmingas 
vyskupo W. Thomas Larkin pa-

šios programos bendradarbę sese
lę Josephine, čia daug kartų įvai-

BY OWNER 
ORIENTAL RŪGS 
TeL 313^851-9487 

'lIlIlTIIIIIllIlIIllIlIlIllIlIllllIllIllIlIflflIlHll 
AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS? 

MONETOS? SENĖNOS? 
Sužinokite kodėl CLAY moka 

daugiau. 
TEL. — 585-6210 

immiHUiiimiiiiiiiHimiiiiiiimuiiiiimi 
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DA 2 Y M A S 
Gražiai apdažoma v± žemą kainą. 

Skambinkite HENRIKUI 
Tel. - 434-0386 

iinniiiiiiiiiHnniininnniuiiiiiHHiiiiiiiii 

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 

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-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incotne Tax 

Notary Public 

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

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

**• -i - •- ~ —r^T^^ JSS sSSSSSSSSSBSS 5 B S B S I~TT—MI~ ~i-i~r v- ~ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave. 
Chicago, m. 606S2, teL 927-5980 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiumiimiiiiiit 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir-, 
tu vės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Giass blocks. j 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
UIHHHUHIHUIIUHUIIUmnilUtHHUmilH 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrandą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
TeleF. — GA 4-8654 

3208y, West 95th Street 

MASONRY & CX>NCRETE 
REPAIRS 

Naujo Ir seno mūro bei cemento 
pataisymai. 

Taip pat remontas — stiklo blokų, 
langų, kaminų ir židinių. z 

Skambinkite po S vai. vakaro. 
Antanas (Tony) Butkus 434-1094 

J. Petrik 776-1335 

C*g?£^>£>*&<fZ**s4>^£>^-£>^gZ^£*i. 

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

TeL — WA 5-8063 

• • • • * • « 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rasių grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

gerbimas. Banketą pradėjo misi- Į ris beveik tris vatkndas užsitęsė, 
|jos komiteto pinnisninkas A. Gruz- į buvo baigtas. An. 
dys ir pakvietė žymiausia koloni 
jos ponią Angelę Kamiene iškil
mėms vadovauti. Vyskupas pas 
lietuvius negalėjo ilgai svečiuotis, 
nes turėjo kitą parapiją vizituoti, 
tačiau A. iKamienės sugebėjimu 
beveik visa suplanuota programa 
sklandžiai praėjo. 

Taiklų sveikinimo žodį misijos 
ir visy tikinčiųjų vardu pasakė 
komiteto vicepirmminfcas dr. Juo
zas Petrtkas.Kondensuotą apie pa
vergtos Lietuvos Bažnyčios pade-, 
•U, apie kankinius lietuvius vys-! ™č'1 V n vardinių vietoje 
kupus, kunigus ir tikinčiuosius ii- j Švęsti gimtadienius. 
gesnį žod| tarė prelatas Jonas Bal-' Po II pasaulinio karo į Ame-

Lake Worth, Fla, 
ŠAUNIOS ANTANINĖS 

Lietuvoje turėjome paprotį švęs 
ti vardines. Ta proga varduvi-
ninkui-kei linkėdavome daug lai
mės ateities gyvenime ir, žinoma 
būdavome gerai pavaišinti. 

Cia Amerikoje, senieji ateiviai 
lietuviai, 'begyvendami tarp ame
rikiečiu priprato ir prie ju pap-

ėmė 

Savo abiejose kalbose seselė pre
legentė gyvai ir vaizdžiai, taipo
gi labai jausmingai ir įtikinan
čiai nušvietė baisiojo birželio 
reikšmę. Mūšy tėvynė, kalbėjo 
ji, šiandien, deja, tebėra okupuo-

l l I l l l lHllHllinflI l lHIIIl l lHIlIlI l l lIHHIIIIHl 

DAŽAU NAMUS 
IS LAUKO IR IŠ VIDAUS 

Darbą atlieku grafial ir są&ntagai. 
Nemdk&mi apskaičiavimai. 

JONAS KUEDfAmS 
TEL. — 429-0772 

miuimuiiiiiimiiiiiHimiiiiimmimiiim 
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B R O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTĖ 
Šimtas prakalbų | Lietuvą 

1975-1979 
Klastojimai Išdavikai apie mtis, kitus. 
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, Šepečio soc-Realizmai 
ir daug kitų {domių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties" 
spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

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

Chicago, IL 60929 
niinojaus gyv. dar prideda 60 et. 

valstijos mokesčio. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitmuntiiiutMiiiiiHiiiiii 

We'H help you make the rignt movė. 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Puteski Road 

Tel. — 767-0600 
Iniependently owned and operated 

v \ K A i IK MOTKSYS 

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

FuU Tbne — Typšag Reqnired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

POSTER PASENTS WANTED 
Work in your own home and be part 
of an individual's growth providing 
speciaiized care and training. 

EARN BETWEEN 
$275 TO $900 PER MONTH 

Chicago Resklents, North & West Side 
Only, CONTACT: 

SARAU HUTCHINSON 
Foster Home Co-ordinator 

Box 115 — 2nd Floor 
225 W. Washington St. 

Chicago, IL 40006 

HKLP VVANTBD — M O T E R A 
— w — — — — M — — p — * m • • • 

DCPERENCED 
SWITCHBOARD OPtRATOR 

PLUG BOARD. 
Clean modem off ce. 

Esccellent Cm. Benefits & eūcellent 
working conditions. 

Apply in person: 

REPL0GLE GLOBĘS OfC. 
1901 19. Narragansett 

TYPIST 
Accarate Typix»g. Geml Office 

Work. Smail Loop Office. 
Free Hoepitaiimtion 
TEL. — m l M 

PACKAOE FJCPRESS AGENCT 
MARIJA NOREUUENt 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
IAIMU p««f4daajamo« feroa riUUea 

pi-*f * MaMCM U Europos saadflfcf. 
S«08 W «• St., Chic«co, II, M«M 

TEI^ — WA 5-a*»7 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 19 meto* tar
nauja New Jers«y. N«w Tork Ir Coo-
nectlcut U«tUTtama ! 
Kaa SeStadlenj nuo * 1*» 5 vai. po
piet 1S WF.VD »otl«« N«w Torke 
ŪSO kll.. AM Ir nuo 7 Iki » r*\ 
vak. »7.9 metr FM. 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 
2S4 S n B t Drive 

Watdnn!£, N. *- 07001 
TEL. » ISUm ( » ) 

iiiiiiiiiiiiiiiHiiininiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHt 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narnų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av . — 778-2233 

iiiMiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinnui 

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

NOTARY PT3LIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINITJ iikvietimal, pildomi 
P I U E T T B 6 S PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
liilIlIlItlIlIlIHIlililIUIlIflUUIUUUIUUlIlll 

į iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiinmi 
i; Įvairią prekių pasirinkimas ae-

Į brangiai iŠ mūsų sandSUo. 
OOSMOS PARCELE EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVft 
Telef. — 915-27S7 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiuuiiiiiiiuiuuui i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KEYPUNCH COMPUTER 
OPERATOB 

North Side construction company 
neėda experienced person f or varied 
clerical dutiea using IBM System/3 
Computer and 3741. 

SALAEY OPEN ' 
COMPANY PAID BENEFITS 

Oall Or Apply 
MR. SAOEIT — 588-7600 

MAYTAIR CONSTRUCTION 
C0MPANT 

5660 N. Jersey, Chicago, IL 
miiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiim 
REIKALINGA MOTERIS lengvam na
mų mošos darbui ir prižiūrėti vaiką 
Šiokiadieniais. Gyventi vietoje arba 
ateinanti. Palos apyl. Meilus vaikas, 
malonūs žmonės. Skambint 586-0667. 

I K P E R T ) F i r T E R - S E W E R 

For fine ladies dresa ahop in 
Wilmette, 5 days a week. H r s . 
9 a.m. to 5 p.m. 

Call _ 256^134 

l l l l l l l l l IHl l l l I t l I l I l I l I l l lMl lUtui i iąu 

D Ė M E S I O 

I11U1IJ 

S A L A D G I R L 
Experienced person. Full tirne. Good 
benefits. 20% discount 
Apply in person — Aak for Everyn 

CARSONS HEATHER INN 
No. Riverslde, m. — Lower Level 

- Į G Y K I T E D A B A R 

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiit itiimmmiiiiiimiiiimiiiirniimmiiiiiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 60 S t , teL 176-1486 
llllllllllllllilIHIHIlIUIIItHIUIIIUlIlIlilIl.'l 

VEmNIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės į "Draugo" sdminis-
tr&ciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

iiiiiiiiiuimummiiiiiiiiiiiimiiiiminim 

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

Apdraustas peikraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiHiiiititiiiitmiiiimiuiiiiuiiiiiiimii 

Sol. Praurtme Ragiene 
dainuoja 

Y R A Š A L I S 

itiiHiiiiniiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiniiiiimiimi 
Apsimoka skelbtis dkn. DRAUG1V 
OM jis plačiausiai skaitomas tts-
rnviq dienraštis gi skelbimų ka* 
«M yra visiems prMnamos 
miMiuMniimiMiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimini 

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos— 6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Bėriui, berželiui. 
Gegutė. Damos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra Šalis. 
Mylėk lietuvi ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kantaskas 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 e t Illinois valą. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRATOAS, 
4A46 W. m S t Oikmgo, IL 69629-

nimiminiiiiiiiiiMitiiiinmiiminiiiiiiiit 

Perskaitė "Dratųrą" duoktts 

4 kitiems pasiakaitytl 



DAR APIE A. A. IN2. K. GERMANĄ 

- "Draugo" Nr. 93, pirmam pus-. skaudžių ir liūdnų minėjimu 
laPy» glaustai buvo paminėta i paskaitų skaitytojas. Kada tik apy-
apie inž. Kazio Germano netikę-Į linkės vadovybė pakviesdavo, jis 
tą mirtį, kilmę, mokslą ir karines! mielai jas skaitydavo. Jis pasida-
bei valstybines pareigas nepriklau lingavo su klausytojais iš spaudos 
somoje Lietuvoje. 

Plačiau apie »elionio gyveni
mo raidą N. Lietuvoje parašė inž. 
P. Lelis "Tėviškės Žiburių" Nr. 
22. Teatleidžia P. Lelis, jei aš pa
naudosiu tik kaikurias jo straips
nio ištraukas. 

Velionis inž. K. Germanas 1929 
baigė pirmąją inžinierių laidą 
Kauno universitete. Pirmuosius 
devynerius metus ėjo Panevėžio 
apskr. inžinieriaus pareigas. Jau
nasis inžinierius nesėdėjo rankų 
susidėjęs. Vadovavo įvairiems dar
bams ir statyboms. Didžiausias 
jo statybos bandymas buvo gelž
betoninio tilto, nes tuo metu 
joks inžinierius tokių tiltu Lietu
voje nestatė. 
• Surėmęs gelžbetoniniam tiltui 
geležinius rėmus, atsargumo su
metimu, juos parodė tokiu tiltų 
statybos specialistui, profesoriui. 
O j v tuo metu Lietuvoje buvo 
tik du — prof. Morkūnas ir inž. I 
Rozenbliūmas. Profesoriui paro-
dė savo sumanymo kūrinį suge-i 
bėjimo užmonį, tapusį 1934 Pa-
liūniškio gelžbetoniniu tiltu. 

Per devynių metų tarpsnį jis ; 

pastatė Panevėžio aps. daug ligo
nini v, mokyklų, tiltų, plentų, 
bet visų statybų nesuspėjo įvyk-j 
dyti, nes 1938. I. 1. pakviestas įi 
švietimo ministeriją specialių į 
mokslų direktoriumi. 

Tais pačiais metais (1938. XII.; 
5.) paskiriamas susisiekimo mi- | 
nisteriu į min. p-ko Mirono min. I 
kabinetą. Šiam ministerių kabi-: 
netui atsistatydinus, min. kabinę- į 
tą sudarė gen. Černius. Pastara-' 
šis jį pakviečia į savo kabinetą 
toms pat pareigoms — susisieki
mo ministerių. 

Kai velionis inž. K. Germanas 
išvyko į švietimo ministeriją, jo 
jo vietą užėmė inž. P. Lelis. Pa
starasis tarnybiniais reikalais už
eidavo pas velionį K. Germaną 
pasitarti kai kuriais Panevėžio 
aps. reikalais. Kartą tokio apsi
lankymo metu velionis inž. Lė
liui sakė, kad jis praleido gražiau
sias ir geriausias jaunystės dienas 
Panevėžyje. 

Susisiekimo ministeriją paliko 
kartu su gen. Černiumi. Vėl grį-

*"žo į švietimo ministeriją specia
lių mokslų direktoriumi. Tai įvy
ko prieš pat laikinosios Lietuvos 
vyriausybės sudarymą. Ir vėl 
1941 grįžta į laikinąją vyriausy
bę susisiekimo ministerio pava
duotoju, o vokiečių okupacijos 
metu buvo susisiekimo reikalu 

'• tarėju. 
*" Vykdavo kasmetiniai apskr. 

inžinierių suvažiavimai. Velionis 
K. Germanas irgi juose dalyvau
davo. Jis pateikdavo sumanių 
technišku ir ūkiškų klausimų. 
Nepaisant, kad jis vyraudavo 
svarstybose, bet nevengė ir kitų 
prasmingų ir sumanių pasiūly
mų išklausyti. 

Rašinėdavo technikos ir ūkio 
reikalais šiam tikslui skirtoje lie
tuviškoje spaudoje. Studijų me
tais priklausė neolituanų korpo-

.„racijai ir tautininkams. 
v -

Su kitais lietuviais ir su seimą 
atsikėlė į JAV. Apsigyveno St. 
Charles, 111. Kai tik įsisteigė LB 
Auroros apyl., jis į ją įstojo nar'u. 
'Velionis buvo visados kuklus, ra

mus, geras ir sąžiningas bendruo-
menininkas bei uolus lietuviams 

A F G A N A M S P A B Ė G Ė L I A M S Š A L P A I *N nusirašomos) pinigų, savano-| 
i riško darbo ar anksčiau minėtų į 
reikmenų (palapinių, antklodžių. 

Lietuviai išeivijoje tikrai gal i 'Taikos korpuso (Peace Gorps)! drabužių, maisto medicinos) ga-i 
suprasti ir užjausti dabar, ir religinių organizacijų savano-U kreiptis šiuo adresu: Afganistan1 

panašius vargus pergyvenan-; riai ir kiti geradariai. Komiteto; Reiįef Committee, Inc., Suite' 
čius, afganus pabėgėlius. Kaip į tikslai nepolitiniai - - grynai h u - : ^ ] ^ 345 parį. fa* N e w York, i 

ar kitų šaltinių patirtais įspū
džiais apie pavergtą Lietuvą ir 
mūsų brolių ir sesių bei kitų 
kenčiamus persekiojimus dėl tiky
bos, teisių ir laisvės. 

Su jo mirtimi Auroros apylin
kė neteko garbingo nario. 

JAV LB Auroros apylinkės na
riai nuoširdžiai užjaučia jo žmo
ną ir dukterį bei sūnus su anū
kais, netekus brangiausio asmens. 
Taip pat ir nepriklausoma Lietu
va laisvės kovu nario ir vėliau 
žymaus valstybininko. 

B. Jablonskis 

anksčiau lietuviai, dabar ir afga
nai kreipiasi į pasaulį paramos. 

manistiniai. Stengiasi suteikti af
ganams pabėgėliams skubiausiai 
reikalingų daiktų: didelių stiprių 

Iki šiol spauda daugiausia ap-; palapinių, šiltų antklodžių ir 
rašė politinius Afganistano reiš- drabužių, medicinos ir maisto, 
kinius pasauliui ir pačią karinę p a g a l b a pristatoma per pasaulio 
eigą, retai paminėdama jau be- ; pripažintas šalpos teikimo orga-
veik milijoną afganų, pabėgusių ; nizacijas — Tarptautinį pagalbos i 246 - 0300 
į Pakistaną. Afganai traukiasi, komitetą (International Rescue! 
nes kaimai naikinami napalmu Committee), Katalikų šalpą 

N Y 10022. 

Chicagoje: Afghanistan Relief 
Committee, Inc.Chicago Chapter, 
220 S. State St., Chicago, I L 
60604, arba nemokamai skam-

. binti: 800 - 223 - 2100 arba 212 -

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. liepos mėn. 1 d. 

Vyrą RIMĄ., mielus bičiulius JADVYGĄ ir dr. ADOL 
FA DAMUSIUS ir visus jų šeimų narius, gimines ir ar
timuosius 

A. t A. INDREI DAMU5YTEI-ČEPULIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Arbų, Graužinių, Kojelių 
šeimos ir Leonardas Valiukas 

DARŽELIŲ KONKURSAS 

Chicagos pietvakariuose pa
skelbtas darželių konkursas, ku 
rį globoja vadinamas Neighbor-
hoods departamentas. Dalyvau
jantieji konkurse turi įsiregist
ruoti iki liepos 1 d., kreipiantis 
į Department of Neighbor-
hoods, Room 100, City Hali. 

ir cheminėmis karo priemonėmis, 
ir kalnuose žiema susidariusio
mis sąlygomis nepakenčiama. 
Pabėgėlių stovyklose padėtis ne
maloni — daug plaučių uždegi
mų, tymų epidemijos, badas, mi-
nimalinė higiena ir susirūpini
mas, kad su šiltesniu oru medici-» 
ninės problemos tik pablogės. 

Suprantama, afganams Pakis
tane reikia medicininės bei mate
rialinės pašalpos. Šiam tikslui 

Padėkime bendro likimo žmo
nėms. 

New Yorke įstkure Afganistano JT T t I 
» . , . • , . , 1 . , paaukoti (visos aukos nuo mokės-
šalpos komitetas, kur; globoja ke- | 
Ii senatoriai, įskaitant Illinojaus j 
Charles Percy, visi buvę JAV 
ambasadoriai Afganistane, keli 

(Catholic Relief Service) ir Jung' 
tinį Pasaulio Bažnyčių tarnybą j yORt. APDEGĘS 
(United Church World Services). 
Kitų grupių Pakistano valdžia' Betaisant plieno cisternas, 
net neįsileidžia. Antrinis komi-1 k " " 0 3 6 b u v ° nafta, įvyko spro 
teto tikslas yra kuo plačiau skel- j g i m a s Moriln Organ fabrike, 
bti informacijas apie pabėgėlių j Chicagoje, ir apdegė visas kū-
situaciją. Praplėsti darbo pasise- j nas Roberto Booker, 35 m., Nu-
kimą steigiami ir komiteto skyriai į vežtas į Lojolos universiteto Ii-j j 
įvairiuise miestuose, kaip Chica- j goninę birželio 26 d. mirė. 
goję. 

Taigi, komitetas kreipiasi į vi
sus galinčius padėti. Norintieji 

— Viskas pasaulyje dingsta, 
bet meilė išlieka. 

Liet. patarlė 

A. f A. BRONIUI ŽIEMELIUI mirus, 
žmonai MARTINAI, dukroms: ALMAI su šeima, DANU
TEI, TINAI ir sūnui STASIUI, seserims: ROŽEI ir KA 
ZIUI RAŽAUSKAMS, OLEI su šeima, VACLAVAI ir 
JADVYGAI reiškiame gilią užuojautą. 

Kazė ir Antanas Balukai 
Stasė ir Petras Bitleriai 
Ona ir Vladas Simučiai 
Bronė ir Fėris Liktoriai 
Jadvyga ir Petras Puiriai 

A. t A. INDREI DAMUSYTEI-ČEPUtlENEI 
jaunystėje Amžinybėn iškeliavus, su jos vyru RIMU, tė
vais — JADVYGA ir dr. ADOLFU DAMUŠIAIS, bro
liais, sesute ir visais artimaisiais bičiulišku liūdesiu da
lijasi 

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba 
ir visi Lietuvių Fronto bičiuliai 

MORTA ŠABLMSKIENĖ-BERTASAITE 
Gyveno Chicago, Illinois, anksčiau gyv. Westfield, VVisconsin. 
Mirė birželio 29 d., 1980 m., 11.30 vai. ryto 
Gimė 1898 m. rugsėjo 11 d. Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Julija, žentas Zigmas Didž-

baliai Kanadoje, žentas Balys Krasauskas Chicagoje, 4 anūkai: 
Algis Jurkevičius Aliaskoje, Vida Skotella, Chicagoje, Edvardas 
Didžbalis Kanadoje ir Donna Tierney Kanadoje, 3 proanūkės: Linda 
Joan ir Kristina, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Benedikto ir motina a. a Jadvygos Kra
sauskienės. 

Kūnas paSarvotas Eudeikio-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. 
Califomia Avenue. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 2 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentai, anūkai ir proanūkai 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. — Tel. 523-0440. 

Brangiam Kolegai 
Mylimai sesutei 

A. f A. AJJDONAI mirus, 
skautininke Ireną ir tuntintnkę j. pask. Ka
zimiere Miecevičius nuoširdžiai užjaučia 

Lituanieos Skautu Tunto Vadija 

Broliui 

A. t A. VYTAUTUI GRINIUI mirus, 
seserims — PRAURIME1 MURLNIENEI, LAIMUTEI 
ŠMULKŠTTENEI ir ALDONAI BRIŠKAITIENEI bei jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškia 

Eleonora ir Aleksandras 
Marčiulioniai 

Adv. JONUI NAŠLIŪNUI 
m i r u s , 

jo seserį Barborą Stankaitienę, jos dukterį 
soliste Danę Stankaitytę ir visus gimines bei 
artimuosius širdingai užjaučia ir kartu liūdi 

i i imii i i i i i i i i i i i i i i ini imii i i i i iHi i iHi i i i i i t i 

LIK S V E I K A S 
Raiša URBONIENĖ atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

-«- Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS 

J filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
"Mywood, Califomia, 

Kaina su persiuntimu $895 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5H5 W. 6Srd St.. 
Chicago, IL 60629 
MiiiiHiiiiinumniimiiiiuiiiiHuiiuiiuiM) 

Jonas Adomonis 
Ignas Andraiiūnas 
Titus Antanaitis 
Stasys fcesnavičius 
Antanas Kalvaitis 
Vladas Mieželis 

Vaitiekus Morkūnas 
Aleksandras Siliūnas 
Romas Stakausfcas 
Antanas šantaras 
Ignas Šimkus 
Stasys Vaičius 

Vilius žirguievifctus 

A. f A. VYTAUTUI GRINIUI 
mirus, seserims dr. LAIMUTEI SMULKSOTENEI, PRAU-
RIMEI MURINTENEI, AUDONAI BRISKAnTENEI ir 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

uiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^: 

} GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | j 
f SOL. DANOS STANKAITYTES | 
= (Įdainuota lietuviškai) \ 
i O P E R Ų A R I J O S 
E Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
= Dirigentas Alvydas Vasaitis 5 

1 GRA2INA. AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
I CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | j 

= Kama su persiuntimu f 10.75. Užsakymus siųsti: r 
I DRAUGAS, bSlfS W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. Į 
= 111. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. E 

TiMiiHUiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiin^ 

• t 
Stefanija Baltūsienė 
Tadas, Genė ir Indrė Baužai 

Mielai te ta i 

A. -J- A^ Viktorijai Sakalienei mirus, 
sesers dukroms BALF'o Chicagos apskrities ir 5 to sky
riaus valdybų narei GR02VYDAI GIEDRAITYTEI, jos 
sesutei DANUTEI, gyv. Australijoje, giminėms ir art i
miesiems reiškia nuoširdžią užuojautą. 

BALF'o Chicagcs apskr. ir 
5-to skyr. valdybų nariai 

EU D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų ' D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o m i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n ą - - YArds 7 -1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

• • 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 
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X Vyskupas V. Brizgys lie
pos 6 d. 10:30 vai. r. Tautinių 
šokių proga Švč. M. Marijos Gi 
mimo bažnyčioje Marąuette Par 
ke atnašaus šv. Mišias. Pamoks 
lą sakys parapijos klebonas 
kun. A. Zakarauskas. Mišių me
tu su parapijos choru giedos so 
listai M. Momkienė ir J. Vazne-
lis, smuiku palydint P. Matiu-
kui. Chorui diržuos muz. A. I i 
nas, vargonais gros muz. A. Ka
minskas. 

x Vida Tumasonienė iš "Laiš 
kų lietuviams" ekskursinės ke
lionės rašo 'Draugo" redakcijai, 
kad po audiencijos pas Šv. Tėvą 
Joną Paulių II Vatikano dien
raštis "L'Osservatore Roma
no'' aprašė lietuvius ir įsidėjo 
nuotrauką. Mūsų skaitytoja 
džiaugiasi kelionės sėkmingumu 
ir siunčia visiems nuoširdžius 
sveikinimus. 

x "Viva Europa" po nepa
prastai gerai pasisekusio Los 
Angeles lietuvių jaunimo spek
taklio praeitą sekmadienį ruošia 
mas papildomas spektaklis šian 
dien, antradienį, 6:30 v. v. Jau
nimo centre. (Bilietai ketvirta
dienio, liepos 3 spektakliui jau 
išparduoti). Rezervacijas pavie
niams bilietams arba staliukams 
po 10 asmenų galima užsisaky
ti, skambinant telefonu 254-
2139 iki 4 vai. p. p. Nepraleis
kite progos pamatyti spektaklį, 
apie kurį kalba visi. 

X Tautinių šokių ansamblis 
"Lietuva" iš Didžiosios Britani
jos jau atvyko į Chicagą birže-: 
lio 27 d. ir tuoj kreipėsi į vyriau i 
siąją meno vadovę Nijolę Pupie- į 
nę, kad šeštadienį, birželio 28 i 
d., galėtų padaryti repeticiją ir 
prisitaikyti prie bendrų tautinių 
šokių ritmo. Repeticija buvo pa
daryta. Šią savaitę laukiama 
jau ir kitų ansamblių iš toliau 
atvykstant. 

X •'Draugas" šiandien išeina 
su pereito šeštadienio kultūri
niu priedu. Kaip jau buvo minė
ta, pereitam šeštadieniui bendro 
vė nepristatė popieriaus, nors 
jis seniai užsakytas. Ateinantį 
šeštadienį kultūrinis priedas iš
eis kaip visuomet. Penktadienį 
dėl JAV Nepriklausomybės 
šventės "Draugas'' neišeis. 

X Juozas Laučka, Ateitinin
kų federacijos vadas, su žmona 
Izabele yra atvykę į Chicagą ir 
apsistoję dukters ir žento dr. I. 
ir dr. R. Domanskių šeimoje. J. 
Laučka šią savaitę turės posė
džius su aeitininkų vadovais ir 
Liet. kat. susivienijimo nariais. 
Chicagoje bus iki Tautinių šo
kių šventės. 

X šeimos metams atžymėti 
seminaro metu liepos 4 d., penk 
tadienį, 9:45 vai. ryto bus lai
komos šv. Mišios Jėzuitų koply
čioje, kurių metu liturginius gie 
dojimus praves Rasa Šoliūnaitė 
su gitaros muzika. Vėliau pašne 
kesius praves kunigai T. Kaspu 
tis, A. Markus, seselės L. T. 
Strazdaitė ir M. T. Macytė, R. 
Sidrienė, G. Pūdymaitienė, J. 
Golubeckytė. Visi kviečiami da
lyvauti. 

x Irenos ir Mečio šilkaičių, 
kurie savo darbo kompanijos 
skiriami į centrą Floridoje arti 
St. Petersburgo, išleistuvės bu
vo Ateitininkų namuose birže
lio 28 d. vakare. Inž. M. Šilkai-
tis yra Chicagos ateitininkų sen 
draugių pirmininkas ir PLB vai 
dybos iždininkas, todėl dalyva
vo daug ateitininkų, Liet. Bend 
ruomenės veikėjų ir jų asmeni
nių draugų. Ta proga išsames
nes kalbas pasakė Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas Lauč
ka, buv. vadas dr. P. Kisielius, 
PLB vald pirm. Vyt. Kaman-
tas ir kiti. Taip pat kalbėjo ir 
pats M. Šilkaitis, padėkodamas 
visiems už bendradarbiavimą ir 
šias išleistuves. 

x Kun. Antanas Saulaitis 
šeimos metų seminare liepos 2 
d. 6:45 vai. vak. praves pašne
kesį su jaunimu, vyresniu kaip 
17 metų. Jo tema: "Kas kaltas, 
kad jaunimas atitolsta nuo Baž 
nyčios". Kita tema "lietuvybė 
ir karjera" kun. Saulaitis kal
bės liepos 4 d. 10:45 vai. ryto. 
Seminaras vyks Jaunimo cent
re. 

x Juozas Kalėda, Wayne, N. 
J., atsiuntė auką savo dienraš
čiui stiprinti. Dėkojame. 

X Olga Tilindienė, Elgin, Ui. 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo auką. Ačiū. 

x LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba per pirm. Kazį 
Laukaitį atsiuntė "Draugui" 
auką. Ačiū. 

x Futbolo klubo Lituanioos 
metinis piknikas ir turnyras 
įvyks Marąuette Parke liepos 5 
d., šeštad., 10 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Nuo 7 vai. vak. gros 
orkestras. Visi maloniai kvie
čiami, (pr.) 

x Nidos valgykla ir delika
tesų krautuvė šeštosios Šokių 
šventės proga bus atidaryta ir 
penktad., liepos 4 d. ir pirmad., 
liepos 7 d. — Valgykla nuo 11 
v. r. iki 8 v. v.; krautuvė nuo 8 
v. r. iki 8 v. v. Uždaryta sek-
mad., liepos 6 d. Adr.: 2617 W. 
71 Street TeL 476-7675. (sk.) 

x GINTARO VASAKVIE-
TfiJE reikalingas jaunuolis į-
vairiems darbams. Skambin
kite vakarais telefonu — 

616—468-3288 (sk.) 

Kristijono Donelaičio pradines ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų Tėvų komitetas. B kaires: Edvardas Eringis 
— ūkio reik. pav., Dana Sleniene — parengimų vad. pav., Aleksas Pocius — ūkio reik pav., Birute Pabedinskiene — 
ižd pav., Rugile Slapkauskienfe — pareng. vadove, Ali Steponavičiene — pirm., Zita Deveikiene — sekr., Birutė 
Sasnauskienė — vicepirm., Antanas Jarūnas — ižd, Jūratė NorviKenė — koresp., ir Jonas Maleiska — ūkio reik ved. 

Nootr. Jono Tamulalčio 

IŠ A R T I IR T O L I 

Tautiniu Šokių Šventės proga VAZ-
NEUV GIFTS INTERNATIONAL par
duotuvės bus atidarą ir li»pos 4-tą 
dieną nuo 10-os vai ryto iki 4-os 
va!, popiet (sk.) 

Dana Augustinavičiūtė, Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokjų grupės va
dovė. 

X Elena ir inž. Mečys Kra
sauskai iš St. Petersburg, Fla.„ 
yra atvykę į Chicagą dalyvauti 
šokių šventėje. Krasauskai prieš 
trejus metus yra persikėlę iš 
Chicagos į Floridą. E. Krasaus
kienė buvo veikli "Dainavos" 
ansamblio narė nuo pat jos įsi-
steigimo, o M. Krasauskas il
gus metus administravo "Tech
nikos Žodį". Apsistoję pas A. ir 
J. Rimkevičius. 

X Jonas Kernagis, gyv. Brigh 
ton Parke, buvo jaunuolių užpul 
tas ir sunkiai sužalotas Mar
ąuette Parke prie ežerėlio. Jį ap 
gynė ten tuo metu sporte daly
vavęs sporto būrelis, kurių vie
nas — Valaitis — kalbėjo lietu 
viškai ir pašaukė poiciją. Polici
ja sužeistąjį nuvežė į Šv. Kry
žiaus ligoninę, kur J. Kernagis 
dar ir dabar gydomas Jis labai 
dėkingas Valaičiui ir jo drau
gams bei policijai, jį išgelbėju
siems. 

x Marija ir Vincas Grėbliū-
nai iš Colorado Springs, Co., at 
vykę į Chicagą dalyvauti Lietu
vių tautinių šokių šventėje. 
Grėbliūnai anksčiau gyveno Mar 
quette Parke, priklausė įvai
rioms organizacijoms, daugiau
sia dirbo Ijctuvių Bendruome-
nėje, eidami įvairias parūgas 
LB Kultūros fonde ir Marąuette 
Parko LB valdyboje. 

I L VALSTYBES* 
— Adrija Nemickaitė, jos lan 

komos aukštesniosios mokyklos 
vadovybės parinkta dalyvauti 
Fairfield, Conn., apygardos ma
tematikų lygos varžybose, jas 
laimėjo. Laimėjimas pripažintas 
jai adresuotu pagyrimo raštu 
ir aprašytas vietos laikraštyje 
"The Redding Pilot." 

— Daina Jurkutė labai gerais 
pažymiais baigė meno studijas 
Pratto institute bakalauro laips 
niu ir to instituto parodoje lai
mėjo pirmą premiją už savo dar 
bą. Rudenį studijas tęs Colum-
bijos universitete. 

— Dr. Jokūbas Stukas, Lietu 
vos Atsiminimų radijo progra
mos vedėjas, jau kuris laikas 
yra persikėlęs į kitus namus. Jo 
naujas adresas yra: 234 Sunlit 
Dr., VVatchung, N. J. 07060. Te 
lefonas — 201 — 753-5636. 

— LFB poilsio ir studijų die
nos bus baigtos tradiciniu kon
certu rugpiūčio 16 d. Koncerte 
dalyvaus solistė Vita Polikaity-
tė iš Los Angeles, jai akompa
nuos Vidas Nevarauskas iš Det 
roito, savo kūrybos skaitys ra
šytojai Aloyzas Baronas ir Ana 
tolijus Kairys. 

— Kun. Viktoras Dabušis, 
Pattersono lietuvių parap. kle
bonas bus Lietuvių Fronto bi
čiulių stovyklos (rugpiūčio 10-
17 d.) kapelionas. Kun. Vikt. 
Dabušis yra Dainavos stovyklos 
tarybos pirniininkas, didelis sto 
vykios mecenatas. 

— DaiL Jnozo Bagdono kūri
nių paroda bus rugsėjo 13-14 
Kultūros židinyje. Rengia pats 
dailininkas. 

x Dalia Katilius-Boydstum 
su sūnumi Marium ir Elzbieta 
Katiliene iš Omahos, Nebr., lan
kosi Chicagoje, susipažindami 
su miestu ir lietuviška kolonija, 
nes rudenį tikisi čia persikelti 
gyventi dėl naujų darbų univer 
sitete. Jie aplankė "Draugą" ir 
nusipirko knygų už didesnę su
mą. 

x Edvardas Barškutis čika-
giskis, atsiuntė Garbės prenu
meratos mokestį ir šiuo būdu 
dosniai parėmė dienraštį. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Marija Matulienė, čikagiš-
kė, siųsdama prenumeratos mo
kestį, jį palydėjo 10 dolerių au
ka. Labai ačiū. 

VOKIETIJOJE 
— Šių metų birželio 15 d. Vo

kietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba paminėjo Lietuvos oku 
pacijos 40 metų sukaktį. Minė
jime, kuris įvyko Huettenfelde, 
dalyvavo lietuviai, latviai ir es
tai. Pradėta ekumeninėmis pa
maldomis, kurias atlaikė latvių 
kun. Lizdeks, kun. Dėdinas ir 
kun. Skėrys. Minėjimą atidarė 
VLB pirmininkas Andrius Šmi
tas, pasveikindamas latvių at
stovą dr. Platais ir estų atstovą 
Sander. Toliau A. Šmitas primi 
nė publikai šio minėjimo reikš
mę ir pristatė prelegentą dr. K 
Čeginską. Minėjimo tikslas, aiš
kino K. Čeginskas, yra priminti 
viešumai, kad Pabaltijo klausi
mas dar neišspręstas. Prelegen
tas apibūdino dabartinę pasau
lio padėtį po to istoriškai api
brėžė Pabaltijo tautų likimą 
1940 metais. Dr. Čeginskas nu
siskundė tarptautiniu ir ypač 
Vokietijos ignoravimu Lietuvos 
klausimų. Mes turime būti pasi
ruošę reaguoti, kai kada nors 
iškils Pabaltijo klausimas viešu
mon. Minėjimo dalyvius netikė
tai nustebino rusų disidento Yu-
ri Selovo atvykimas. Daugiau
sia jis kalbėjo apie lietuvius, su 
kuriais jam teko susipažinti dar 
bo stovyklose. Išėjęs iš kalėji
mo, Yuri Selovas aplankė savo 
draugus Vilniuje. Minėjimas 
baigtas Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos himnais. (M.Š.) 

—- Rugpiūčio 30 d. Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ruošia sodo šventę Vasario 
16 gimnazijos patalpose. 1978 
metais tuometinė VLB valdyba, 
vadovaujama Juozo Sabo, buvo 
suruošusi pirmutinę sodo šven
tę, į kurią atsilankė apie 400 
žmonių. Tos sodo šventės pelnas 
buvo paskirtas IV PLJK ruošos 
darbams. Artėjančia sodo šven
te rūpinasi valdybos nariai Ar-

| minas Lipšys ir Juozas Sabas. 
Šventės pelnas bus skiriamas 
Labdaros draugijai (M. Š.) 

DID2. BRITANIJOJ 
— Londono lietuvių parapi

jos kronika. Balandžio 25-28 
d. klebonijoje svečiavosi prel. 
Pijus Ragažinskas iš Sao Pau
lo (Brazilija). Sekmadienį, ba
landžio 27 d., jis atnašavo 11 
vai. mišias ir pasakė pamokslą. 
Kun. Vytautas Bitinas iš JAV, 
dabar dirbąs Camerūne (Afri-

Hartfordo Tautinu^ šokių grup* "B«r*elis" dalyt aus i„,,4 Šventėje. 15 kai 
rės: vadovė Dalia Dzikiene ir jos padėjėja Ramoną Liauk at*. 

A. Dziko 

koje), taip pat svečiavosi Lon
done' ir turėjo pasikalbėjimus 
su lietuviais hidrologijos inži
nieriais. Motinos diena pami
nėta gegužės 5 d. pamaldomis, 
kurias atnašavo kun. dr. Jonas 
Sakevičius. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero klubas motinoms pa
ruošė užkandžių. Klubo valdy
bos pirm. Juozas Šemeta pa
sveikino motinas, o Londono 
šeštadieninė mokykla, vedama 
mok. Romo Kinkos, atliko mo
tinoms programą. 

— Literatūros vakaras. Bir
želio 7 d. Londono Lietuvių na
muose įvyko susitikimas su ak
tore Ona ir rašytoju Andrium 
Mironais. Tą dieną Londono Iie 
tuvių Moterų "Dainavos" sam
būris suruošė literatūros vaka
rą, kurio programą sudarė sve
čio rašytojo iš Californijos And 
riaus Mirono-Norimo proza ir 
poezija. Vakarą atidarė ir įžan
gos žodį tarė M. Varkalienė. Su 
svečių talentais ir pasiekimais 
supažindino K. Barėnas. Po to 
jau patys svečiai vykdė progra
mą. Iš pradžių rašytojas vienas 
paskaitė savo novelę "Staigme
ną" iš paskutiniojo karo pra
džios — tragiškai pasibaigian
tį kūrinį. Ona Mironienė skaitė 
novelę "Paslaptis", kurioje iš
ryškėja drama lietuvaitės, suži
nojusios, kad jos motina yra 
Australijos čiabuvė — aborige
ne. Abu perteikė klausytojams 
trečią novelę, pavadintą "Kelias 
į Punską". Rimtoji dalis baigta 
eilėraščiais. Po programos buvo 
pabendrauta prie kavos ir už
kandžių. 

KANADOJE 
— Albinos Vizgirdaitės ir jos 

vyro Styrų duktė Runa Styrai-
tė, baigusi fiziologiją Montrea-
lio universitete ir Hamiltono 
universitete psichologijos kur
są, gavo du diplomus. Dabar 
siekia aukščiau, gavusi stipen
diją (92) aukščiausią. 

— Danutė Styraitė, Rimos 
sesutė, baigusi Commerce ac-
caunting Montrealio McGill da
bar jau dirba savo specialybėje. 
Abi gyvena Toronte dažnai ap
lankomos savo tėvelių iš Mon
trealio. Jų tėvelis Styra spau
dos mylėtojas ir bendradarbis, 
nevengiąs įsigyti knygų. 

— Tautybių savaitė — Kara
vanas prasidėjo birželio 20 ir 
baigėsi birž. 28 d. 

0RUP. LIETUVOJE 
— Agronome Regina Birutė 

Užupytė-MuraHenė staiga mirė 
gegužės 2 d. Panevėžyje ir ten 
buvo palaidota. Velionė buvo ki
lusi iš gausios Užupių šeimos, 
kuri gyveno švediškių km., 
Lukšių par., Šakių apskr. Buvo 
jauniausia Petro ir Onos Vailo-
kaitytės duktė. Jos brolis Juo
zas mirė vežamas į Sibirą, kitas 
brolis adv.. Viktoras Užupis 
prieš 16 metų mirė Toronte, Ka 
nadoje. Paliko liūdesyje vyrą 
agr. Joną Muralį, sūnų Andrių 
su žmona Aldona, anūką And
rių, anūkę Vilmą. Liko taip pat 
dvi seserys ok. Lietuvoje ir trys 
seserys Amerikoje — Kunigun
da Keblinskienė, Stasė Bublienė 
ir Marija Polteraitienė. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

HELIKOPTERIŲ 
AERODROMAS 

Chicagos miesto tarybos ko
mitetas leido vadinamame Wolf 
Point netoli Chicagos upės 
įrengti helikopterių aerodromą. 
Helikopteriai veš keleivius į 
O'Hare ir iš ten j Chicagą. 
NUBAUDĖ KORTUOTOJUS 

Šeši Chicagos miesto darbi
ninkai buvo suspenduoti, kai 
dienraštis "Chicago Tribūne" 
įdėjo jų nuotrauką, rodančią, 
kaip jie lošia kortomis darbo 
metu. 

SIAUČIA GAUJOS 
Du kaukėmis prisidengę ban

ditai peršovė keturis vyrus, kai 
jie sėdėjo prie mokyklos, 1009 
N. Cleveland, Chicagoje. Peršo
vė apie 4 v. p. p., trečiadienį. 
Policija mano, kad tai Cabrini-
Green gaujų kova. 

NAMAI PARDAVIMUI 
Chicagoje buvo uždrausta 

prie namų pritvirtinti užrašus 
j "namai pardavimui". Uždraus
ta, kad tie užrašai nekeltų pani 
kos kai kuriose miesto srityse. 
Bet dabar teismas nusprendė, 
kad toks draudimas nesiderina 
su konstitucija. 

MOKESČIAI PARKAMS 
Illinois parlamentas nuspren

dė, kad Chicagoje gali būti pa
kelti nuosavybių mokesčiai par
kų reikalams. ' 

NEGRŲ VERSLAI 
Dviejų didžiausių JAV negrų 

verslų centrai yra Chicagoje. 
Tai Johnson Publishinį bendro
vė ir Johnson Products bendro
vė. Be to, yra šimtai kitų vers
lų negrų rankose Chicagoje. 
Dešimt didžiausių JAV negrų 
bankų taip pat yra Chicagoje. 

AREŠTAVO UŽ 
FEJERVERKUS 

Mt. Greenwood priemiesty po 
iicija areštavo Janke Guido, 42, 
ir jos sūnų, 26 m., pas juos ra
dusi fejerverkų už 20,000 dol. 
Abudu perduoti teismui. 

POLICIJOS SERŽANTAI 
Chicagai reikia naujų polici

jos seržantų. Buvo numatyta 
pakelti 65 policininkus į seržan
tus, bet teismas pakėlimus su
laikė, kol nebus išspręsti rasi
niai paaukštinamųjų klausimai. 

NAŠLEI 277,500 DOL. 
Federalinis teismas pirmadie

nį Craig Valladares, 30 m., naš
lei ir vaikui paskyrė 277,500 
dol. kompensacijos. Valladares 
žuvo 1979 m. didžiojoje lėktuvo 
nelaimėje O'Hare. 

NACIAI DEMONSTRUOJA 
Apie 20 žmonių, kurių tarpe 

apie 10 Chicagos nacių, nuo sa
vo būstinės žygiavo į Beythel 
negrų šventovę Chicagoje. Na
cių vadas M. Allen skelbė, kad 
tai buvo jų protestas, reikalau
jant, jog Marąuette Parkas vi
sada pasiliktų baltųjų. Policija 
jų eiseną kontroliavo. 

ATŠAUKIA GRYBUS 
Chicagos apylinkėje atšaukia

mi grybų indai Nr. 10, kuriuose 
yra po 4 svarus 4 uncijas gry
bų. Indai atžymėti E ir L ra dė 
mis, daugiausia naudojami res
toranuose. Įtariama, kad juose 
gali būti botulizmo nuodų. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

L. K. SAVANORIŲ -
KERĖJŲ VEIKLOJ 

Birželio 22 d. Jaunimo centre 
buvo metinis Chicagos skyriaus 
sav. kūr. susirinkimas. Amžius 
ir ligos slegia narius, bet vistik 
į susirinkimą susirenka pakan
kamas narių skaičius. Susirinki
mo pradžioje susikaupiama, pri
simenama žuvusius kautynėse ir 
mirusius narius, valandėlei su
stojama pagerbti jų atminimą. 
Toliau buvo išklausyti valdybos 
narių ir revizijos komisijos pra
nešimai. Nariai sužinojo, kad 
valdyba veikė, kiek esamomis 
sąlygomis galima. Dalyvauta 
su vėliava įvairiuose minėjimuo
se, tautinėse šventėse ir narių 
laidotuvėse . Valdybos nariai 
atsilankydavo, kur buvo kviečia
mi ir susidarydavo dalyvauti 
galimybes. Valdybos kadenci
jos laikui pasibaigus, slaptu bal
savimu buvo renkama nauja 
valdyba ir revizijos komisija. 
Valdybon išrinkti: J. Kanišaus
kas, A. Urbonas, J. Tamulis. Jie 
perrenkami jon kelintą kartą. 
Toliau, aptarus kitus darbotvar
kės punktus, k. s. J. Vilučio pa
rūpinta, buvo išklausyta iš juos
telės a. a. prez. A Smetonos 
kalba. Susirinkimas baigtas, 
kaip visada, Tautos himnu. 

Po susirinkimo J. i r A. Va-
siukevičiai pakvietė sav. - kūr. 
vaišėms į kavinę. Jie jau antrą 
kartą pavaišina sov. - kūr. ir jau 
daug kartų stipriai finansiškai 
parėmė lietuvišką veiklą, ypač 
Aukšt. lit. mokyklą. Per vai
šes, buv. aviacijos puik. K Mi
kola jūnas, anksčiau eilę metų 
dirbęs "Drauge", papasakojo 
labai įdomų epizodą iš kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę, kai 
kautynėse jis buvo sužeistas, pa
teko bolševikams į nelaisvę, bu
vo vedamas nušauti, bet Apvaiz
dos dėka išliko gyvas. Jo atsi
minimai verti platesnio paskel
bimo, nes jis moka pasakoti. 

Vaišes dar paįvairino kun. 'P. 
Daugintis , kuris pasisakė bai
gęs Karo mokyklą, esąs ats. ka
rininkas. Visus gerai nuteikė 
jo pasisakymas, žinosime, kad 
dabar laikinasis J. centro admi
nistratorius yra karininkas ir 
kunigas. J t 

EII FRAŠČIAl 
IŠ VILNIAUS 
KALĖJIMO 

Lietuvoj nužudyto poeto Kazio 
Jakubėno rankraštinis paliki
mas, persiųstas į Vakarus ir iš
leistas Chicago j Rinkinys gau
namas „Drauge", 4545 W. 63rd 
St , Chicago, IL 60829. Kaina -— 
3 dol., su persiuntimu •— 3 dol. 
ir 60 centų. 
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i Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA § 
DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS Į 

| PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6 - * DIENOS Į 
i Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus g 
I kitus atvykti j DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už S 
S pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite j 
Į didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos j 

3 dirbinių. 5 
| Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 H 
S vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki j§ 
I 12 vai. p.p. I 

(įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra 
iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio). 

DRAUGO Administracija 
I DRAUGAS, 4545 W. 63rd %U Chietg»t IL 60629 
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