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Moksl as ir metas i 
APIE "PRASIMANYMIIS,> 

UŽSIENIO SPAUDOJE 
J. Aničas ir J. Mačiulis savo 

knygoje "Katalikybės evoliuci
ja" ("Mintis", Vilnius, 1979) 
nusiskundžia, kad užsienio reli
ginė lietuvių spauda skleidžia 
prasimanymus apie tikinčiuo
sius Lietuvoje, pvz., "Religinė 
praktika Sov. Sąjungoje yra 
laikoma baustinu nusikaltimu", 
"tikintieji laikomi įtartinais pi
liečiais" (p. 206). 

Tepaaiškina gerb. autoriai kad 
ir tokį faktą. Saldutiškio vid. 
mokyklos VI kL mokinys Juozas 
Valiulis 1973 metų vasarą pa
tarnaudavo šv. Mišioms Labano
ro bažnyčioje. Mokinys turėjo 
pirmūno vardą, bet vos tik pra
sidėjo nauji mokslo metai — jau 
ir parsinešė dvejetą! 

Jo motina Veronika Valiulie
nė dėstė Plaučiškių pradinėje 
mokykloje. 1973 m. spalio 20 d. 
atvyko pas ją vizitatoriai: švie
timo skyriaus vedėjas Ribokas, 
Metodinio skyriaus vedėjas Un
tulis ir komjaunimo sekretorė 
Kadzickaitė. Jie klausinėjo vai
kus ne pagal programą dėsto
mų dalykų, bet... poterių ir ka
tekizmo. Vaikai pagal savo am
žių nusimanė neblogai religijos 
dalykuose ir drąsiai atsakinėjo. 
Paskui pasipylė vizitatorių tar
domieji klausimai: kas vaikus 
išmokė tikėjimo tiesų? Vaikai 
ir vėl atsakinėjo; tėvelis, ma
mytė, brolis, sesutė... Dar to
liau klausimai darėsi klastinges
nį: "O kur jūsų tėvelis dirba? 
Ką dirba?" čia vaikai pajuto 
kažką negera ir vengė tiesiai 
atsakinėti. Tuomet komisija 
kreipėsi į pačią mokytoją: "Ar, 
draugė, tikite j Dievą?" — 
'Taip, tikiu'" — ryžtingai vi
sos klasės akivaizdoje ištarė 
mokytoja. "Jums ne vieta dirb
ti mokykloje," — tokia buvo vi
zitatorių išvada. Mokytoja tuoj 

pat parašė pareiškimą atleisti ją 
iš darbo ir įteikė "svečiams", 
bet šie nepriėmė — liepė važiuoti 
į Utenos švietimo skyrių. Se
kančią dieną mokytoja, nuvažia
vusi į rajoną, rado jau paruoš
tus atleidimui dokumentus. Ta 
pačia proga V. Valiulienei buvo 
pasakyta, kad dėl jos nukentė-
siąs ir Labanoro klebonas: jam 
uždės baudą, kodėl priima vai
kus prie altoriaus. Lapkričio 
1 d- ši trijų vaikų motina jau 
nebedirbo mokykloje. 

Netrukus iš, darbo buvo at
leistas ir jos vyras Edvardas 
Valiulis, dirbęs Utenos HI-os 
vid. mokyklos kūriku. Atleidi
mo dingstis — gali vaikus pa
veikti idėjiškai. Be to, buvęs 
kunigų seminarijoje (E. Valiu
lis 1946 m. pateko į 158 klieri
kų skaičių, kurie buvo atleisti 
iš Seminarijos). 

Mokytojos E. Valiulienės bio
grafijoje toks "baustinas nusi
kaltimas" jau nebe pirmas. 1959 
metais jos vyras nudažė kryžių, 
stovintį jo tėviškės sodyboje ir 
pastatytą jo tėvo. šį kryžių vie
tinio ūkio valdyba reikalavo nu
versti. E. Valiulienė patvarkė 
prie kryžiaus augančias gėles ir 
to užteko, kad "nusikaltusioji" 
būtų perkelta "perauklėjimui" 
į kitą mokyklą, esančią už 22 ki
lometrų — į Reškutėnus (Šven
čionių raj.). I darbą, kol buvo 
įmanoma, iš savo namų, esan
čių Palsodės kaime, važinėjo 
dviračiu, o žiemą — gyveno toli 
nuo savo šeimos. 

Kaip rodo šis faktas, tai ne 
"prasimanymas", bet tikrovė, 
kad religijos praktikavimas mū
sų šalyje nėra pageidaujamas 
dalykas ir tikintieji laikomi įtar
tinais piliečiais. Nieko negelbsti 
čia ir įstatymas, draudžiąs žmo
gų dėl religinių įsitikinimų at
leisti iš darbo: tai tik dekora
cija, kurią galima įvairiai su
kioti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Iranas praneša, kad spro
go bomba prie namo, kur gyve
na ajatola Khomeinis. Esą vie
ni pasikėsintojų buvo nukauti, 
kiti suimti. 

— Prancūzijos politinių ir mo
ralinių mokslų akademija Pa
ryžiuje savo nariu išrinko Nobe
lio taikos premijos laureatą fi
ziką Andrei Sacharovą. Akade
mikas Sacharovas yra laikomas 
žmogaus teisių gynybos sąjū
džio Sovietų Sąjungoje vadu. 

— Pietų Afrikoj 9 m. mer
gaitė pagimdė berniuką, kuris 
buvo išimtas cezariniu piūviu. 
Pasaulyje jauniausia motina yra 
buvusi 1939 m. Peni valstybė
je, motina turėjo 5 m. ir 8 mė
nesius amžiaus. 

— Washingtone paskelbtos 
naujos taisyklės maisto ženklų 
reikalu ir manoma, kad taip bus 
sutaupyta 80 mil. dol. metams. 
Maisto ženklus praras apie 
200,000 žmonių. 

— Vak. Vokietijoj, Bavarijoj, 
lankosi Prancūzijos prez. Gis-
card d'Estaing, su juo susitikęs 
opozicijos vadas Franz Joseph 
Strauss pabrėžė, kad Vokietijos 
ir Prancūzijos draugystė neturi 
būti grindžiama opozicija prieš 
JAV. 

— Arabų lygai, susirinkusiai 
Ammane, Irakas pasiūlė pritai

kyti ekonominį boikotą Vaka
rams, ypač Izraeliui, kad šį iš
tiktų bankrotas. Planą paruošė 
Islamo lyga, apimanti 20 val
stybių. 

— Los Angeles miestas apie 
2000-sius metus bus didžiausias 
Amerikos miestas. Ispanų kil
mės žmonės bus didžiausia mie
sto etninė grupė. 

— Amerikoje 1979 m. buvo 
pagaminta daugiau S mil. auto
mobilių, Japonijoj apie 6 mil., V. 
Vokietijoj 4 mil., Prancūzijoj 
per 3 mil., Italijoj pusantro mi
lijono, Sov. Rusijoj ir D. Bri
tanijoj daugiau milijono. 

JAV, latvių, estų ir lietuvių vėliavos minėjime Los Angeles mieste, Calif. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

Latvijos sportininkai 
prieš olimpiadą 

Kreipiasi į laisvojo pasaulio sportininkus 

laikraštis Europoje, starto šūvį, jei tuo momentu kur 
birželio 28 d. nume-! nors Afganistane taip pat pok-

štelia šūvis ir nušaunamas mo
kinys, motina arba žilagalvis dą ir penkiolika minučių. 

Latvių 
' 'Latvija" 
ry paskelbė pavergtos Latvijos 
sportininkų kreipimąsi į lais
vojo pasaulio sportininkus, kvies
dami nedalyvauti Maskvoj ruo
šiamoj olimpiadoj. Savo rašte, 
kurį laisvam pasauliui perteikė 
okup. Latvijos pogrindis, sporti
ninkai rašo: 

"Mes, 17 okupuotos Latvijos 
aktyvių sportininkų ir sporto 
veteranų, kad ir su apgailestavi
mu, tačiau su dideliu pasididžia
vimu nuoširdžiai sveikiname 
tuos garbingus sportininkus, ku
rie atsisakė dalyvauti "Olimpia
doje 80" Maskvoje. Kaip gali
ma suderinti 35 metų ilgą Lat
vijos, Estijos, Lietuvos okupa
ciją, žudynes Afganistane, di
sidentų persekiojimą ir jų ištrė
mimą į nežmoniškas darbų sto
vyklas tolimoje šiaurėje arba 
laikymą psichiatrinėse ligoninė
se su olimpiados organizavimu? 
O kur dar tas milžiniškas rusu 
teutybės masių įvedimas į Latvi
ją, kad tik greičiau įgyvendintų 
latvių tautos surusinimą! Po-

Nijole Sadūnaite 
grįžo į Vilniy 

Cbicaga. — Iš okupuotos Lie
tuvos telegrama pranešama, 
kad ilgai kentėjusi koncentraci
jos stovykloje ir vėliau ištrėmi
me Nijolė Sadūnaite jau grįžo į 
Vilnių. Kovoje už tikėjimą ir 
laisvę ji buvo visų laisvę mylin
čiųjų simbolis, apie Nijolę labai 
plačiai rašė viso pasaulio spau
da. 

Trys didieji gali 
pristabdyti Sovietus 
Tokijo. — Prez. Carteris pa

reiškė, kad Amerika, Kinija ir 
Japonija gali sustabdyti Sovietų 
Rusijos karinę ekspansiją. Jis 
tai pareiškė kalbėdamas per 
Japonų televiziją. Esą tie trys 
kraštai gali sustabdyti Sovietų 
veržimąsi. Vienas tokių verži
mosi pavyzdžių yra Afganistanas 
ir taip pat rėmimas Vietnamo 
Invazijos į Kambodiją Prez. 
Carteris čia susitiko į laidotu
ves atvykusį Kinijos premjerą 
Hua, su kuriuo kalbėjosi valan-

Pasi-

Ieškant pasakiškų naftos 
šaltinių kraštų 

sakis yra, kad sveikame kūne 
sveikas protas, bet kur sąžinės ^ . J J J 1 ' " ? 
jausmas ir sveikas protas tų 
sportininkų, kurie veržiasi į 
olimpiadą Maskvoje? Jie yra 
lengvo laimėjimo tykotojai. ži
nodami, kad daug pasaulinės 
klasės sportininkų, žmonių su 
sąžine, atsisakė dalyvauti olim
piadoje ir tuo pačiu atsakė me
dalių. 

Kaip jūs galėsite reaguoti į 

senelis. Bet jūs tik bėgate, bė 
gate, kad laimėtumėte medalį, 
kuris laimėtas šioje olimpiadoje 
jokios garbės nesuteiks. Tiki
me, kad sugrįžusių laimėtojų 
tauta su gėlėmis nepasitiks. 

Pas mus kiekvienas žino, kad 
visi mūsų sportininkai yra pro
fesionalai, bet lordas Kilianin ir 
šio menkniekio nenori žinoti. 

Važiuokite, važiokite garse
nybės, Maskva ir kiti olimpia
dos žaidimų miestai bus iššluo
ti nuo laisvę ir teisę mylinčių 
žmonių, net mokiniai 
jum savų vaikiškų 
Tuo pasirūpins KGB ir jų "tar-
nai . 

Pavaišinti busite karališkai 
Jau du mėnesiai visos maisto 
parduotuvės stovi tuščios — tai j 
pasiruošimai olimpiadai! Jums 
patarnaus prityrę virėjai iš vi
sos Sov. Sąjungos. Bet nepa
mirškite pažvelgti į sutiktųjų 
veidus, ypač okupuotame Taline 
— juose jūs pamatysite neribo-

tarimas buvęs esminis ir ver
tingas. Buvo aptariama taikos 
pavojai Pietryčių Azijoje ir In
dokinijoje. Vienas kitą pakvie
tė vizituoti į savo kraštus ir 
toks vizitas į Ameriką jau bū
siąs po JAV prezidento rinkimų. 
Jokio bendro komunikato ne
bus paskelbta, kadangi susitiki
mas buvo tik atsitiktinis, atvy
kus į Japonijos min. pirm. Ohi-
ra laidotuves. Prez Carteris 
buvo kartu su kitais 240 aukš
tų svečių prie 15 pėdų aukščio 

nepateiks j atminimo paminklo, kur padėti 
klausimų, mirusio pirmininko pelenai. Pa

stebima, kad du didieji nekėlė 
Korėjos ir Taivano klausimų. 

1980 m. gegužės mėn. Ry
goje. (Atleilskite, kad nedrįs
tame pasirašyti). 

Nuteisė naciu 
milijonierių 

Rotterdamas, Olandija. — 
Skelbiama, kad teisme apalpo 
81 m. amžiaus milijonierius Pie-
ter Mrnten, kai jis buvo nubaus
tas 10 m. kalėjimo už tai, kad 
padėjęs 1941 m. nužudyti apie 
30 lenkų kilmės žmonių, dau
giausia žydų. Jis kaltinimus pa-

New Torkas. — Iš Maskvos neįg£ ; k ^ 194! m. iįepos 7 d. 
į Gorkį ištremtas Nobelio taikos; Podhoroce padėjęs naciams at-

Sacharovas 
nebijo teismo 

Streikai Lenkijoj 
Varšuva. — Pastarosiomis die

nomis Lenkijoj buvo daug įmonių 
darbininkų streikų. Darbininkai 
šiek tiek l*i*r>*io ir ių buitis bus 
pagerinta ir atiyg»~ '"^ti. 
Šeštadienis tėra laisvas v.-
mėnesį, kada įmonės uždaromos. 
Apie streikus Lenkijos spauda nie
ko nerašė. Darbininkai Strei
kus pradėjo labai paprastai,, su
stabdė mašinas ir susėdo. Ursus 

i traktorių fabr'ke prie Varšuvos, 
j kur dirba 17,000 darbininku, jie 
džiaugėsi gavę į mėnesį 300 zlo
tų pakėlimo, kas oficialiu kursu 
yra 10 dol. Iš viso, manoma, vi
sur bus pakelti atlyginimai 10 

, proc., kai krašto ekonomijos au- Į 
I • 
i girnas yra sustojęs. 

premijos laureatas akademikas 
Sacharovas dienraščiui "New 
York Times" pasiųstame laiške 
dar kartą griežtai pasisakė 
prieš olimpinių žaidynių prave-
dimą Maskvoje, paragindamas 
pasaulio sportininkus ir visuo
menę kuo plačiausiu mastu boi
kotuoti olimpiadą, tuo būdu iš
reiškiant protestą prieš sovietų 
vykdomą karinę politiką. Aka-

•;kas Sacharovas laiške taip 
jį "Via savo pagarbą vi
siem u. ^ienim Sovietų Są
jungoje, k drąsiai kovoja 
už religinę, nu. *<=», judėjimo, 
emigracijos ir inf o naci jos lais
vę. Akademikas kaltina Sovie
tų valdžią grubiu susidorojimu 
su žmogaus teisių kovotojais. 
Akademikas griežtai atmeta So
vietų valdžios jam keliamus kal
tinimus, pažymėdamas, kad jis 
yra pasirengęs į juos atsakyti 
Tiešame teismo procese. 

likti egzekuciją. Milijonierius 
buvo teistas ir baustas anks
čiau, bet byla buvo iš naujo 
persvarstyta. 

Partizanu smūgis 
rusams Afganistane 
Pakistanas. — Sovietų dali

niai buvo sumušti 100 mylių nuo 
Kabulo esančioj Vardak vieto
vėje, kada Afganistano armijos 
šarvuočiai persimetė į partizanų 
pusę. Rusai ir komunistai visur 
puldinėjami. Kabulo mieste bir
želio 29 d. nužudyti 27 asme
nys. Partizaninis karas gana 
žiaurus ir Maskva skundžiasi, 
kad tai užsienio imperialistų 
darbas, kurie kenkia taiką at
nešusiai Sovietų armijai ir Af
ganistano žmonėms. 

Viesulai ir uraganai 
RushviBe, Ind. — Indianos 

valstijos policija teigia, kad 
praėjusio trečiadienio naktį val
stiją perlėkė keturi viesulai ir 
padaryta daug nuostolių, žuvo 
trys asmenys ir 30 sužeista. 

Kinijoj, kaip skelbia Xinhua 
žinių agentūra, uraganas nu
siaubė Zhejiang provinciją. Žu
vo 151 asmuo ir 262 sužeisti. 

New York. — Šimtai pėdų po 
storu Antarktikos ledu gurti Wed-
dell jūros dugne visiškai panar
dytos naftai pumpuoti stotys. 
Ant kranto, spiegiančio vėjo dau
žomi ir spiginančio šalčio spau
džiami, naftininkai (kontroliuoja 
iš povandeninių šaltinių nafto
tiekiais pastoviai tekančią juodos, 
riebios, žalios naftos srovę į pa
krantėse įrengtus bankus. Šiemet 
Jaiponija ir Vak. Vokietija, ieško
damos naftos, pradės pirmą rim
tą gręžimą Antarktikoj, konti
nente, kuriame daugumas geo
logų tiki esą daug naftos. Sis nau 
jas veržimasis į dar neištirtas sri
tis yra pavyzdys nuolat stiprė
jančio pasaulinio spraudimosi, 
ieškant naujų energijos šalti
nių. 

Naudodamiesi kompiuteriais 
seisminiams tyrimams ir naujau
sia -gręžimo technika, geologai vi
sur ieško naftos nuo užšalusios 
Antarktikos fid Afrikos ir Pietų 
Amerikos džiunglių. 

Sunkiai prieinamose vietose 

Si nėra pirmoji pasaulinio mas
to naftos trūkumo grėsmė. Po 
abiejų Pasaulinių karų Euro
pos ir Amerikos nelaimių prana
šai įspėjo, kad greitai augą naf
tos poreikiai greitai pralenks jų 
pasiūlą ir tuomet naftos žinomus 
.Štekirus. Tačiau abiem atvejais, 
augančios naftos kainos paskati
no naujus ieškojimus ir eventua
liai naujų naftos laukų atradi
mą, kurie paverstų badą banketu. 

Dabar nuolat kylančios kainos 
ir kartais netikras OPEC žalios 
naftos pristatymas drauge su 
Amerikos naftos kainų nebekont 
rdliavimu ir vėl skatina naują, 
totalinį naujų naftos šaltinių 
ieškojimą. 

Naftininkai tylėdami tikisi, 
kad galų gale energijos medžiok
lė pasiseks, nors be ginčo sutin
ka, kad veikiausiai nedaug yra 
likę pasakiškai gausių naftos 
fontanų. Tačiau, jeigu didžiau
si naftos laukai jau ir yra atras
ti, vis dėlto lig šiol tik du trečda
liai pasaulio žinomų 600 didžių
jų naftos telkinių yra įgręžti. 
Tai reiškia, kad dar galima at
rasti tarp 500 ir 250 bilijonų naf 
tos statinių. Kadangi iš pradžių 
naftos buvo ieškoma tik leng
viausiai prieinamose vietose, da
bar bet koks naujas našus naftos 
lauko atradimas, deja, bus rastas 
tik kokioj atšiaurioj, tolimoj ir 
sunkiai eksploatuojamoje vietoje. 

Energijos bendrovės slepia sa
vo žinias labiau, negu valstybės 
savo gynybos planus, tačiau jos 
visos pripažįsta, kad daugiausia 
žadančios sritys yra Amerikos 
kontinente 

Nuo 1859 m. Amerikoj buvo iš
gręžta apie 2.2 milijonų šalti
nių, keturiskart daugiau, kaip 

visame likusiame nekomunisti
niame pasaulyje. Žinovai nieko 
nesitiki daugiau ir Texas, Ok-
lahomos ir Californijos naftos 
laukų, bet geologijos tyrinėtojai 
apskaičiuoja, kad tarp 12.5 ir 38 
bilijonų statinių laukia atranda
mos jūroje nuo tų valstijų kraš
tu. Žemyne viena daugiausia ža
dančių sričių yra vadinama Va
kar'ne "Overtbrust" juosta, šiur-
kšciafme, kalnuotame rajone nuo 
pietinės Colorado iki Kanados 
sienos. Žinovai mano, kad tame 
rajone gali būti daug naftos lau
kų, turinčių nuo 100 milijonų 
ir daugiau statinių, viso: iki 14 
bilijonų statinių naftos-ir 52 tri
lijonų kubinių pėdų gamti
nių dujų. 

Aliaska ir Arktinė Kanada 

Geologai apskaičiuoja, kad čia 
galima užtikti puikiausią pasaulio 
naftos radinį. Mobile ir Exxon ieš
ko naftos laukų "'ledynų ruože* 
Kanados rytų pakraštyje, o tuzi
nai bendrovių agresyviai tiria 
Kanados Arktitką, ypač Beaufort 
jūroje, kur reikšmingi kiekiai 
naftos ir dujų jau yra surasta. 
Tačiau Jungtinių Valstybių te
ritorijoje netoli garsiųjų Siauri
nio šlaito laukų naftos tyrinė
tojai nėra daug gręžę dėl jiems in
dėnų ir aplinkos nuo taršos sau 
gotojų keliamų teisminių bylų. 

Venecueloįe, Maracaibo jūros srityje, aptikti didžiuliai naftos kiekiai, 
tui naftos užteksią ligi 2500 metų. 

Specialistai yra apskaičiavę, kad šiam kras-

Revoliucija, šydai 
ir darbas 

Teheranas. — Irane 43 slau
gės ligoninėje buvo atleistos iš 
darbo, kadangi jos nenešiojo 
Moslamo revoliucijos reikalau
jamu šydų. Žinių agentūra Pars 
skelbia, kad Trako kareiviai puo
lė Trano policijos stotį netoli 
Irako sienos, bet buvę atmušti 
ir patvrė dideliu nuostolių. Ira
ne politiniai mitingai ir susirin
kimai draudžiami tol. kol parla
mentas nustatvs tuo reikalu 
taisykles. Ministeris pirminin
kas būsiąs išrinktas šią savai
tę ir tai gal padės priartinti 
vieną ar kitą sprendimą Ameri
kos įkaitų atžvilgiu. 

Automobilių 
pardavimas 

Chfcaga. — šiais metais Ame
rikoje bus panaudota auto ma
šinų tarp 9.3 mil. ir 9.7 mil. 
vienetų. Bet tai nėra labai ma
žas skaičius ir tokių sulėtėjimų 
mašinų pirkimo atžvilgiu būda
vo ir anksčiau. Tiesa, 1979 m. 
mažinu buvo parduota 10.5 mil. 
vienetų. 1978 m. 11.1 mil. vie
netų, bet 1975 m. tebuvo par
duota tik 8.5 mil., kai 1973 m. 
buvo parduota 11,3 mil. Dides
nis skirtumas yra, kai palygini 
su mašinų importu. 1975 m. 
buvo parduota vietos gamybos 
automobilių 6.95 miL vienetų, o 
importuotų 1.5 mil. O šįmet ma
noma bus parduota vietos gamy
bos 7 mil., o importuotų 2.5 mil. 
Visa tai padidina deficitą ir su
mažina vietos gyventojams 
darbus. 

KALENDORIUS 
Liepos 11 d.: Benediktas, Ol-

ga, Vilimantas, Šarūne. 
liepos 12 d.: Jasonas, Mar-

cijona, Margis, Skaidra. 
Saulė teka 5:25. leidžiasi 8:25. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse tvan
ku ir šilta, temperatūra per 90 1. 

• 
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MOŠŲ IŠKILIEJI VEIDAI 
Chicagos l i tuanicos pirmoji 

futbolo komanda stovi pirmoje 
vietoje Major divizijoje ir žai
džia tikrai geros klasės futbo
lą. Susipažinę su jos vadovu G. 
Bieskumi ir žaidėjais broliais Je-
nigais, G. Hough, šiandien susi
pažinkime su kitomis trim tos 
komandos pažibomis. 

Audrius Rrygeris yra 24 me
tų, jau baigęs matematiką Illi
nois universitete, siekia MBA De 
Paul universitete ir dirba Peop-
les Gas kompanijoje. Už I i tua-
nicą žaidžia jau 12 metų centri
nio gynėjo pozicijoje ir yra pa
grindinė priežastis, kad l i tuani-
ca iš 8 rungtynių penkiose nėra 
gavusi nei vieno įvarčio. Aud
rius yra pavyzdingas žaidėjas, 
užtikrintas, staigus, šaltas ir 
gudrus. 

Zenonas Balčiūnas yra kita 
priežastis, kad Lituanica .penkio
se rungtynėse negavo nei vie
no įvarčio. J is yra vartininkas 
ir bene pats geriausias Chica
gos miesto lygoje. Jis diriguoja 
visą gynimą, turi puikius re- j 
fleksus ir orientaciją, mėgstaį 
futbolą, rimtai treniruojasi ir j 
visada geroje formoje. Zenonas 
yra 23 metų, 8 metai Lituanico-
je, baigęs Bastern Illinois uni
versitetą, tęsia studijas I. I. T. 
Law School ir pasiryžęs būti 
advokatu. 

Niek MarkuHn yra 31 metų 
ir vienas iš pačių vyriausių I i -
tuanicos komandoje, už kurią 
jis žaidžia jau 4 metai. Žaidžia 
dešinio gynėjo pozicijoje, žai
džia gana kietai ir su tempera
mentu, taip kad kitų komandų 
puolikai gerai žino, su kuo turi 
reikalą. 

Baigęs Eastern Dlinoia uni
versitetą, dėsto kūno kultūrą 
Brother Rice mokykloje ir yra 
buvęs Amerikos olimpinės rink
tinės narys. 

Dalis "Neries" komandų, dalyvavusių visos Amerikos A. A. U. jaunųjų tinklinio varžybose (National AAU Junior 
Olympic), išsikovojo daug laimėjimų. 

Aktualiais sąjungos klausimais pasisako 
ŠALFAS s-gos pirm. Pr. Berneckas 

Po metinių žaidynių Detroite • tyvumą. Jų reikalingumą spren-
ir prieš Laisvės Olimpiadą To- ] džiu pagal tai, kiek jos pagyvi-
ronte pasisekė pagauti visada 
užimtą ŠALFAS s-gos pirm. Pr. 
Bernecką ir pasidalinti su juo 
aktualiais sportinės šeimos klau
simais. 

na judėjimą tiek pas mus Šiau
rės Amerikoje, tiek kituose lie
tuvių gyvenamuose kraštuose, 
visados turėdamas galvoje mūsų 
turimus piniginius išteklius. 
Šiemet planuojamai išvykai į 
Australiją nebūtume apsiėmę 
ruoštis, jei ne PLB valdybos pa-

Audrius Krygeris 
Nuotr. F. Lukausko 

LITUANICA — 
TURNYRO LAIMĖTOJA 

Jau kelintus metus iš eilės I 
Lituanicos futbolo klubas va- i 
saros pertraukos metu suruo-; 
šia kelių komandų turnyrą. Į 

cos komanda pirmose rungtynė
se Al. Krygerio ir G. Hough 
įvarčiais įveikė Schwaben 2:0. 
Antrose — tokiu pat rezultatu 
Aideno įvarčiais privertė kapitu
liuoti St. Joseph Kickers ir tre
čiose, sužaidę 0:0 prieš Spartą, 

— Kokios nuotaikos, Jūsų 
manymu, vyrau ja sportinėje šei-' 
moję po didžiųjų 1978 m. sporto I 
žaidynių? 

— Visų pirma, nuoširdžiai dė
koju už Jūsų dėmesį ir antra, 
noriu pabrėžti, kad kalbėsiu, 
daugiausia, reikšdamas tik savo 
asmeninę nuomonę. Jūsų klau 
simas, šiuo metu, yra itin cha-j — Būtent — kokių? 

savo narių tarpe informacijos 
stoką. O tokia stoka veda prie 
bereikalingo erzelio ir nesusipra
timų. Todėl galvojame apie in
formacijos biuletenio atnaujini
mą. Ir pagaliau, kaip žinote, 
juk pradėjome rinkti medžiagą 
sporto istorijai. Visa tai pa
reikalaus daug ne tik pastangų, 
bet ir lėšų. 

— Bet juk turite 30 tūkstan
čių doterių, kurie banke yra už
šaldyti. Ar jų neužtektų vis
kam? 

Verčiamės tik iš 
Užsaldėme 

nutarimu todėl, 
Juk ga-

— Turime. siūlymas ją didesnia dalimi fi-, 
nansuoti. Iš savo kuklių fondų | g a u n S _ p a l u k a n ^ 
esame paskyrę 5.000 dol. Tai! 
mums labai didelė suma, k u r i : k a d * i I g i a u ***** 

' lime juos išleisti vienu kartu nutraukiama nuo eilės 
tytų darbų vykdymo. 

numa-

Tokį turnyrą suruošė ir šįmeti I M m j į p a t e k Q f į n a l ą 
tautinių šokių šventės proga — j 
liepos mėn. 6 d. Marąuette Par- į 
ko aikštėje. Futbolo turnyras 
vykusiai derinosi prie 66-toje 
gatvėje suorganizuoto lietuvis- \ 
ko "kermošiaus" ir atrodė lyg' 
vientisas renginys. Iš įvairių 
kraštų ir miestų ojvažiavę tau
tiečiai, pavargę ir sušilę, apsi
rūpindami lietuviškais suveny
rais 69-toje gatvėje, galėjo lais
vai atsikvėpti parko pavėsyje, 
prie futbolo aikštės, kur nuo ry
to rungtyniavo 10 komandų, o 
žiūrovai piknikavo. 

Turnyre žaidė ir 2 moterų 
komandos — austrų Real F. C. 
prieš Lituanica. Po didelių pas
tangų ir kibirais išlieto prakai
to žaidžiant virš 90 laipsnių 
karštyje, pasibaigus normaliam 
žaidimo laikui, iš baudinių laimė
jo Lituanicos merginos rezul
tatu 4:3. Joms įteikta Ramu
nės restorano dovanota trofėja. 
Pralaimėtojos gavo Playhouse 
trofėją. 

Veteranų klasėje žaidė 4 ko
mandos: vokiečių Rams, Litua
nica, Falcons iš Lombard ir 
jugoslavų Adria. Lituanicos ve
teranų komand?., kurią šį kartą 
atstovavo daugiausia buvę tik
rieji Lituanicos žaidėjai - vete
ranai — J. Kaunas, A. Jurkšai-
tis, J. Žukauskas, A. Kiemaitis, 
Don Brondonisio, A. Glavinskas, 
Mike McCluskey-Mikalauskas ir 
Henris Jenigas, sr.. į finalą ne
pateko. Pirmose rungtynėse jie 
pateikė staigmeną, įveikdami 
stiprią Adria 1:0 (Glavinsko 
įvartis). Antrose sužaidė 0:0 
prieš Rams ir trečiose pralaimė
jo prieš Falcons 0:2. Veteranų 
klasėje finalines rungtynes lai
mėjo Adria prieš Falcons 2:1. 
Adria gavo Lituanicos klubo 
pirm. G. Bielskaus ir sekret. G. 
Grabio trofėją. Falcons išsive
žė Andrijausko. 

Visai nediskriminuojant mote
rų, reikia pripažinti, kad vyrų 
komandų rungtynės sukėlė di
džiausią susidomėjimą. Lituaci- i rujoje 

Visos rungtynės buvo žaistos 
sutrumpintu laiku ir be užnuga
rių — offsides. 

Finalinėse rungtynėse, žai
džiant prieš St. Joseph Kickers, 
Lituanicos komanda turėjo pro
gos parodyti, kodėl ji pirmau
janti komanda Chicagos major 
divizijoje. Jauni, atletiškai su
dėti vyrai, jų greitis ir neblogos 
pasuotės stebino ne vieną apie 
futbolą nusimanantį žiūrovą. Ir 
Kickers komanda, žaisdama 
energingai ir atkakliai, buvo 
puikus varžovas, tarpais užkūręs 
gerą pirtį prie Lituanicos vartų. 
Laimėjo Lituanica rezultatu 
2:0. Įvarčiai G- Hough ir S t 
Jenigo. Pirmos ir antros vietos 
laimėtojams įteiktos Stepo ir 
Felikso Lukauskų ir club Roma 
trofėjos. 

Rungtynes žiūrėjo daugiau 
kaip 1000 žiūrovų. Per garsia
kalbį pranešinėjo ir komentavo 
Kęstutis Kaveckas iš Los An
geles — Viva Europa žvaigždė. 

J . J. 

TAURES RUNGTYNES 

Šį sekmadienį, liepos mėn. 13 
d., 3 vai. po pietų Lituanicos 
vyrų komanda žais pirmąsias 
Illinois taurės rungtynes prieš 
Jets (Virgin Islands) Wa-
shington Parke. 

Jauniai žais 10 vai. Marąuette 
Parke prieš Green white. 

Šeštadienį, 5 vai. vakare, ve
teranai žais prieš Aurorą Mar
ąuette Parke. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Irklavimo varžybose Mas

kvoje lietuvių pasirodymas buvo 
geras. R. Višinskis 1000 mtr. 
vienviete baidare laimi pirmą 
vietą ir užsitikrina vietą olim
piadoje. Be jo, lietuviai dar lai
mėjo du sidabro ir 3 bronzos 
medalius, bet galutinė kvalifika
cija paaiškės tik po tarptauti
nių rungtynių Anglijoje ir Da-

rakteringas. nes be abejo visi 
pastebime ir savo veikloje ir už- j 
mojuose, su tam tikromis išim-' 
timis, lyg atoslūgį. Kartais su
sidaro įspūdis, ypač vyresnės 
kartos darbuotojams retėjant, 
kad nedaug kas lieka veikti. 
Atrodo, kartais, pastebime lyg 
išsisėmimo ženklus. 

— Tai padėtį vertinate tra
giškai? 

— Ne. Man atrodo, kad ver
tinu realiai. Juk yra natūralu, 
kad įtemptą darbą sektų atoslū
gis. Taip pat natūralu, jog at
sikvepiant bandoma žvelgti ir 
bandyti ir vėl ką nors planuoti. 

— Ar šiandien, žvelgiant iš 
pusantrų metų perspektyvos, 
buvusias didžiąsias žaidynes 
dar vis laikote sėkmingomis? 

— Taip. Sėkmingomis jas lai
ko ir plačioji visuomenė. Klys
tume, jeigu teigtume, kad jos 
praėjo idealiai ir nieko nebūtų 
galima iš jų pasimokyti. 

— Kaip vertinate šių metų 
Detroito žaidynes? 

— Teigiamai. Ypač malonu 
buvo matyti glaudų bendradar
biavimą Kovo, t. y. sportininkų 
su visuomene ir vietos parapija 
ir Kovo vadovybės sugebėjimą 
įtraukti į darbą kuo daugiau 
asmenų. 

Visi dalyvavome žaidynių 
išvakarėse įvykusiame klubų 
atstovų posėdyje, kuriame buvo 
svarstoma išvyka Australijon. 
Pasitarimų meta teko išgirsti 
įvairių nuomonių. Stebėjomės 
kai kurių vadovų pasiūlymais ir 
reikalavimais, kurie, vėliau pa
aiškėjo, buvo paremti tik asroe-
niškumais. Kaip vertinate pa
našias apraiškas? 

— Nesistebiu dėl nuomonių 
įvairumo. Tas yra suprantama 
ir priimtina. Stebėtina tik jų 
išreiškimo forma. Egoizmui 
mūsuose neturėtų būti vietos. 
Tai skiepija mūsų tarpe tik 
antagonizmą 

— Kiek teko pastebėti Išvy
kos klausimas yra labai jautrus. 
Kaip Jūs vertinate pačią iš
vyką? 

— Klausimas yra tik todėl 
jautrus ir gana aštrus, kadangi 
išvykoje norėtų dalyvauti daug 
sportininkų: galimybė tėra dvi
dešimčiai. Bet kurias sportines 
išvykas vertinu teigiamai, nes 
jos skatina didesnį sportinį ak-

— • — i . i i - Į i — • • - -

— Bokso rungtynes prieš Ber
lyno Dinamo laimi Kauno "Žal
giris" pasekme 7—4. 

— Visų pirma, norėtume su 
ruošti sporto darbuotojų kur-i 
sus. Juk matome, kaip labai jų; 
stokojame. Antra, visokiais at- j 
vėjais esame priversti paremti! 

— pav., šiai išvykai, bet taip 
nedarysime. 

— Teko išgirsti gandus, esą 
PLB yra nepatenkinta pinigų 
gavimo būdu, jų užšaldymu ir 
nedidelės sumos skyrimu pačiai 
išvykai? 

— Apie tai nesu tiesioginiai 
mūsų klubus, kurie yra atsidūrę girdėjęs iš PLB valdybos. Ga-
finansiniuose sunkumuose. Tre-; Urnas dalykas, kad ji, atėjusi 
čia, iš patirties žinome ir šuva-1 po Pasaulio lietuvių dienų įvy-
žiavimų metu aiškiai pastebime kio, nesupranta PL dienų ruo-
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šos eigos, bei atlikusių pinigų 
kilmės. Pinigų juk nepavogė
me, bet patys sunkiai užsidirbo
me, bei gavome iš rėmėjų. Tam 
yra dokumentai. Atsiskaitėme 
kruopščiai. PLD revizijos ko
misija nepastebėjo nei vieno 
šešėlio dėl šalf as atskaitomybės 
ar pertekliaus pasidalinimo, kas 
prieštarautų iš anksto pasira
šytam susitarimui tarp visų 
PLD rengėjų. Tad niekas kitas 
neturėtų reikšti pretenzijų į 
mūsų kasą. Kaip minėjau, PLS 
žaidynėse sukeltas sumas esa
me užšaldę tam, kad palūkano
mis užtikrintume ilgalaikę spor
tinę veiklą. 

— Minėjome apie informaciją. 
Ar teko jau konkrečiai ką nors 
dėl informacijos leidinio nu
tarti? 

—Yra surastas asmuo, kuris 
sutiko redaguoti leidinį. Jo ži
nioje bus pasirinkimas sau ben-

(Nukelta i 4 pusi.) 
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Komunistų teroras — 

SALVADORAS KRAUJO KLANE 
Skurdi Salvadaro respubli

ka pergyvena sunkias kru
vino teroro dienas. Tai 
mažiausioji centrinės Ame-

.rikos respublika, turinti 4,260,-
000 gyvento jų . K r a š t a s 
išsidriekęs kalnuose, prie 
Paciflko vandenyno. Tai vie
nintelė Centro Amerikos res
publika, kuri neprieina prie 
At lanto . Turi vulkaninių 
kalnagūbrių, bet ir derlingų 
slėnių. Daugumas gyventojų 
— metisai, tik apie 10% yra in
dėnų ir baltųjų. Daugumas gy
ventojų verčiasi žemės ūkiu 

Daugumas gyventojų kata
likai, kalba — ispanų. Po Bra
zilijos ir Kolumbijos užima tre-

r "Cią vietą kavos eksporte. 
Tik neseniai iš Salvadaro at

vyko Vytautas Dambrava, 
informacijų tarnybos vadovas 
amerikiečių ambasadoje. Pak
laustas apie dabartinę padėtį 
tame krašte, atsakė, kad Sal-

. vadoras dabar yra kraujo kla
ne. Komunistinis imperializ
mas jį pasirinko nauja savo 
auka. Salvadore dabar vei
kiančios keturios teroristų 
organizacijos. Kiekviena jų tu
ri savo grupes krašte. Jos ruo
šia demonstracijas ir maištus. 
Kiekviena turi savo šalininkų 
studentijoje, kurie sudaro revo
liucinių kovūnų branduolius. 
Grobiami įtakingesni ir la
biau pasiturintieji žmonės, iš 
kurių būtų galima gauti 
vaduotpinigių. Tie kraštuti
niai radikalai jau yra taip 
prisigrobstę apie 100 mil. do
lerių. Raudonieji teroristai žu
do žmonės. Tarp žymiųjų 
nužudytųjų yra ir arkivysku
pas Romero, kuris buvo nu-

° -kautas kai prie altoriaus auko
jo Mišias. 

Kairieji teroristai degina 
derlių, o dabar, kaip gauta ži
nių, pradeda žudyti ir vaikus. 
Jų taktika žinoma: kaip Nica-
raguoje, sukelti paniką, pada
ryti krašte gyvenimą nepa
kenčiamą, kad žmonės imtų 
galvoti — kokia tik valdžia 
beateis, kad tik greičiau atsi
rastų kokia nors tvarka. 

Komunistų teroras iššaukė 
ir kraštutinių dešiniųjų teroro 
veiksmus. Ir šie ima medžioti 
komunistų teroristus ar įta
riamus. Pramonė nebeveikia. 
Užsienio investavimai sus
tojo. Bedarbių susidarė dau
giau kaip 50%. Amerikiečių 
pasiuntinybė per paskutinį 
pusmetį pergyveno 29 de
monstracijas ir dar buvo apie 
17 kitokių incidentų. Sostinėje 
deginami automobiliai. Ameri
kiečių pasiuntinybės rūmai 
paversti tiesiog bunkeriu. 

Salvadoras pergyvena sun
kią krizę, beveik civilinį karą, 
kurį sukėlė kraštutiniai mark
sistai. Kaip ten padėtis įtemp
ta, glima suvokti iš fakto, kad 
grupė Salvadoro žmonių, bėg
dami nuo raudonųjų teroro, 
per Meksiką bandė pasiekti 
JAV ir čia apsigyventi ir da
lis jų, nesąžiningų spekulistų 
įvesti į Amerikos tyrlaukius, 
mirtinai užtroško kraštyje, ne
rasdami vandens. Salvadore, 
žmonėms kovojant su skurdu, 
talkino apie 150 vadinamo tai
kos korpuso žmonių — gera
širdžių amerikiečių, bet dabar 
jie visi atšaukti — susidarė 
gyvybei pavojus. 

* 

"Register" laikraščio kores
pondentas R. Araujo rašo, kad 

važiuodamas iš naujojo aerod
romo matė neapdirbtus Sal 
vadaro laukus. Kalbėdamasis 
su žmonėmis, jis pajuto, kokia 
ten baimė, anarchija, kokie 
žiaurūs žudymai, bombų 
sprogdinimai, žmonių gro
bimai. Vyriausybė sulaikiusi 
demonstracijas, bet autobusai 
būna užpuolami, padangos 
peršaunamos automobiliai 
padegami. Taip gatvės užbari
kaduojamos paslaptingų revo
liucionierių. Minėtas kores
p o n d e n t a s l i ud i j a ap ie 
pakelėse matytus sužalotus la
vonus, kurių skaičius kasdien 
auga. Pagrobtas to korespon
dento draugas vien todėl, kad 
jis priklausė Guirolas šeimai, 
vedęs amerikietę, dviejų vaikų 
tėvas. Jis buvo paprastas šei
mos tėvas, rūpinosi savo šei
mos farmomis. Neseniai buvo 
netekęs dalies savo žemių, ku
rios buvo išdalintos refor
moje. Bet jis buvo optimistas, 
nebėgo, kaip daugelis jo arti
mųjų, į Miami ar į Meksiką, 
nevažinėjo, kaip kiti jo pa
dėties žmonės, šarvuotu nuo 
kulkų apsaugotu automobiliu, 
o naudojosi motociklu.Buvo pa
grobtas. Po poros dienų atėjo 
reikalavimas vaduotpinigių. 
Korespondentas liudija, kad 
daugumas Slavadoro šeimų 
bent vienas iš artimųjų yra 
vienaip ar kitaip nukentėjęs. 

Gyventojai korespondentui 
nusiskundė, kad jie išeidami 
iš namų nėra tikri, ar sugrįžę 
dar ras savo vaikus ir žmonas. 

Vyriausybėje dabar yra dau
giau kairesnių pažiūrų žmo
nės. Jaunesnieji karininkai 
taip pat kairesni, vyresni kari
ninkai — dešnesni. Vyriausy
bei labai sunku įvesti tvarką. 
Daromos visos pastangos su
gaudyti Kubos, Nicaraguos, 
Panamos samdinius, kurie 
kraštutiniams kairiesiems, 
komunistams padeda čia su
kelti revoliuciją. Krašte tokia 
įtampa, kad paskutiniu metu 
užsidarė 35 fabrikai ir bedar
bių skaičius dar padidėjo. 
Gyventojai net bijo sudarinėti 
maisto atsargas namuose, nes 
užuodę plėšikai tuo išgrobia. 

Vyriausybę yra sudariusi 
vadinama junta, kur vyrauja 
krikščionys demokratai ir 
kariškiai. Jie labai palinkę į 
socialines reformas, bet ir su 
tomis pastangomis jiems la
bai sunku spirtis prieš nekal
to kraujo nebijančius komu
nistų teroristus. 

kvislinginį laikraštį. Dabar Ru
sijoje nėra nė vienos viešos žy
dų mokyklos, bet 1931 m. jų bu
vo 1,100. Tas žydų žurnalas 
rašė, kad žydams mokytis žy
dų kalbos nėra populiaru 

Žydai lengviau patekdavo į 
aukštesnius postus, nes jų di
delis procentas buvo su aukš
tuoju išsilavinimu. 1972 m. So
vietų Sąjungoje buvo 68,000 
žydų mokslininkų. Tačiau ir ši 

Žydiškai galima susikalbėti tik žydų padėtis jų neapsaugojo 

Iš Kanados Pabaltiečių vakaro Kanados parlamento rūmuose, Ottavvoje. Kanados užsienių 
reikalų ministeris Mark MacGuigan teiraujasi apie lietuvišką "Rūpintojėlį" sukurtą dail. J. 
Dagio. Iš kairės: Ladas Giriūnas, Pabaltiečių federacijos narys, Joana Kuraitė, KLB centro 
valdybos narė, Rūta Šiulytė "Tėviškės Žiburių" bendradarbė, ministeris Mark MacGuigan, 
pasakęs pagrindinę kalbą vakare ir Paulius Kuras, buvęs KLJS pirmininkas. Be "Rūpin
tojėlio" parodoje buvo išstatyta dar keletas dail. Dagio medžio skulptūrų sukurtų lietuviškais 
motyvais. Nuotr. J.V. Danio 

MASKVA IR SOVIETU ŽYDAI 
Sion izmo ir komunizmo susikir t imas 

J . VAICELICNAS 

su žydais, kurie Rusijoje atsi
rado po 1939 m., kada didelės 
žydų bendruomenės Vilniuje, 
Rygoje ir Černovicuose atsi
rado Rusijos teritorijoje. 

Sakoma, kad judaizmas 
Rusijoje labai sumenkėjęs, kai 
m u s u l m o n ų r e l i g i j a y r a 
sumenkėjusi musulmonų res
publikose arba katalikų tikėji
mas Lietuvoje. Toks pasa
kymas nėra teisingas, nes net 
Maskvos politbiuras stebisi 
musulmonų ir lietuvių religin
gumu. O ir ateistai žydai slap
tai praktikuoja judaizmą, nors 
ir ne visi. 

Po Chruščiovo pašalinimo 
1964 m. pradėta uždarinėti žy
dų sinagogas, kurios buvo 
atidarytos 1957-64 metais. So
vietams judaizmas nepriimti
nas, nes jis rišamas su sioniz
mu, o sionizmas — su nacizmu. 

- Net paveiksluose pavaizduota: 
už žydo sionisto stovi Hitleris. 

nuo antisemitizmo. Didžiau
sias spaudimas prieš žydus bu 
vo išvystytas 1940-50 metais. 
Tada žydai net bijojo prisi
pažinti esą žydai, bet jie su 
judaizmu ryšių nenutraukė. 

Lemtingos politikos 
pake i t imas 

Paskutiniu laiku Sovietų 
Sąjungoje įvyko reikšmingas 
politikos pakeitimas žydų 
atžvilgiu: sušvelninta antisio
nistinė propaganda ir paleng
vinta žydų emigracija (Kissin-
gerio nuopelnas). Iš Sovietų 
Sąjungos jau emigravo per 
200,000 žydų, kurių dalis iš
vyko į Izraelį, o kita dalis — 
Vakarų pasaulį. Kodėl So
vietai tokiu būdu stiprino sio
nizmą ir Izraelio karines pa
jėgas — nežinia. Kai vyko 1967 
m. karas, Sovietai stojo prieš 

uz zyao sionisio stuvi iAinc^o. _;!?„„+„; 
Nnn 19fi2 m. Sovietu S 

Sovietų Sąjungoje didėja an
tisemitizmas. Jis didėja to kraš
to sistemoje, kurią sukūrė žy
dai kovojo prieš caro režimą, 
stengiasi imigruoti į Vakarų 
pasaulį. Išvykos priežastys: 
rusų nacionalizmas ir oficialus 
antisemitizmas. Ypač anti
semitizmas reiškiasi Sovietų 

politbiure tėra 3 rusai: A. 
Kosyginas, M. Suslovas ir G. 
Romanovas (P.C. 1980. Nr. 1, 
19p.). Argi ir Brežnevas būtų 
žydas? Tiesa, jo žmona žydė, 
bet ta padėtis negali jo pada
ryti žydu. A. Kosyginas viešai 

semitizmas reismasi ouvicių --> —., 
karinėse pajėgose. Kadaise to- pareiškė, kad Sovietų Sąjun-se pajėgose buvo daug žydų va 
dų, ypač politrukų, bet dabar 
karinės pajėgos nuo jų kratosi. 

Aiškinama, kad antisemi
tizmas Rusijoje yra senas reiš
kinys. Rusai nekentė žydų, o žy
dui kovojo prieš caro režimą. 
Caras Aleksandras II žydams 
davė daugiau teisių, net teisę 
stoti į universitetą, o žydai uni
versitetuose steigė socialisti 

goję nėra antisemitizmo. 
Kadangi Sovietų Sąjungos val
dovai sako vienaip, o daro ki
taip, tai ir Kosygino teigimu 
sunku patikėti. Juk tai geriau 
žino patys žydai. Dar prieš spa
lio revoliuciją Leninas ir Sta
linas paneigė žydų tautybę Ru
sijoje. Bet vėliau, kai Leninas 
buvo Sovietų Sąjungos val
dovas, jis pripažino žydų tau 

turėti nuosavybes, policija be 
reikalo neareštuoja žmonių. 

2ydų k u l t ū r a 
Rusijoje tik 25% žydų moka 

žydų kalbą. Sunku vykdyti žy
dų kultūrą, jei žydų teatre žy
dai artistai vaidina rusų kal
ba. Nors žydų kultūra Rusijoje 
1920 m. buvo pripažinta, ji bu
vo eliminuota 1930 m. ir ypač 
1940-50 m., kada žydų kultūros 
vadovai buvo suimti ir nužu
dyti, o žydų kultūros namai su
deginti. 

Po Stalino mirties 1961 m. 
pradėtas leisti žydų žurnalas 
"Sovietish Heimland". Kadan
gi jis pataikavo Maskvos val
dovams žydai jį pasmerkė kaip 

judaizmas yra kartu ir žydų 
nacionalizmas. 

Žydai ir juda izmas 
Sovietų kul tūro je 

versiietuose steigė Buviauou- - -
nes (komunistines) studentų or- tybę, o taip pat pripažino žydų 
ganizacijas, kurios kovojo prieš skyrių komunistų partijoje. caro režimą. 

Anksčiau Rusijoje reiškėsi 
antisemitizmas, nes žydai su
gebėjo greičiau praturtėti negu 
rusai. O tai buvo ženklas, kad 
žydai išnaudoja rusus. Ir da
bar Rusijoje žydai sugeba pra
turtėti, nors visos gyvenimo sri
tys yra valstybės rankose 

Šiandien Sovietų Sąjungoje 
yra daug žydų, kurie yra 
atsisakę savo žydiškumo — pa
vardės, religijos, papročių —, 
bet vis vien jie yra žinomi kaip 
žydai. O nemažai tokių žydų 
slaptai praktikuoja judaizmą. 
Jei žydų yra mišri šeima, jų 
vaikai gali pasirinkti vieną, ar 

tys yra vassijuco l a i m u s . 
Šiais laikais jų prekyba yra ki- kitą tautybę. Dažniausia vai 

Vyriausybės žmonės pabrė
žia — jeigu jau griebiamasi 
kruvinų teroro veiksmų, tai 
tas parodo, kad gyventojų 
daugumas neina su kraštuti
niais kairiaisiais, jie neturi vi
suomenės pritarimo. Kairieji 
skelbiasi sudarę sau artimų 
grupių koaliciją. Buvęs žemės 
ūkio ministeris Alvarez Cor-
doba Meksikoje turėjo spau
dos konferenciją, kur jis gar-
sinosi sudaręs Salvadoro 
vyriausybę užsienį ir jie siek
sią nuversti junta. Kultū-
ringesniuose kraštuose net 
nuteistiesiems imama panai
kinti mirties bausmė, bet 
komunistiniai teroristai ne
kaltus žmones žudo, grobia, 
naudodami žiauriausius meto
dus, verždamiesi į valdžią. Tai 
išryškina, ko jie verti ir ska
tina visus geros valios žmo
nes panaudoti visas galima 
priemones atskleisti baisumą 
komunistinio smurto,kuris 
taip žiauriai laužo žmogaus ir 
tautų teises. J- Pr. 

tų kraštų valiuta ir vakarie
tiškais "džinsais". Ir Vakarų 
pasaulio "džinsų" karalius yra 
žydas Lewis. Jis nori Rusijoje 
pastatyti "džinsų" fabriką. Ta
da ta prekyba pasinaudotų pa
tys Maskvos valdovai. 

Sovietų Sąjungoje dar yra 
apie 3 mil. žydų. Nežinia, koks 
procentas žydų yra aukštose 
pareigose. Gal ir juokinga, bet 
spauda rašo, kad sionistai val
do Maskvos politbiurą. Esą, 

kai pasirenka tėvo tautybę. 
Moters tautybė kiek "sutirps
ta", nes vedybomis ji pakeičia 
savo pavardę. 

Prasidėjus Sovietų Sąjun
goje antisemitizmui, mišrių šei
mų vaikai, jei motina yra žydė, 
pasirenka žydų tautybę. Tai 
yra surišta su emigracija. Ir 
mišrių šeimų vaikai žino, kad 
kituose kraštuose yra geresnis 
gyvenimas, nes tenai nėra ge
ležinių uždangų, žmonės gali 

JAV kar iuomenės gene ro las 
James B. Vaught, 53 m. am
žiaus, kuris vadovavo ka r ine i 
operacijai išgelbėti įka i tus 
Irane, deja, nesėkminga i . 

Sovietų Sąjungos istorijos 
vadovėliuose nuo 1954 metų 
judaizmas išnyko. Vadovėliuo
se vietoje žodžių Judėja, 
I z r a e l i s , d a b a r r a š o m a 
Mesopotamija, Palestina. Taip 
nebežymima nė atskirų res
publikų istorijose, kur žydai tu
rėjo didelę įtaką: Lietuvoje, 
Ukrainoje, Moldavijoje. Gal 
išimtis yra Gudija, kur žydai 
sabotavo revoliuciją ir for
mavo žydiškąjį nacionalizmą 
(P.C.1980.NR.l,24p.). Tiesa, 
knygynuose dar yra apie žy
dus knygų, parašytų senesnės 
generacijos. Paskutiniu metu 
tas viskas praleidžiama, išsky
rus pasisakymus prieš sioniz
mą ir Izraelį. 

1963-71 m. Sovietų Sąjungoje 
buvo išleista daugiau kaip 300 
knygų bei brošiūrų: novelių, 
pasakojimų. Nemažai jų au
torių yra žydai. Tačiau sako
ma, kad jie rašo tik apie viso
kius sukčius, spekuliantus, 
prievartautojus ir kitokius 
parazitus. 

Žydų reakci jos 
1917 m. revoliucijos ir 

civilinio karo metu žydai ak
tyviai reiškėsi revoliucijoje ir 
raudonojoje armijoje. Vėliau, 
kai žydams buvo nuimti suvar
žymai, žydai pradėjo veržtis į 
aukštesnius postus. Tik nuo 
1930 m. buvo vėl pradėta žydus 
išstumti iš aukštesnių postų. 

Nuo 1962 m. Sovietų Sąjun
goje buvo išleistos 62 knygos 
bei brošiūros prieš sionizmą. 
Taigi sionistai net Varšuvos 
gete ragino žydus nesipriešinti 
vokiečiams. Sionistai patei
sina genocidą, todėl ir jie kai 
kur jį vykdo. Kiti daviniai ro
do, kad Varšuvos geto suki
limui vadovavo sionistai. 

Judaizmas ir sionizmas yra 
susikryžiavimas, kurio cent
ras yra New Yorke. Tad sio
nizmas išnaudoja judaizmą sa
vo i š s k i r t i n a i blogiems 
tikslams.Sionizmas ir judaiz
mas yra dvi kapitalistinio pi
nigo plokštelės. Jie abu stovi 
prieš progresą, prieš socialinį 
teisingumą. Sionizmas nėra žy
dų tautinis judėjimas, bet ra
sinė ideologija, kad žydai turė
tų vyrauti visoms tautoms. 

Sionistai siekia pasaulinės 
valdžios. To siekia ir komunis
tai, todėl jie tarpusavyje ir ker̂ _ 
tąsi. Kurie laimės? 

HITLERIO LAIVYNAS 
Tik po karo buvo sužinota, kad 

1939 m. Vokietija pradėjo karą 
turėdama 57 povandeninius lai
vus. Karo metu jie pasistatė 1,153 
naujus povandeninius laivus; 
XXI, XXVI W ir XXII tipo, kurie 
pasižymėjo dideliu greičiu ir ilgai 
galėjo išbūti po vandeniu pasi
nėrę — 19 šio modelio karo laivų, 
paliaubų paskelbimo dieną buvo 
paskandinta laivų komendantų 
įsakymais, gi 154 buvo perduoti 
nugalėtojams. Vokiečių povan
deniniai laivai karo metais 
nuskandino apie 3,000 priešo lai
vų, kurių bendras tonažas siekė 
15 milijonų tonų. Vokiečiai turėjo 
40,000 jūrininkų iš kurių 20,000 
karo metais žuvo. 

MASKVA 

Tai čia pasaulio gėdos birža — 
Žmonijos išdavikai zirzia. 
Čia laisvę perka ir parduoda, 
Vadina baltu tai, kas juoda. 

Vadina juodu tai, kas balta, 
Pasmerkia pražūčiai nekaltą... 
Begėdžių — niekšų frazes skambias 
Vaizduoja pragarą už dangų. 

(Iš Sibiro lietuvių poezijos, 1962 m.) 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i Č e l i ū n a s 
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Jie mane atvedė į Jenisei geležinkelio stotį. Kai jau 
turėjo išeiti vietinis traukinys, jie man pasakė rytoj 
atvykti į policiją, o patys šoko į traukinį ir nuvažiavo. 
Aš grįžau pas Praną apie 3 vai. nakties. Jis manęs 
laukė. Ir jis suprato, kad kas nors su manim atsitiko. 
Kitą dieną grįžau į Abakaną. 

Dabar ieškojau darbo. Per šeimininko pažįstamą, 
dirbantį miesto garaže, ir aš tenai gavau darbo. Čia 
dirbau įvairius darbus. Pirmą mėnesį uždirbau 150 
rublių, kai kiti buvo uždirbę po 1200-1500 rublių. 
Vienas bendradarbių net nustebo, kad aš taip mažai 
uždirbau. Kitą mėnesį gavau 253 rublius. Kartą 
sąskaitininkas pašaukė mane ir pamokė, kaip už
pildyti darbo lapą. J is aiškino, kad reikia viską 
užrašyti: ratą numoviau, ašį nuvaliau, ašį patepiau, 
ratą užmoviau, pripumpavau padangą ir t.t. Tai vis 
atskiri darbai. Pasirodo, kad garažas neišpildydavo 
darbo normos, o dirbantieji gaudavo gerus 
atlyginimus. Vėliau buvo pakeista garažo vadovybė. 

Mano sesuo žada a tvykt i į Rusiją 
1959 m. vėl gavau laišką iš JAV ambasados 

Maskvoje. Įdėjo patvirtinimą, kad JAV ambasada 

Maskvoje susitarė su Sovietų užsienių reikalų 
ministerija dėl manęs išleidimo į JAV, jei aš to noriu. 
Reigiamu atveju aš turiu parašyti prašymą Sovietų 
Užs. reik. ministerijai. Aš atlikau tuos formalumus ir 
apie tai pranešiau ambasadai. Sovietų u.r. ministerija 
pranešė apie mano prašymo gavimą, bet jie turi gauti 
žinių iš KGB ir MVD. Kurį laiką nieko negirdėjau. 
Kartą buvau pašauktas į Akabano MVD įstaigą. Čia 
man buvo pranešta, kad mano prašymas išvykti į 
JAV yra atmestas. Aš apie tai parašiau ambasadai. 

Pasikeitė mūsų garažo vadovybė. Vieton 
Kruglovo atsistojo Sofronovas. Nors ir toliau dirb
damas garaže daug neuždirbau, bet gavau pagyrimo 
lapų. O pats Sofronovas su manim kalbėjosi apie 
pusvalandį. Kai sužinojo, kad aš esu amerikietis, jis 
paklausė, ar klausau "Amerikos Balsą?" Pasakiau, 
kad neklausau, nes neturiu radijo. Taip pat jis 
paklausė, kuo jis man galėtų padėti. Aš norėjau gau
ti gyvenimui kambarį, nes dabartiniam namo 
šeimininkui Josip, kaip partijos nariui ir buvusiam 
miesto valdybos pareigūnui, nepatogu, kad pas jį 
gyvena svetimtautis ir gal šnipas. Taip sako ne pats 
Josip, bet kiti. 

Pagaliau man pavyko gauti kambarį pas 
kaimyną Dimitrą ir jo žmoną Ileną. Jo motina, ta 
pati senutė, kuri pirmą kartą mane įleido į to namo 
kiemą, sutiko man užleisti savo kambarį, o ji 
miegosianti virtuvėje. Tai didelė jos auka, o man 
patogumas. Cia turėsiu daugiau laisvės. Aš grįžtu iš 
darbo 4:30, o šeimininkai — 6:30. Bus palankios 
sąlygos savo kambarėlyje atlaikyti šv. Mišias. 

KGB manęs niekur neapleido. Kartą gavau 
anoniminį laišką, kad aš nustočiau lankęsis pas 
tokius ir tokius asmenis. Susirašinėjau su vienu 
buvusiu kaliniu. Jis kartą man parašė, kad aš jam 
daugiau neberašyčiau, nes pavojinga. Kartą garaže 

prie manęs prieina vienas mano bendradarbis ir 
sako, kad saugumas jam įsakęs mane sekti. 
"Saugokis", pasakė jis su šypsena ir nuėjo.Po to 
priėjo kitas bendradarbis ir patarė man su juo 
nesikalbėti, nes jis yra paskirtas mane sekti. 

Kartą garaže mane užšnekino nepažįstamas 
vyras. Jam reikalingas mechanikas. Aš nurodžiau į 
šefo raštinę. Jis manęs paklausė, ar aš ne lenkas? Aš 
linktelėjau galvą. Jis sakėsi, kad jo tėvai buvo lenkai. 
Jis pamiršęs lenkų kalbą. Jo pavardė Dutov. Jis dirba 
Abakano muziejuje. Jam reikalingas atsarginis 
raktas. Jam raktą pažadėjau padaryti, bet ne dabar. 
Vėliau su juo dar buvau susitikęs keletą kartų. J is 
sužinojo, kad aš esu kunigas. J is paklausė, kodėl aš 
nevedęs, nes rusų kunigai vedę. Jis pažįstąs gražią 
moterį apie 40 metų amžiaus, kuri man tiktų į 
žmonas. Ji turi savo apartamentą ir darbą. Reikia 
atsiminti, kad senatvėje bus reikalinga globa. Aš 
pasakiau, kad mane senatvėje globos Dievas. "Ach, 
jūs ir jūsų Dievas!" Tuo jis norėjo pabrėžti, kad jis yra 
ateistas. 

1963 m. balandžio mėnesį, kai kartą grįžau iš 
darbo, radau sesers Elenos laišką. Ji rašė, kad gavo 
vizą ir lankysis Rusijoje: Leningrade, Maskvoje, 
Kieve, Odesoje, Lvove. Kelionė prasidės Maskvoje 
birželio 19 d. Ji teiravosi, ar aš negalėčiau atvykti į 
Maskvą. Aš perskaičiau tą laišką babuškai, Dimitrui 
ir jo žmonai. Babuška džiūgavo, kad aš prieš mirtį 
galėsiąs pamatyti savo seserį, ačiū Dievui. Man 
sunku buvo atlaikyti šv. Mišias tą vakarą dėl gautų 
žinių. Nuėjau miegoti vėliau, bet negalėjau užmigti. 
Kaip aš galėčiau nuvykti į Maskvą, užeiti į viešbutį ir 
susitikti su amerikiečiais! Rytą atsikėliau labiau 
išvargęs, negu nueidamas miegoti. 

. (Bus daugiau) 
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DEMONSTRACIJOS PRISIMINTI BAISIOJO 
BIRŽELIO ĮVYKIAMS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

paliudyti solidarumą mūsų pat-1 išspręsta Lietuvos diplomatinę 
riotiniam jaunimui.Budėjimas te- j tarnybą slėgusi finansine krize, 

Philadelphijos lietuviai skaičių 
mi negausūs. Sėkmingu laikomas 
renginys, pajėgęs sutelkti 200 
tautiečių. Tačiau, negausi kolo
nija yra viena iš pirmaujančiu 
politiniu pranašumu, sugebėji
mu į gyvenimą išvesti naujus vi
suomenininkus, surasti lietuviš
kiems reikalams prijaučiančiu 
svetimtaučiu ar iškelti Lietuvos 
pavergimo klausimą amerikiečiu 
spaudoje ir televizijoje. 

šiais metais, minint 40-ties me
tu Lietuvos okupacijos sukaktį, 
Philadelphijoje vėl buvo pasie-kta 
neeilinių laimėjimų. Tai įvyk
dyta bendram tikslui subūrus 

Clevelando miesto burmistras George 
VoiooviCius sveikina J. Stempužį jo 
60 m. aražiaus sukakties proga. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Philadelphijos LB-nės apylinkės 
ir Amerikos Lietuvių jaunimo 
sąjungos Philadelphijos skyriaus 
darbuotojus. Pirmieji teikė finan
sinį užnugarį, organizacinę pa
tirtį, panaudojo turimas pažintis 
bažnyčios hierarchu ir politikų 
tarpe. Jaunimo sąjungos nariai 
darban stojo su kliūtis deginan
čiu entuziazmu, ryžtu ir drąsa ir 
šimtus valandų siekiančia dar
bo auka. 

Audiencija pas kardinolą 
Pasaulio LB-nės valdybai ap

linkraščiu paraginus Baisiojo bir 

kiojimą ir ateizmo propagavimą. 
Tai prilygtų viešose mokyklose 
dėstomam "holocaust" kursui, 
liečiančiam žydų tautos genoci
dą. 

Arti valandos trukusios audi
encijos metu kardinolas Krol gy
vai domėjosi keliamais klausimais. 
Jam ypač svarbu buvo patirti 
jaunimo atstovės Jūratės Stirbie-
nės nuomonę keltais klausimais. 
Audiencijos dalyvius švelniai pro 
vokuodamas, kardinolas sutiko 
Maldos dieną paskelbti ir ją pa
garsinti, tačiau su sąlyga. Audien
cijos dalyviams buvo pavesta pa
ruošti laišką arkivyskupijos ribose 
esantiems klebonams ir Maldos 
dienos skelbimo tekstą, kuriuos 
kardinolas atitinkamai pakore
guotų ir savo vardu paskelbtų. 
Teko sutikti su statoma sąlyga. 
Prel. Statkui, kun. Sakalauskui ir 
T. Gečienei uždavinys pavyko 
sėkmingai. 

Juanimas orgniazuoja 
demonstraciją 

Tuo metu kada vyresnieji rūpi
nosi Maldos dienos išgavimu ir 
jos išreklamavimu, JAV LB lei
džiamo biuletenio "Bridges" vy
riausio redaktoriaus Rimanto Stir 
bio ir Jūratės Stirbienės jaukioje 
pastogėje veik kasdieną jaunimas 
posėdžiavo ir ruošėsi demonstra
cijai. Demonstracija siekta atkreip 
ti amerikiečių spaudos ir televi
zijos dėmesį į tebevykstančią Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
okupaciją ir žmogaus teisių pa
neigimus. Demonstracijai pasi
rinkta prieš keleris metus sėkmin
gai išbandyta forma — 24 valan
dų budėjimas. JAV Parkų tarny
bai tarpininkaujant, budėjimui 
vieta buvo gauta ne per toli nuo 
JAV nepriklausomybės lopšio — 
Laisvės varpo aikštelės. Demons
tracijos šūkiu parinkta jaunimo 
nusistatymą išreikškianti frazė: 
"Paminėti... liūdėti... protestuo
ti...". Į talką stojus pustuziniui 
latvių jaunimo, per sekančias 
dvi savaites Stirbių namai virto 

sėsi per visą naktį, garsiakalbio 
garsams į tolumą skleidžiant 
okupanto daromas skriaudas lie
tuvių tautai. Tie garsai dingsta 
tamsoje, lyg primindami nejaut 
rią pasaulio sąžinę, kuri atsisako 
girdėti pavergtų tautų beldimąsį. 
Ryto maldas aikštėje pravedė 
latvis pastorius M. Kirsons. 

Sekmadienį Šv. Andriejaus pa
rapijoje kun. dr. Kazimieras Šir
vaitis laikė už pavergtuosius šv. 
Mišias, kurias užprašė LB apy
linkė. Kun. K. Sakalauskas su juo 
koncelebravo Mišias, jas laiky
damas savo persekiojamo klasės 
draugo kun. Alfonso Svarinsko 
intencija. Lektoriumi buvo pieti

nės New Jersey LB apylinkės pirm. 
Balys Raugas. Prie altoriaus gau
siai išrikiuotos vėliavos. Mišių 
eigą sekė specialiai atvykusi dien-
raščio"The Philadelphia Evening 
Bulletin" korespondentė, kuriai 
LB valdybos pareigūnė vertėja
vo. Kun. dr. Širvaičio lietuviškai 
sakyto pamokslo mintys giliai pa
veikė korespondentę. Milių metu 

smerkė Lietuvos pavergėją ir kvie 
tė visus jungtis į kovą prieš ko
munizmą ir jo imperialistinius 
kėslus. Iš Washingtono atvykęs 
pagrindinis kalbėtojas, "Reader's 
Digest" vyresnysis redaktorius 
Kenneth Y. Tomlinson iškėlė ne
teisėtą Baltijos valstybių okupa
ciją, jų žmonių vykdomą kovą 
prieš okupantą, žmogaus teisių 
paneigimus. Jo nuomone, Ame
rika turi Pabaltijo tautom padė
ti, bet padėti galės tik kariniai 
tvirtos JAV-bės. Tomlinson prieš 
kelerius metus "Reader's Digest" 
plačiai apraše Simą Kudirką ir 
nuo to laiko yra nuoširdus lietu
vių tautos draugas. Budėjimo 
iniciatorė Jūratė Stirbienė tarė 
padėkos žodį lietuvių ir latvių 
jaunimui, kuris ne tik suprato bir
želio įvykių reikšmę, bet ir pa
juto pareigą kelti balsą už paverg 
tuosius. Po jos kalbos, mikrofoną 
perėmė latvių studentų atstovas, 
kuris visus nuopelnus už budėji
mo suorganizavimą atidavė lie
tuvių jaunimui. Giedant visų 

C L A S S I Fl E D G U I DE 

giedojo "Vilties" choras ir solistė'trijų Baltijos tautų himnus, nu-
Ona Pliuškonienė. Aukščiausio- į leistos vėliavos ir 24 vai. užsitęsęs 
jo prašyta trumpinti nelaisvės 
dienas. 

Budėjimo pabaiga 
Po Mišių Šv. Andriejaus baž

nyčioje vykome į budėjimo vietą 
užbaigiamosioms ceremonijoms. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos nariui Rimui Česoniui 
vadovaujant, jos pradėtos Ameri
kos himnu. Solistė O. Pliuško
nienė dainavo "Lietuva brangi". 
Invokaciją kalbėjo pastorius Kirso
ns. JAV kongr. Charles Dougher 
ty, kurio rūpesčiu buvo sėkmingai 

želio sukaktį jungti su Maldos | jaunimo būstine, kurioje vaka-
dienos už Lietuvą paskelbimu 
amerikiečių ir kitų laisvojo pa
saulio kraštų vyskupijose, Phila
delphijos LB apylinkės valdyba 
nutarė prašyti audiencijos pas 
Philadelphijos arkivyskupą kar
dinolą John Krol. Š. m. gegužės 
21 d. kardinolas teikėsi priimti 
Philadelphijos LB delegaciją, ku
rią sudarė apylinkės valdybos pir
mininkė Teresė Gečienė, Phila
delphijos arkivyskupijos kancle
ris prel. Francis Statkus, Šv. An
driejaus parapijos vikaras kun. 
Kajetonas Sakalauskas, apylinkės 
valdybos vicepirm. jaunimo rei
kalams Jūratė Krokytė — Stir
bienė ir JAV LB Visuom. reikalų 
tarybos narys Rimas Česonis. 
Kardinolui buvo įteiktas laiškas, 
kuriame išdėstyta Lietuvos ka
talikų persekiojimas, tautos iš
tikimybė Kristui ir jo Bažnyčiai. 
Prašyta birželio 15-ją paskelbti 
arkivyskupijoje Maldos dieną už 
Lietuvą. Taip pat prašyta į kata
likų mokyklų mokslo programą 
įtraukti dėstymą apie komuniz
mo vykdomą krikščionių perse-

SPORTAS 
(Atkelta ii 2 psl.) 

dradarbių. Jis gali pasirodyti 
2 kartus per metus. Tikime, kad 
tai butų didelė nauda sportinei 
šeimai. 

— Ką baigiant norėtumėte 
perduoti mūsų sportinei šeimai? 

— Norėčiau išreikšti padėką 
visiems darbuotojams ir sporti
ninkams už pagarbą tikrajam 
sporto idealui, už meilę lietuviš
kam sporto klubui ir pačiai lie
tuvybei. Tik šis yra tikrasis 
mūsų kelias. 

Taip baigė savo įdomias min
tis ŠALFAS s-gos pirm. Pr. 
Berneckas ir nuskubėjo ruošti 
Laisvės Olimpiadą. Mes liekame 
jam dėkingi. P. Širvinta 

rais buvo piešiami plakatai, ra
šomi atsišaukimai ir pranešimai 
spaudai, didinami mūsų rezisten
tų atvaizdai, ant milžiniškų 
plakatų rašomos išvežtų Sibi
ran ir sovietų nukankintų pa
vardės, siuvami rankų raiščiai 
ir ruošiami tekstai skaitymui per 
garsiakalbius 24 vai. budėjimo 
metu, kad pro aikštę praeinantie 
ji sužinotų apie okupanto skriau 
das pabaltiečiams. 

Birželio 14 d., šeštadienio vi
durdienį, skaisčiai šviečiančiai 
saulutei lyg ir stengiantis džio
vinti ašaras ir kraują pralietą Bai 
siojo birželio metu 

budėjimas baigtas. 
Amerikiečių dėmesys 

birželio sukakčiai 
Baisiojo birželio paminėjimą 

ruošiant, jaunimo ir LB-nės dar
buotojai pirmiausiai siekė sveti
miesiems priminti 40-tį metų te
besitęsiantį okupacijos faktą. Kar
dinolo Krol laiškas, skelbiąs Mal
dos dieną, katalikams priminė 
smurtu įvykdytą Lietuvos aneksi-

(Nukelta į 5 pusi.) 

Paieškojimas 
Paieškomas ANTANAS DŪDA, apie 

1960 m. lankęs Vasario 16-tos lietuvių 
gimnaziją Huettenfielde, Vak. Vokieti
joje. Atsiliepti rašant: Ev. Fedaras, 
190 Garrioch Ave., Winnlpeg, Man., 
Canada R3J—2T5. 
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G00D 1NVESTMENT 
NICE LIVING 

Beautiful Lake-In-the-Woods Condo, 
Downers Grove area. Corner apt. top 
(5th) floor. 2 bedrm., llĄ baths. Own 
air cond. & heat. 30 ft. balcony, car-
peted. Heated parking, bsmt. Lakeside 
Club next door. $56,000.00. Call after 
5:00 p.m. — 

9 8 5 - 0 5 3 3 

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

DOWNERS GROVE 
4,200 Sąuare feet store, Office or 

light manufacturing. Arnple parking. 
Immed. occupancy. 501 Rogers Street. 

TEL. — 968-1112 
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INVESTUOTOJAMS 
Už žemą nuošimtį — puikiame prie

miesty — 8 metų senumo liuksusinis 
mur. 3-jų vienetų namas. 2 butai po 
3 mieg. ir vienas su 2 miegamais. 
Naujas 2 XĄ maš. garažas. Prašo 
$119,900. Galima VA paskola 

CENTURY 21 — BEACON 
3215 W. 63rd St. — 436-710© 

iiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

NAMU APSITVARKYME 
Ruošiate* ką perstatyti, pakeisti, 

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

TEL. — 476-3950 

AKLJP VVANTED — HUTERiS 

ILN.'s and L.P-N.'s 
Imaiediaie Openings On Ali SbiTts 

P'.eaaant aurroundtng* 
CongeniaJ co-workera 

TOP SAIART 
PLAZA NURSING CENTER 

S555 MarnMd, JTlles, Hllnote 
TEL. — 947-7000 -

N A U J A V I E T A 
Susitarti telefonu 

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Iš kun. G. Kijausko, SJ 50 m.*amžiaus 
ir 20 metų kunigystes minėjimo iškil
mių Clevelande. Iš k. į d.: prel. i. Bal
čiūnas, G. Kijauskas, prov. L. Zarem
ba, kun. P. Gaida. Stovi: arch. E. 
Kersnauskas ir rašyt. Balys Gaidžiū-
nas. Dekoracijas nupiešė arch. N. 
Kersnauskas. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CXEVELANDO 
2INIOS 

MIRTYS CLEVELANDE 

ceremonijomis pradėtas jaunimo 
°A vai. budėjimas. Pakelta trijų 
Baltijos valstybių vėliavos, kun. 
Sakalauskui vadovaujant pasi
melsta, išklausyta JAV LB Visuo 
meninių reikalų tarybos nario 
Gabrieliaus Mirono prasmingos 
kalbos. Sekė ištremtųjų, nužu
dytų, kalinamų lietuvių pavar
džių skaitymas, žuvimo aplinky
bių apibūdinimas, kaltinimų ir 
bausmių apibūdinimas. Anglų 
kalba skaitytos ištraukos iš "Lie
tuvos Kataliku Bažnyčios kroni 
kos" ir kitos rezistencinės litera 
tūros. Tuzinas jaunuolių, susiri-15 
šę grandine ir prie krūtinių bei 5 
nugarų prisisegę Lietuvos rezis- f 
tentų pavardes vaikštinėjo po 
aikštę. Kiti aplinkinėse gatvėse 
praeiviams dalino atsišaukimus, 
kuriuose vykusiai pristatyta 40 m. 
okupacijos sukaktis, kultūrinis 
genocidas, tautos pasipriešinimas 
okupantui, psichiatrinis teroras, 
kova prieš tikėjimą. Vakarop, 
saulei leidžiantis, budėjimo vieto
je trečios kartos lietuvis kun. Ka
zimieras Stevvart pravedė trumpas 
pamaldas. Melstasi už kenčian
čią tautą maldomis sukurtomis 
Sibiro taigose. Gintarė Gecytė 
skaitė ištraukas iš Šventojo Raš
to. Su demonstrantais į bendrą 
maldą jungėsi vyresnieji, atvykę 

Nuo 1980 m. sausio 1 d. iki 
liepos 1 d. Clevelande mirė šie 
lietuviai: Juozas Kubiliūnas, Lu-
cė Miklasienė, Lucė Ramanaus-

trumpomis i k i e n ė j A l b i s sp a u s t e n į s > ja,įūe Šdm-
kūnienė, Adeslė Kuncaitienė, Ma
rė Blažienė, Emilė Steponienė, dr. 
Juozas Mačys (nušautas), Jonas 
Daugirdas, Petras Ramaška, Sta
sys Orentas, Vincas Jurgelis, Edis 
įlenda, dr. Zigmas Sabataits, 
Petrė Michell (Matulaitytė), Pet
rė Manleikienė, Indrė Čepulienė, 
Lucė Kemežienė, Julius Staniskis, 
Aldona Augustinavičienė. 

Jonas Milas 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
EKSPERTTŠKAS PATIKIMAS 

APTARNAVIMAS 
Oro vėsintuvams, šaldytuvams, viri
mo krosnims, boileriams. 24 valandų 
tel. Skambinkite dabar — 224-5000. 
ELMORE'S HEATING & COOLTNG 
0000«00<>00^<><>0<><><)<)OOOOOOCK. 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja N(w Jersey, New York ir Cou-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo * iki 5 vai. po
piet Iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sonlit Drive 

Watchang, N. i. 07060 
TEL, - 753-5838 (201) 

illllllllllllllilllllllllilllililllllllltlllllltllltl 

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

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

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėi ligos reikia skubiai par- j 
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

jiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiit 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

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

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugama-

"Draugo" adresas: 4545 West 
6Srd S t , Chleago, HL 00628. 
iiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiN 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, DJL 60632, teL 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK 2 A P 0 L I S 
Telef. — 6 A 4-8654 

3208 Va We»t 95th Street 

HAOt STYLISTyPAKTNER WANTED 
with good experience, for Northbrook 
beauty salon. Excelient opportunity in 
good location. 

MICHAEL'S HAR STUDIO 
Call — 272-1140 

• . . • , . • - . . . , . . - . • • • . . 
VYRAI tB MOTEBYS 

MATURE COLPLE For MsJntenance 
And Housekeeping 

in near north synagogue. Apartment 
pius salary. Mus: speak F.nglish. Call 

Mr. Kovoloff — 346-5960 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

UNION PIER, MICH., ISNUOM. vasa
rai butas ar kambariai prie ežero. Su
augusiems. Skambint (616) 469-1600. 

ISNUOM. 4 kamb. butas 
šiems. Marącette Parke. 

Skambint 434-2813 

suau-
- - . 

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

TeL — W A 5-806S 

C*5>«>C:«S*5>S>Sr<«>«>S^>«>«*S>'*«e>5 

2 REGENTISKOS ŠALIS 
IŠNUOMOJAMOS 

Batdietama, Vestuvėms ir Kitiems 
PobūvSama 

MR. ANTHONY'S 
7848 W. Irvmg Park Road 

I blokas į vakarus nuo Hariem Ave. 
TeL 453-2106 arba AL 2-9408 
Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar 
yra laisvų vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanūs valgiai Prieinamos kainos. 
Vieta automobiliams pastatyti. 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusiu grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

Por rent 4-roam heated apt. 2nd 
floor. $195.00 per mon. 

6757 S. Artesian. 927-1094 

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Marąuette Parke. Teirautis 

TeL 737-8534 arba 737 7200 

ž!iiiiiiiiiiniiiiiuiiiniiiiniiiiiiiiMimiuiiimniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii''i 

- I I Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt, papuošalai | 
(žiedai, grandinėlės, apyrankes, sagės, kryželiai, auskarai ir Irt.) fld lie- | 
pos 31 d. Terroje išparduodami ui pusę įų kainos. | 

E Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- 5 
I dalionams, karoliams, sagėms ir kt) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. | 

Į TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago, TL 80629 | 
| TEL — (312) 434-4660 § 
fimiHiiniimiiiiHiiiiimmmiiMmtMim»Hiimuiimm 

- ' • 
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R E A L Į S T A T E 

— 
Rendenc>n«s ir Kom»rcin#s Nuos»yyb*s 

Ap»rtm«ntai • Koodominiurnai • Nuomavimas FLORIDA. mkmw . . 

ESTATE 
REALTOR • • • BltOKEB • • • itOTART 

}?Oi Gatf 6outevO'\a.*l.Retcr,bw'q &cacH,F'l. >>706 
T«l«fona* ( f l l^) ^60-2446 . Vaicarc į8(>) >45" t7^6 

We'll h e l p you m a k e tne right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S, Putaski Road 

Tel. — 767-0600 
In«ependently owned and operated 

SV3<V2^SK*<S<S<S<»"3*»<SK*<S<S<SKS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiii 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A v . _ 778-2233 

tiiiiiiiiiliiiliiiiuiliiiiiiiiiiiiiiilimiiiinui 

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

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

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 

Kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII11II1I1UUIUUIIIII 

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

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiiiiimiiiiiiii 
BRICKWORK • TUCKPOIMTNG 

CHTMNEY REPAIR 
40 years experience in industriai, 
commercial and residential work 

J. LEONARD — 459-8874 
CHGO. TEL. — 525-0M1 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

tiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiuniiiuiiiiuuiiiiiii 

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

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
iiiuiiHiiiiiiiiiiniiiuiuiiuiiiuiiuiiiiuiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnilitimiinnii 
!; Įrair lą preJdų pasir inkimas ne

brangiai i i mūsų sandelio. 
COSMOS PARGEXS EXPRESS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllis 

LIK S V E I K A S 

Raiša URBONIENE atlieka 
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BUL&KIS. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1U111 

D Ė M E S I O 

PREKYBININKO KELIU 
Jonas Karvelis 

PrislmlnteMi 1905-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 e t vals
tijos mokesčio, 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Chlcsgo, OI. 60629 

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

2501 W. 69 St, Chicago, I1L 60629 l y w o o d i Califonūa. 

SIUNTINIAI J LIETUVA Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

Telef. — 925-2787 
Vytautas Valantinas 

IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIUUUI 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiminiiiiini 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiimiii 

A. V I L I M A S 
M O V 1 N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiuiiicuiiiiin 
iiiiniiuiHiinmiimiiiiiHtiiimiuiiiiiitm 

S O P H I E I A R C U S 
RAUTO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių n<t.»a: nuo p»rniaoienio i*u 
penKtaaiemu perauo<M«m nno 4.-00 
vai. p p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stot}. Šeštadieniais ir seurna 
dieniais rv.io &:3o iki y:30 vai. ryto. 

TsM. 494-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPTJCTOOOD AVE. 
CHICAGO, D X . 60629 

iniiiiiiuuii 

iiuiiiiiiimitmiiuiiimiiiiiiiiiiuuiiiiiimi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

Gyvenimo nuotrupos 
Nau>a 

SofijiK Ambrazevičienės 
knyga 

Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos 
Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir 
Amerikos gyvenimo. 

• - < . 
Kaina su persiuntimu $4.85 
Gaunama Drauge, Marginiuo

se, Vaznelio krautuvėj ir kitur. 
Knygos mylėtojams — tikra 

dovana, 
uiiimuiiiiiHiniiiiiiiniinifHniimiininii 

fmmiiininiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiir 
Apstooka skalbtis dtsn. DRAUGE, 
acs jis g M — • skaitomas Us-
toviv dlsnrattfB, gi skalbimų tal-

iiiiiMiiiiiiimmiiiiiiiniininiiimiiiiiiiiiii 



M O Š Ų K O L O N I J O S E 

Hartford, Conn. 

Phiiadelphijoje Amerikos Liet. Jaunimo s-gos nariai demonstruoja už žmogaus teises. 
vietų kalėjimuose esantį politinį kalinį, tragiškojo birželio įvykius minint 

Kiekvienas atstovauja so-
Nuotr. R. Stirbk) 

DEMONSTRACIJOS PHILADELPHIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

ją, tikėjimo persekiojimą ir žmo
gaus teisių pažeidimus. Kardino
lo laiškas vienose bažnyčiose bu
vo skaitomas ištisai, kitose — 
įtraukiamas į parapijų biulete
nius, dar kitose komentuojamas 
pamokslo metu ar įtraukiamas į 
Tikinčiųjų maldą su kardinolo! Tebūnie leista suminėti tuos 
pasiūlyta peticija: "Minint 40-tą Į Philadelphijos jaunuolius, kurie 
sukaktį smurtu įvykdytos inkor- savo darbu ir ryžtu išgarsino oku-

viu kolonija yra glaudi, veiks-
minga) gerai suprantanti darnios 
veiklos svarbą ir nesileidžianti, 
patriotizmo vardan, būti skaldo
ma. Todėl ir jaunimas yra su mu
mis. Juo pasitikime ir neabejoja
me, kad jis nuo lietuviškos veik
los neatsitrauks. 

poracijos į Sov. Sąjungą, mes mel 
džiamės už Lietuvos žmones ir 
visus tuos, kurie kenčia teisiu ir 
laisvės atėmimą ir mažinimą". 

Philadelphijos arkivyskupijos 
ir Allentowno vyskupijos leidžia
mas katalikų oficiozas "The Cat 
holic Standard and Times", š. m. 
birželio 12 d. visą trečią puslapi 
paskyrė Lietuvai. Puslapį pava
dinęs akį pagaunančia antrašte 
"Lietuviai yra skirti sunaikini
mui", redaktorius patalpino kar
dinolo laišką, Lietuvos žemėla
pį, pranešimą apie įvyksiančią 
jaunimo demonstraciją ir kitus 
du straipsniusj kuriuose minima 
Šv. Tėvo dėmesys Rytu Europai, 
komentuojama "Lietuvos Kata
liku Bažnyčios kronika" ir cituo
jamas kun. K Pugevičiaus pareis 
kimas. 

Jaunimo demonstracija siekta 
apeliuoti į platesnes mases. Trys 
pagrindinės Philadelphijos tele
vizijos stotys birželio 14 d. 6 ir 11 
vai. žinių metu rodė demons
truojantį jaunimą ir iškėlė oku
pacijos faktą. Viena iš siu tele
vizijos stočių birželio 15 d. paro
dė budėjimo užbaigiamąsias 
iškilmes ir jų metu kalbantį 
kongr. Dougherty. Plačiai klau
soma žinių radijo stotis KYW 
birželio 14 d. kelis kartus prane
šė apie vykstančią jaunimo de
monstraciją. 

Visi pagrindiniai Philadelphi
jos laikraščiai vienu ar kitu bū
du minėjo sukaktį. Birželio 13 d. 
"The Philadelphia Daily News" 
pranešė apie įvyksiančią jaunimo 
demonstraciją. Keliais atvejais ci
tuoti R. Stirbio pareiškimai. 
"The Philadelphia Inquires" bir
želio 14 d. laidoje paminėjo kar
dinolo paskelbtą laišką, Šv. An
driejaus parapijoje įvyksiančias 
Mišias ir būsimą jaunimo demon
straciją. "The Philadelphia Eve-
ning Bulletin" birželio 11 d. iš
spausdino Philadelphijos LB Tal
kos Lietuvai komisijos nario dr. 
J. A. Stikloriaus laišką redakci
jai, kuriame sugretintos Lietuvos 
ir Afganistano invazijos. Tame 
pačiame laikraštyje birželio 16 d. 
tilpo išsamus Paulą Herbut straips 
nis, kuriame pristatyta lietuvos 
okupacija, komentuojamas kun. 
dr. Širvaičio pamokslas, pamini
mas kardinolo laiškas ir aprašo
ma jaunimo demonstracija, pa
minint daugelį šių dienų pa
grindinių rezistentų pavardžių. 
Straipsnis pailiustruotas kun. dr. 
Širvaičio ir kun. Sakalausko nuo
trauka. 

Baigiant šį ilgesnį straipsnį ir 
džiaugiantis rezultatais, tenka pa 
minėti, kad Philadelphijos lietu-

panto daromas skriaudas lietuvių 
tautai: Jūratė ir Rimantas Stir-
biai, Rimas Melnikas, Audrius ir 
Gintaras Dragūnai, Danutė Plius 
konytė, Jonas Zerr, Petras Vaš-
kys, Danutė ir Vidmantas Ruk-
šiai5 Gintarė Gečytė, Virgus ir 
Vytautas Volertai, Algis Salčiū-

nas, Vida Bendžiūtė, Aušra Bag
donavičiūtė, Alė ir Vytautas Ma
ciūnai, Grigas Ardys, Mindaugas 
Klausa, Vytautas Surdėnas, Char 
les Roman ir Arūnas ir Jolanta 
Cesoniai. Jie visi laikytini išeivi 
joje gyvenančiais Lietuvos vai
kais. 

PAMINĖTAS BAISUSIS 
BK2ELIS 

Skaudieji Lietuvos praeities 
įvykiai buvo paminėti birželio 
22 d. mūsų apylinkėje. Sv. Mi
šias, užpr. LB Svč. Trejybės 
bažnyčioje, atlaikė kun. Juozas 
Matutis. Klebonas pasakė jau
trų pamokslą primindamas 
ano meto skaudžiųjų birželio 
dienų tragediją. Mišrus cho
ras, vadov. muz. J. Petkaičio, 
giedojo. 

Po pamaldų parapijos salėje, 
apyl. pirm. Stepono Zabulio su
sikauptu įžangos žodžiu ir vi
sų dalyvių tylos susikaupimu 
pradėtas minėjimas. Maldą su
kalbėjo kleb. kun. J. Matutis 
Zina Dresliutė perskaitė mies
to mero G. Athanson paruoštą 
deklaraciją, tragiškojo birželio 
prisiminimui. Tuo metu- atvy
kęs majoras G. Athanson pa

sakė trumpą kalbą: "Lietuva 
turi savo istoriją. Lietuviai vi
sur greitai ir geriau orientuo
jasi kaip amerikiečiai. Jie gi
na persekiojamųjų tėvynainių 
religiją. Rūpinasi pavergtos tė
vynės laisve, aukštai iškeldami 
savitą meną ir kultūrą". 

Pakviestas dr. V. Mantautas 
tarė pagrindinį žodį, trumpai, 
jausmingai ir giliai įvertinda
mas išvežtuosius — partizanus 
bei didžiai pasiaukojusius Lie
tuvos laisvės gynėjus, kurie žu
vo, kad mūsų kraštas ir tauta 
išliktų laisvi... Prelegentas sa
vo kalbą pasakė papuošdamas 
ir paryškindamas poetų B. Braz 
džionio, Aisčio, Vaičiūnienės ir 
kitų poezijos citatomis, be 
užrašų, ir tai buvo labai im
pozantiška. 

Po neilgai užsitęsusio minė
jimo ir pirm. S. Zabulio padė
kos taip ir užbaigtas baisiojo 
birželio tragiškųjų įvykių pri
siminimas... M. P. 

AUTOMOBILIO PAVOGIMO 
PRIEŽASTIS 

Kanadoje, Montrealio teisme, 
teisėjas paklausė vienos bylos 
kaltininką, kodėl jis pavogė iš 
savo buvusios žmonos garažo 
automobilį. Šis atsakė: "Man 
žūt būt prireikė mašinos: su 
savo ketvirtąja žmona sutariau 
leistis į povestuvinę kelionę". 

jm. 

D Ė 
MA. 

PETRAS KVTETKUS 
Mūsų mylimas tėvelis mirė 1980 m., birželio 13 d, sulaukęs 

95 m., ir-buvo palaidotas birželio 17 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, Chicagoje. 

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie uzpraiS Sv. Mišias, dėkojame 
už gėles ir pinigines dovanas parap. fondui 

Dėkojame kun. Kaspučiui už vakarines maldas ir palydėjimą 
į kapines. 

Nuoširdus dėkui prel. D. Mozeriui, atlaikiusiam gedulingas pa
maldas už jo sielą. 

Maloniai pasiklausėme anūkų Roberto ir Mykolo Marcinkų reikš
mingas mintis kapinėse. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems ir laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai negalėjome padėkoti. Taipgi dėkojame laidotuvių 
direktoriams P. Bieliūnui ir K. Piaseckui. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. 

Ypatingai dėkojame mūsų tėveliui Petrui, kuris sulaukė 95-rius 
metus, ir paliko mums visiems, sūnui, dukterims, anūkams ir proanū-
kams bei draugams daug gerų atminčių ir pavyzdingų pamokinimų. 

Nuliūdę: Sūnus Bernardas ir marti Ona Jonlcute, dukterys 
Cecilija Stulgaite ir vyru Kazimiera*, VlrglnU 

Rampesch, Loretta Marcinkus ir vyras Albertas, 
penkiolika anūkų ir vienuolika proanūkų. 

A. A. 

DR. EDWARD C THOMAS 
Gyveno Burbank, Illinois — Kabinetas buvo adr. 2436 W. 69th 

Street, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 9 d., 1980 m., 3:45 vai. popiet, sulaukęs 66 metų 

amžiaus. Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jean A, duktė Elaine Sėl

iais, žentas James F., 2 sūnūs: dr. Robert ir James, 3 podukros: 
Darlene Henschel, Cheryl Johnson ir Arlette Klinsky, 11 anūkų, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Don Varnas American Legion Post, ir Chicago Dental 
Society. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 6Sth St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 12 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas St. Louis deMontfort parapijos bažnyčią, S8th St. ir 
Ridgeland Ave., kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, podukros, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Steponas C Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213. 

A. t A. IDA BUDGINIENE-SINKYTE 
Mirė liepos 7 <L, po sunkios ir ilgos ligos. 
Gimė Lietuvoj, Marijampolėj. Amerikoj išgyveno 31 

metus. 
Laidojama Salt Lake City, Utah. 
Giliam skausme liko senutė motina, sūnūs Edvardas, 

Leonas, Augustas ir duktė Gerda su šeimomis, brolis 
Emilis su šeima, daug draugų ir artimųjų. 

Šią skaudžią žinią pranešame ir prašome ją at
siminti maldose. 

VEHERIŲ METŲ MIRTIES SUKUTIS 
Ak, rodos dar tik vakar 
Motut, mane supai 
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpei. 

A.fA. 
JUZ£ BHJCNIEN£-PRANAITYTe 

Mūsų mylima mama, uošvė ir močiutė atsiskyrė su šiuo pa
sauliu 1979 m. liepos 13 d. ir buvo palaidota amžinam poilsiui Sv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Iškeliaudama paliko tuštumą mūsų namuose ir širdyse. Lai 
Visagalis būna gailestingas jos sielai.. Tegu ilsisi ramybėje toti 
nuo jos mylimos gimtinės. 

Mirties metinių proga šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 13 d., 
sekmadienį, 10 vai. ryto Svč. Mergelės Marijos Nekaho Prasidė
jimo bažnyčioje Brighton Parke. 

Prašome visus artimuosius, draugus bei pažįstamus ypatingai 
jurbarkiečius dalyvauti šiuose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už jos sielą. 

Liūdina SETMA 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. liepos mėn. 11 d. 

A. + A. 
Prof. Aldonai Nasvytytei Augustinavičienei 
mirus, jos dukterį BIRUTĘ FLTNN su ŠEIMA ir jų 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Cincinnati Lietuviu Bendruomene 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2567 W. 69th Street TeL 776-4363 

X&J.PHARMACY 
VM^vRan*aLhvor tuo t ! kvapai, gydomo* fcttt * t t 

vailuoiamo. * * * • , ramantal b- k t , pirkti ar nuonog 
Namokaimi ncMtuojam* < 

tir 

Liūdinti ŠEIMA 
Salt Lake City, Utah 

Jr 
L A N D O F C R O S S E S 

The struggle for religioua freedom in Litmiania, 1939 -1978 
by 

M1CHAEL BOURDEAUXf MJL., BJ>. 
Printed in England 1979, 330 pagea. Price — including 

ahipping and handliag 48 95. 
Utiakymua iių»ti: 

DRAUGAS, 4545 W. G3rd St.. Chicago, VL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 e t valstijos mokesčio. 

^ 
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Giedros Nasyytytes-Gudauskienei 
KOMPOZICIJOS 

NOMOAU SKRISTI — Naujos daira maaiama 

4 DAINOS 

VH9&PATIES 
PASAULIS 

— Sopranai to 
manta 

ir jau-
Kaina $2.00 

akompani-
Kaina $3.00 

Kaina 1.00 

METŲ LAIKAI — Populiarių dainų dklaa. 
Kaina $2.00 

UlaakynMM ahpti- DRAUGAS, 4646 W. CSrd Ste., 
Chicago, TJL 60820. BUnojaua gyventojai prideda 5% takaų. 

^ 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkei 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

J Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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



DRAUGAS, penktadienis 1980 m. liepos mėn. 11 3. 

X Inž. l inas Raslavičius, bu
vęs čikagietis, dabar vadovau
jąs svarbiam postui Los Ange
les, buvo atvykęs dalyvauti Tau
tinių šokių šventėje su veteranų 
grupe, aplankė savo tėvelius 
Reginą ir Leoną Raslavičius, 
sesers Ramintos šeimą, taip pat 
savo draugus ir pažįstamus. Ta 
proga aplankė ir "Draugą", 
painformuodamas redaktorius 
apie savo darbus Californijoje. 

x Dail. A. Tamošaitienė iš 
Kingston, Ont., Kanados, buvo 
atvykusi į Tautinių šokių šven
tę ir ta proga, savo sesers Al
donos Veselkienės lydima, ap
lankė "Draugą'' ir įsigijo nau
jų knygų. 

X Juozas Grabys iš Winni-
pego, Mannitobos, Kanadoje, su 
savo motina Monika Grabiene 
buvo atvykę į Chicagą. M. Gra
biene pasitikrino sveikatą pas 
dr. J. Adomavičių. Kaip ir vi
suomet, aplankė "Draugą", už
simokėjo prenumeratą, nusipir
ko knygų net už 72 dol. ir dar 
paliko auką spaudai stiprinti. 
Kartu buvo atvykusi ir jos duk
tė Eugenija Fedaras iš Winni-
pego. Iš Chicagos išvyksta lie
pos 11 d. 

X Emilija Susmarienė, Irena 
Petraitienė ir Marija Kraučiū-
nienė, visos iš Chicagos, pasi
naudodamos papigintų knygų 
platinimu, aplankė "Draugą" ir 
įsigijo už didesnį sumą naujų 
lietuviškų leidinių. 

X Dariaus ir Girėno, lietuvių 
transatlantinių lakūnų, žygis 
bus prisimintas Lietuvio sody
bos Chicagoje pažmonyje šį 
sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų. 
Bus ir užkandis. Visi laukiami. 

x Violeta Gedgaudienė (Mit
kutė) su visa šeima iš Los An
geles buvo atvykusi dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje. Lydi
ma žurn. Antano Juodvalkio, 
viešnia aplankė "Draugą", pa
sikalbėjo su redaktoriais, pasi
tarė su "Draugo" parengimų 
komisijos nariu kun. V. Rimše
liu dėl galimo konkursinio tris
dešimto romano premijos įtei
kimo iškilmių, kurių surengimu 
ji kartu su talkininkėmis rūpi
nasi. 

x Eugenija Reresevičienė 
penktadienį liepos 11 d. 5:15 
vai. p.p. per \\TAQ radijo stotį 
(1300 AM) papasakos ameri
kiečiams apie savo išgyvenimus 
bolševikų tardymuose, kalėji
muose ir lageriuose. 

x Jonas V. Miliauskas yra 
didžiojo First National banko 
Chicagoje viceprezidentas. Apie 
tai paskelbė "Sun-Times" lie
pos 10 d. laidoje. 

x Vitalis A. Gaidelis, Oma
ha, Nebr., žinomas visuomenės 
veikėjas, tautodailininkas, buvo 
į Chicagą atvykęs, dalyvavo VI 
Tautinių šokių šventėje. Apmo
kėdamas vieną sąskaitą, pasky
rė "Draugui" 9 dolerių auką. 
Ačiū. 

x A. a. dail. A- Varnas mirė 
1979 m. liepos 19 d. — lygiai 
prieš metus. Palaidotas Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Daili
ninkas buvo Dievo apdovanotas 
ilgu gyvenimu ir kūrybiniu ta
lentu. Mirė sulaukęs 100 me
tų ir 6 mėnesius. Buvo taurus 
lietuvis patriotas, sielojosi Lie
tuvos nelaime ir likimu. Paliko 
žmoną Mariją, jų globėją Da
nutę Petrutytę, daug gerbėjų. 
Varnai nebuvo turtingi, todėl nė 
paminklo negali pastatyti , s tovi! Judita Mieidažytė baigė moks 

CHICAGOS ŽINIOS 
PRAGYVENIMO IŠLAIDOS 

Ses. M. Angelė, Marijos aukšt. mokyklos variių darbų vedėja, šiomis dienomis švenčia vienuoliško gyvenimo auk
sinį jubiliejų. Cia ses. M. Anele su darbininkais, kuriuos jai pagerbti sukvietė G. Getnerienė. 

IŠ A R T I IR T O L I 
KANADOJE .tikrų, nesupratimo sovietinių už

mojų. Jis primena, kad tą jo 
— Prelatas <J. Zekas iš Bloo- j mintį patvirtino ir rašytojas A. 

mingdale, Ohio, lankėsi pas sa- į Solženicinas. Kaip ryškų tokio 
vo gimines Toronte ir ta proga nesupratimo pavyzdį L. J. Zink 

nalą birželio 24 d. Tų kanalų 
programas daug kas mato ir 
Kanadoje. 

Dlinois Public Action taryba 
skelbia, kad dabar čikagiečiai 
išleidžia pragyvenimui 10% 
daugiau savo pajamų, negu de
presijos metu. Dabar čikagie
čiai pragyvenimui išleidžia 
72.2% savo uždarbio, o 1935-36 
m. užtekdavo 62.1%. 

NUTEISĖ TERORISTUS 
Chicagos kriminalinis teismas 

rado kaltais Puerto Rico tero-
riustus A. Rodriguez ir L. Ro-
sa, kurie grasindami ginklu pa
grobė sunkvežimį. I teismo sa
lę buvo atnešta 13 šautuvų, re
volverių, balandžio 4 d- rastų 
pas šią teroristų grupę. Areš
tuota ir daugiau tos grupės te
roristų. 

MOTERŲ TRAGEDIJA 

Šiaurinėje Chicagoje gyve
nanti E. Sllen McGlone, 25 m., 
anksti trečiadienį telefonu pa
šaukė savo seserį, pranešdama, 
kad kažkas laužiasi į jos butą. 
Sesuo pažadėjo tuoj atvykti, 
bet patarė šaukti policiją. Kol 

MEDALIS PLAUKIKEI 
Mere J. Byrne antradienį įtei

kė Merit medalį plaukikei Joy 
Graham, kuri išgelbėjo du skęs
tančius vyrus, kai laivelis ap
sivertė Michigano ežere. 

UOSTOMAS TABAKAS 
Chicagoje leidžiamame AMA. 

gydytojų žurnale perspėjama, 
kad uostomas ar krantomas ta
bakas gali būti net žalingesnis 
negu cigaretės. 

BE ELEKTROS „X: 
Antradienį 45 minutes apie 

800 žmonių Chicagos šiaurėje 
neturėjo elektros, nes pripuola
mai buvo nukirsti laidai. Tre
čiadienį dėl audros nebuvo elek
tros dalyje Chicagos pietvaka
rių. 

PRIEŠ NUSIKALTIMUS 
Paskirta 600,000 dol. sustip

rinimui kovos prieš nusikalti
mus. Iš tos sumos 87,580 dol, 
paskirta pastangoms į skautrį 
sąjūdį įtraukti nusikaltusius 
jaunuolius, stengiantis juos pa
taisyti. Šias sumas patvirtino 
Chicagos — Cook apskr. kovai 

aplankė lietuvių parapijas bei 
institucijas. Jis ypač gėrėjosi 
Anapiliu ir Lietuvos Kankinių 
šventove. Gimęs JAV-se, visą 

nurodo dabartinio Kanados už
sienio reikalų ministerio Mark 
MacGuigan kalbą, pasakytą mi
nėtame pabaltiečių vakare. Esą 

- Laiškų skyriuje dienraščio j atvažiavo policija, McGlone ėmė su nusikaltimais komisija. 
"The Toronto Sun" pasirodo ir j bėgti I gatvę nuo užpuoliko, o 

laiką gyvenęs toli nuo lietuvių Į mįnisteris nemato pavojaus so 
centrų, neturėjo progos gerai iš j vietiniame totalizme ir žiūri į 
mokti lietuvių kalbą, bet visai j baigiamąjį Helsinkio aktą kaip 
neblogai susikalba. Dukart y r a į v e r t i n g ą dokumentą tarptauti-
lankęsis Lietuvoje ir planuoja | n i a m gyvenimui tvarkyti, jam 
važiuoti dar kartą. Jis yra bu- j geTįnti i r sukurti saugesnį pa
ves kunigų seminarijos rėkto- j s a u l į L j z i n k o n u o m t m e > H e l 
riumi, profesoriumi ir dvasios s i n k i o a k t a g t ė r a n a u j a s m u e n 
tėvu. Dabar jo vyskupijoje semi c h e n i š k o a taikxx angsnis, ve-
narijos nėra, nes labai sumažėjo N t i s . t o l i m e s n į vakariečių 
klierikų skaičius. Likusieji stu- s m u k i m ą į sovietinės agresijos 
dijuoja kitose seminarijose. 

tik medinis kryželis prie kapo. 
Visuomenė, įvertindama mūsų 
meno veteraną, turėtų prisidė
ti paminklą jam pastatyti. Pra
džia jau padaryta, įsteigtas Var 
nas Memorial Fund. Aukas ga
lima siųsti į Midland Savings 

gavo bakalauro laipsnį Australijos 
universitete Canberroje. Dirba miesto 
valdyboje. Yra baigusi sekmadieninę 
lituanistinę mokyklą, lituanistinius 
kursus, šoko tautinius šokius "Klum-
pakojo1' grupėje. 

x Albertas Misiūnas, de-

Prel. J. Zekas kartą į metus pa
rašo straipsnį apie Lietuvą vieti 
nėję amerikiečių spaudoje. Šiais 
metais jis su kitais lietuviais 
savo gyvenvietėje rengia Lietu
vių dieną. 

— Apie pabaltiečių vakarą 
Kanados parlamento rūmuose, 
surengtą Kanados Baltiečių fe
deracijos, parašė ilgoką straips
nį žurnalistas Lubor J. Zink. Jį 
išspausdino "Toronto Sun" VI 

us ir j 4. Jame autorius pabrėžia vaka 

bendrovę. (Sąskaitos nr. 33131-! troitiškis, žinomas Vilniaus 
1). Aukojusieji prašomi duoti! krašto Lietuvių sąjungos dar-
kasos vedėjams savo vardą ir; buotojas, buvo pereitą savait-
pavardę. Aukotojų vardai bus 
skelbiami spaudoje. 

X San Juan, Puerto Rico — 
pajusite šio miesto nuotaiką ir 
žavesį, tuoj išlipę ant kranto! 
Grožėsitės senąja EI Moro pili
mi, San Juan senamiesčiu, pa
statais ir bažnyčiomis, San Ge-
ronimo tvirtove... Registruoki
tės kelionei laivu su PLB ir Gy
dytojų Sąjunga — gruodžio 
mėn. 7 d. Planuokite atostogas 
dabar! Informacija: American 
Travel Service Bureau, 9727 So. 
Western Av., Chicago, D. 60643, 
teL (312)238-9787. (sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

x Išimom, rastoj kabina arti 
Wisconsin Delis. Savaitei ar se
zonui. 
Skambint (312) 434-7001, fsk.) 

tfiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiifiiii 
Skubiai reikailnga lietuviškai 

ir angliškai kalbanti raštinės 
darbui tarnautoja mokanti ra
šyti mašinėle ir susipažinusi su 
sąskaityba. Geros sąlygos. 
Skambinti darbo valandomis 
"Draugui", tel. 585-9500. Pra
šyti reikalą vedėją,. 
%:?nitiiitiimifiuiiiiH«*<iMtuii!tunuiti 

riečių jėgos silpnėjimą dėl poli-

plėtimą. Šią mintį esą iškelia ir 
E. V. Rostowas įžanginiame žo 
dyje į gen. Lewis W. Walt kny
gą The Eleventh Hour". Kana
dos politikai esą kartoja tą pa
čią klaidą. 

— SoL V. Verikaitis, gimna
zijos mokytojas, su žmona, kaip 
mokytojų ekskursijos dayviai 
išvyko Graikijon, kur praleis 
tris savaites, susipažindami su 
graikiškąja kultūra. 

— Filmas "The Defection of 
Simas Kudirka" vėl buvo rodo
mas televizijoje per 4 ir 10 ka-

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

lietuviškų pavardžių. Gana daž
nai matyti pavardė Vita Lapai
tis. Š. m. VI.25 laidoje buvo 
išspausdintas jos laiškas, pasi
sakantis prieš Laurą Sabiją, 
kovojančią už laisvę abortams 
ir nepadoriems filmams. Esą 
jos reikalavimai yra įžeidimas 
kiekvienos galvojančios moters. 
Jeigu ji pati to nori, tegu bent 
neįtaigoja klaidingų savo pažiū
rų nesiorientuojančioms, pa
prastoms moterims. 

J. L VALSTYBES* 
— Jonė Ivaškienė, visuome

nininke, sėkmingai pergyveno 
tulžies operaciją, o dabar ją 
Elizabeth, N. J., pasiekė liūd
ną žinią iš Lietuvos, kad mirė 
jos švogeris Juozas Sužiedėlis. 

MUZIKOS VAKARAS 
Mildos Memėnaitės muzikos 

studijos koncertas vyko birželio 
8 d. Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje. 

Gražus būrys susirinko pa
siklausyti jaunųjų pianistų. Ma
lonu buvo stebėti mokinę, ku
ri skambino vienu pirštu. Tai 
pirmieji žingsniai pianino mu
zikoje. I r užbaigiant pažangiai
siais mokiniais, kurių pirštai 
lakstė klavišų paviršiais. 

Mokiniai M. Lisowski, R, Bi-
liutė, T. Rossi, L. Kubiliutė, J. 
Bryar, D. Zakarka, K. Bryar, 
T. Bylaitis, B. Fennessy, L. Bi-
liutė, D. Bylaitis, J. Urbaitė, 

galį į Chicagą atvykęs ir čia 
išbuvo keletą dienų. Atsilankė 
"Drauge", kalbėjosi su dienraš
čio vadovais, susipažino su spau 
dos darbais. Paliko 20 dolerių 
auką spaudai. Maloniai dėkoja
me. 

x Baltic Blossoms gėlių par
duotuvė praneša visiems klien
tams ir draugams, kad krautu
vė bus uždaryta nuo liepos 14 
d. iki rugp. 18 d. (sk.) 

X Stasys Patlaba, žinomas 
Marąuette Parko liet. organiza
cijų veikėjas, dažnai paremia ,, 

.̂ *J- -, J v G. Bylaitis. K. Schikschnus, P. savo dienrašt}. Ir dabar gavo-iTT , T _, . _.. „ v . -_ . , , T V .lUrba, J. Rossi, Pil. Bryar, K. me 30 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Lietuvių fondo Meno puo
selėjimo komisijos skelbtoji va
karonė dėl pasikeitusių aplin
kybių Jaunimo centro kavinėje 
šiandien neįvyks. 

Murphy, J. Variakojis, A. E2-
žytė, R. Lukošiūnas, P. Bryar, 
R. Zakarka, A. Riccordino, R. 
Variakojytė, C. Bryar, V. Ur
baitė, Rima Polikaitytė, V. Lu
košiūnas, J. Bryar, D. Polikai
tytė, S. Bryar, A, Eringis, M. 
Fabiatos, A. Polikaitis, J. Erin
gis, E. Butvilaitė ir D. Poli
kaitis paskambino įvairių kom
pozitorių kūrinius. Pradedant 
Bethoveno, Bramso Gounodo, 
Streaboggo ir kitų. Ir užbai
giant su Mozarto bei Mendel-
ssohno kūriniais. Žinoma, pu
blika jauniesiems pianistams 
uoliai plojo. Matėsi kiek daug 
sielos, darbo ir kantrybės Mil
da Memėnaitė įdėjo paruošda
ma juos koncertui. Dalyvis 

šis dviemis šūviais ją nužudė. 
Greit atvykusi policija areštavo 
bėgantį įtariamąjį C. Wilson, 
24 m. Jis prisipažino nušovęs. 
Jis ir anksčiau buvo areštuotas 
už įsilaužimus. 

DIDINA ŠALPĄ 
Gubernatorius pasirašė įsta

tymą, kuriuo šalpos čekiai bus 
padidinti 55& dėl pabrangusio 
pragyvenimo. 

PENSININKŲ IŠVYKA 

Aštuonios grupės pensininkų 
nuo 60 iki 80 m. iš Chicagos 
buvo išvežti į vVisconsin, prie 
Delton ežero, kur jie išbus sa
vaitę laiko. Išvyką suorgani
zavo žydų bendruomenės cent
ras Chicagoje. 

DEMONSTRAVO 
DARBININKAI 

Šimtai US Steel South Works 
plieno fabriko darbininkų, ne
tekę tarnybų, kai liejykla už
sidarė, antradienį demonstravo 
Chicagos miesto centre, reika
laudami užtikrinimo tarnybose. 
Laikinai uždarius fabriką buvo 
atleista apie 6000 darbininkų. 

DVYNUKAI GAISRE 

Du dvejų metų dvynukai ir 
jų močiutė, 35 m., žuvo degant 
namui 1519 W. Jonquil Terr., 
Chicagoje. 

MTRfi GREITKELY 
Frank Bartucci 56 m. am

žiaus, pirmadienio ryte išvažia
vo į darbą. Apie 6:40 ryto su
sirgo ir Stevenson greitkelyje 
ties Kedzie išsuko į šoną. Pra
važiavo tūkstančiai automobi
lių, bet niekas neatkreipė dė
mesio, kad jis tokioj nelaimėj. 
Karštis siekė 102 laipsnius, o 
automobily gal ir daugiau. Jo 
17 m. duktė, išvažiavusi jo ieš
koti, rado automobily jau mi-

ĮSAKYMAS MOKYTOJAMS* 
Chicagos miesto taryba ant

radienį 34 balsais prieš 6 nu
sprendė, kad visi Chicagos mies 
to švietimo tarnautojai turi gy
venti mieste. Mere J. Byrne 
perspėjo, kad tuos nuostatus 
sunku bus įgyvendinti. Parapi
nių mokyklų šis reikalas nelie 
čia. 

SARGAS — GROB&JAS 
Buvęs O'Hare aerodromo sai

gas R. J. Stewart, 35 m., prisi
pažino su ginklu užpuolęs Jef-
ferson State banką ir pagrobęs 
170,500 dolerių. Jis buvo areš
tuotas balandžio 27 d., kai iš
lipo iš lėktuvo, grįžęs po trijų 
dienų atostogų Havajuose, kur 
buvo išvykęs su žmona. Pas jį 
dar atrasta 42,000 dol. 
MOKYKLŲ TARNAUTOJAI 

Nors Chicagos miesto taryba 
priėmė nutarimą, kad miesto 
mokyklų tarnautojai turi nuo 
rugsėjo 1 d. gyventi Chicagoje, 
tas lies daugiausia naujai pri
imamus. Gyvenantieji užmies
ty, kurie jau yra mokyklų tar
nyboje, tuo tarpu nebus atlei
džiami. 

ĮKLIUVO KYŠININKAS 
Buvęs Chicagos miesto elek

tros inspektorius R. N. Nelsen, 
69 m., prisipažino kaltu. Jis 
buvo sugautas reikalavęs kyšių 
iš statybininkų. Nubaustas 
5000 dol pabaudos ir dvejus 
metus sąlyginai 

Irusi 

Modesta ir Vitalis Umbrasai, kurių sodyboje liepos 27 d. rengiamas "Drau
go" piknikas Jvažiavimas i5 Lemont Rd. j 103 Rd , į pietus nuo Stevenson 
kelio (55) važiuojant tik vieną mylią Lemont Rd. 

Australijos lietuvaitė vyr. skaute Lai
ma BarkutS Clevelande, prie Mairo
nio paminklo. 

Nuottr. V. Bacevičiaus 

OKUP, LIETUVOJE 
— Auto avarijos. Per š m. 

gegužės mėnesį okup. Lietuvoje 
buvo užregistruotos 508 auto 
avarijos, kuriose žuvo 62 žmo
nės. Sužeistų skaičius siekė 
438. 

— Romanas Marijošius mirė 
birželio 25 d. po ilgos ir sun
kios ligos. Velionis buvo ope
ros ir baleto teatro solistas. 
Gimė 1914 m. II pasaulinio ka
ro metu atsidūrė Rusijoje, nuo 
1945 m. dirbo operos ir baleto 
teatre, kol 1976 m. išėjo pen 
sijon. Sukūrė nemaža vaidme 
nų. Jo palaikai buvo pašarvo
ti teatro patalpose. Palaidotas 
Antakalnio kapinėse. 

— Lenkijos žurnalisto grupė 
lankėsi Vilniuje ir kituose Lie
tuvos miestuose. 

— Filatelijos paroda buvo 
suruošta Vilniuje ir buvo skir
ta Maskvos olimpiadai 

AUSTRALIJOJE 
— Kun. Juozas Petrauskas 

atšventė savo kunigystės 25 me 
tų sukaktį. Jis dabar dirba aus
tralų parapijoje East Thornbu-
ry vietovėje, kur jam buvo su
ruoštas pagerbimas. 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo Židinys 
Rftdagavo dr. ALF. šEšPLAUKIS 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina tu persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 e t taksų. 

Monografijos priedas, 32 psl., 17 nuotraukų. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si . 
Chicago, BĮ. 60629. 

1 KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SAUS 
GRU0D1I0 MEN. 7-t« DIENA — I SAVAITĘ į 

Rengia Pasaulio lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga. 

Aplankys: Nasau, San Juan, S t Thomas. 
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo 

pilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas! 
Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!!! 
Užsiregistravę iki LIEPOS MfiN. 1 dienos turės geresni 

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

AMERICAN TRAYa SERVICE BUREAU 
9727 South Westtrn Avenuc 

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