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ATGff ruošia kunigui 
baudžiamąją bylą 

(Tęsinys) 
Razvinavičiui ši saugumo "pa

galba" patiko, tačiau kėlė ir susi
rūpinimo, todėl nieko aiškaus ne
atsakęs, nutarė pagalvoti. 

Sekančią dieną, t. y. rugpiū-
čio 24 d., saugumiečiai vėl apsi
lankė Razvinavičiaus namuose, 
apžiūrėjo sudaužytą mašiną, ją 
nufotografavo ir vėl gundė kreip
tis į teismą. Razvinavičius man 
rodė Šalčininkų saugumo virši
ninko paliktą telefono numerį, 
kad norėdamas galėtų paskam
binti. 

Razvinavičius, turėdamas tvir
tą užnugarį, prašė, kad aš jam 
padėčiau atsiremontuoti mašiną 
ir arprriokėti draudimo inspekci
jai reikalaujamą sumą — apie 
800 ruf*. (tiek draudimas man bu
vo išmokėjęs už apdraustą maši
ną) . 

Matydamas Razvinavičiaus šei
moje skurdą ir kad jaunas žmo
gus gundomas į niekšybę, dėl ku
rios visą gyvenimą neturėsiąs ra
mios sąžinės, aš daviau Razvina
vičiui 1400 rub. Jis liko labai pa
tenkintas, atidavė man Varėnos 
autoinspekcijos nutarimą ir eis
mo taisykles, kuriose saugumietis 
raudonu pieštuku buvo pabrau
kęs tas vietas, kurias, io žodžiais 
sakant, galima panaudoti mane 
kaltinant. 

Po kokio mėnesio gavau Razvi
navičiaus laišką, kuriame jis skun 
dėsi, kad atsisakydamas kreiptis į 
teismą labai nukentėjęs: užpyk-
dęs saugumiečius, praradęs, kaip 
nepatikimas, tarnybą kažkokioje 
įslaptintoje įmonėje ir iškritęs iš 
eilės gauti valdišką butą, ir reika
lavo, kad kuo skubiau atsiųsčiau 
jam 1000 rub. Asmeniškai kalbė
damasis su Razvinavičrumi, ma
čiau, kad jis ir toliau palaiko ry
šius su saugumo darbuotojais ir 
su jų- pagalba nori mane šanta
žuoti, todėl nuo bet kokios pagal
bos atsisakiau. 

Šiuo metu Razvinavičius vėl 

yra "patikimas saugumui", dir
ba kaip dirbęs ankstyvesnėje 
įslaptintoje įmonėje ir ruošiasi 
teismo keliu mane apkaltinti dėl 
įvykusios avarijos. 

Turėdamas mintyje visą šitą 
jūsų vadovaujamo Komiteto pa
reigūnų veiklą, aš protestuoju, 
kad Valstybinis saugumo komi
tetas panaudojamas susidoroti su 
kunigu (LTSR BK 246 str. I d. 
pramato avarijos atveju kaltinin
kui 3 metus laisvės atėmimo). 

Visiems yra aišku, kad už Raz
vinavičiaus pečiu stovi visagalio 
Saugumo pareigūnai, kuriems len
kiasi įstatymai, teismai, proku
rorai, advokatai, ekspertyzės ir vi
sa, kas gali būti panaudota jų 
tikrų ar įsivaizduotų priešų bau
dimui ar sunaikinimui. 

1979 m. sausio 31d. Kun. Sigitas 
Tamkevičius, TTG Katalikų Ko
miteto narys. 

Išrašas is Varėnos 
autoinspekcijos nutarimo 

"Kadangi pats A. S. Razvina
vičius grubiai pažeidė kelių eis
mo taisyklių VI sk- 70 str. 2 p., 
nutariau dėl auto įvykio, kurio 
metu nukentėjo Razvinavičius, 
prieš vairuotoją Tamkevičių S. J. 
atsisakyti kelti baudžiamąją by
lą, kaip nesant jo veikloje nusi
kaltimo sudėties". 

Vyr. keliu priežiūros inspekto
rius milicijos Įeit T. Graževičius. 

"Tvirtinu" 
Varėnos raj. VRS Viršininkas 

milicijos papulk. L. Mališauskas 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

—Vakar prieš vidudienį „Sky-
lab" erdvės stoties gabalai nu
krito Indijos vandenynan. Šias ei
lutes rašant, smulkesnių žinių 
apie nukritimo vietą dar nebuvo. 
Žinoma tik, kad dalis nuolaužų 
nukrito Australijoje. 

— Birželio 9 d- penki JAV ka
ro laivai, vadovaujami raketinio 
kreiserio „Jouett" įplaukė į In
dijos vandenyną, kur jie plaukios 
du mėnesius. 

— Nikaragvos pilietiniame ka
re pasirodė ir sukilėlių karo avia-

, cija. Trys dvimotoriai lėktuvai 
į numetė 15 padegamųjų bombų 
Coyotepe įgulos kareivinėse, ta
čiau nuostolių nepadarė, nes bom-

Kaip išspręsti 
energijos krizę ? 

Teks daugiau mokėti ir taupyti 
Washingtonas. — Prezidentas imkime iš užsienio jokių studen-

Carteris toliau tariasi Camp Da 
vid su ekonomistais, finansinin
kais, darbo unijų vadais. Baltų
jų Rūmų spaudos sekretorius Jo-

tų". 
Prezidentas Carteris jau pasi

rašė viešųjų pastatų, prekybos 
įmonių, įstaigų ir fabrikų šildy-

dy Powell paskelbė, kad kalbama I mo, šaldymo taisykles, kurios 
apie infliaciją, energijos krizę, į įsako nevėsinti patalpų, k,ol šili-
gresiančią recesiją, augantį ne- \ ma nepasiekia 78 laipsnių, ir ne-

Sovietų Sąjunga per paskutinį dešimtmetį labai sustiprino savo karo laivy-, y ., . . 
ną. Nuotraukoje vienas iš dviejų sovietų lėktuvnešių "Kiev". Laivyno su- į b o s sPr°g° t 0 ' J n u 0 taiKinio. 
stiprinimo planams vadovauja admirolas Gorškov. ' — r " c t o P ; W n 5 r , !" ," l n 

Vietnamas rengiasi 
naujam puolimui 

Bijo naujos kinų invazijos 
Hanojus. — Vietnamo laikraš- j karinių sunkvežimių. 

— Gosta Rikos parlamentas at
metė vyriausybės leidimą atsiųs
ti 35 JAV kareivius ir tris heli
kopterius į Costą Rikos teritori
ją. Amerikiečiai tuoj išskrido į Pa
namą. 

— Senato teisingumo komite
tas patvirtino įstatymą, kuris leis 
vyriausybei priimti daugiau pa-

darbą. Sekretorius paskelbė, kad 
prezidentas jau nutarė nepanai
kinti gazolino kainų kontrolės, 
nes ją panaikinus kainos pakiltų 

šildyti, kol temperatūra nenu
krenta žemiau 65 laipsnių. Išim
tis daroma gyvenamiems na-

JH c __ r . , mams, mokykloms, ligoninėms, 
iki 1.50 dolerių už galioną. To-i viešbučiams, vaikų darželiams, 
kios kainos automatiškai pagy-1 Gazolino krizė ir jo staigus 
vintų infliaciją, kuri jau dabar j brangimas iškėlė miestų viešojo 
per metus auga 13 nuoš. Už į transporto klausimą. Pripažįsta-
kontr.olių panaikinimą pasisakė | ma, kad Amerikos miestų vieša-
energijos sekretorius Schlesinge- i sis transportas daug kur apverkti 
ris ir iždo sekretorius Blumen- noje padėtyje. JAV Viešojo trans 
thalis. porto draugijos statistika r.odo, 

Amerikos spauda daug dė-! kad autobusais ir traukiniais 
mesio skiria gazolino krizei ir Į miestuose važinėja 5 nuoš. dau 
naujoms OPEC šalių naftos kai- j giau žmonių, negu pernai. Ma 
noms. Europoje vis daugiau gir į noma, kad keleivių skaičius pa-
dima priekaištų, kad Amerika j didės 20 nu.oš. Tuo atveju Ame-

tis "Nian Zan' 

bėgėlių 
, — Antradienį ir trečiadienį Iz 

. Camran 
— skundžiasi, kadįho įlankoje sovietai pastatė ga 
Kinija atmetė Vietnamo siūlymus • lingą radaro stotį, antenas, kurios j įu S^įatu apie palestiniečių au- — *» '-> - . , s- -
išspręsti konkrečius ir opius klau-lseka Kinijos ryšius. Vietnamo \ tonomiją. i°s sunaudoja net 30 nuoš. Į tai Daugelis miestų, jų tarpe ir Chi-
simus, likviduoti pavojingą įtem-i uostuose lankosi vis daugiau so- Šiaurinė Korėja paskelbė, į atsiliepia Regin Smith „The Į caga, žada padidinti bilietų kai-
pimo židinį. Kaip praneša Viet- vietų laivų. j kad ji linkusi pradėti derybas (Christian Science Monitor"' nas, nes naftai brangstant, sun-
namo informacijos agentūra, Ki- Vietnamo vyriausybė neseniai I atskirai su Pietų Korėja ir su \ laikraštyje. Jis rašo: „Sumažin- ku išlaikyti senas kainas. Illi-
nija aktyvina provokacinę veiklą i nusiskundė, kad Kinija pažeidinė- \ JAV dėl kariuomenės išvežimo irl^ime energijos naudojimą. Pir- Į nois neturi lėšų kelių remontui-
fVietnamo ir Kinijos pasienyje, j ja Vietnamo oro erdvę ir teritori- j taikos atstatymo. 

- — o j — 

miausia žemės ūkyje. Auginkime į Svarstoma, kaip, iš kur gauti 
mas _ r _ o s atstatymo. i •" ——— ~y>~ - - ^._._.... .., 

Kinija vengia svarstyti skubias j nius vandenis. Kinijos karo avi-1 Bostone mirė 84 m. popu- j *& t i e 'c maisto, kiek reikia mums daugiau pinigų. Yra pasiūlymą 
priemones, kurios garantuotų tai- į acijos lėktuvai be paliovos skraido J liarus simfoninio orkestro dirigen- j patiems. Tegul arabai,^ rusai ir ki- : uždėti naujus mokesčius degti 
ką ir stabilumą pasienio rajone, j žvalgybos tikslais. Per pastaruo-! tas Arthur Fiedler, kurio gyve- j t { badauja. Žemės ūkiui reikia į n e į įr tabako produktams. 

Vasario mėn. pradžioje Varė
nos prokuratūra davė bylai eigą. 
Tardymui buvo iškviesti: Razvi
navičius, kun. Tamkevičius ir 
liudininkai. 

Laukiama naujo linčb teismo, 
kuriame nematomu, tačiau pa
grindiniu linčruotoju bus KGB. 
Ar tai nebus pradžia saugumo 
akcijos prieš Tikinčiųjų teisėms 
ginti Katalikų Komiteto narius? 

(PabaieiO 

sius tris mėnesius, sakoma Ha- i nimo tikslas buvęs skleisti klasi-
nojaus pareiškime, Kinija atsiun- į kine muziką plačiose masėse. Jis 

g a j . x i«\. v i j ū n a i a t v i c f i \ ^ * v » **«* i tė į Vietnamą šimtus šnipų ir j koncertuodavo po atviru dangu-
bar yra 12 Kinijos divizijų, skel- i diversantų, kurių tarpe nemažai į mi visiems, kurie tik pasiryždavo 
bia Hanojaus informacijos agen- • buvo kinų tautybės asmenų, pa- ateiti, be jokių bilietų. 
tūra. įbėgusių iš Vietnamo ir pareng- — Austrijos užsienio reikalų 

Dar daugiau, Vietnamo pasieny
je Kinija laiko dideles karines jė
gas. Tik visiškai arti sienos da 

naftos. Saugokime savo technolo- Į 
Mirė a. a. pulk. giją, niekam neduokime. Nebe-

kelkime į erdvę satelitų, kurie j 
naudingi visai žmonijai, neduo- . R a i m u n d a s L l O r m a n a S 
kime ginklų beginklėms šalims, j Rocne$ter fį, Y. — Liepos 9 d. 
išstokime iš NATO ir išmeski-! m i r ė s a v a no r i s .kūrėjas a. a. pik. 

ra. bėgusių is Vietnamo ir pareng- — Aus»inji» " " ^ • " « " • ! •» _avA f , r i m r i ; „ Tunetines • —«—«»~ >— - -
Vietname neseniai .ankėsi ame Į <v speciaHuo* een.n«,se dirbti i m i n t a * . « £ ta*iH^"ZSST * £ f £ l ^ Ž ^ i i T Z Z Z j ? * * 

b-ikietis menonitų Bažnyčios cen-j ardomąjį darbą. 

GALI SUGRjŠTI 
PRINCAS SIHAN0UKAS 

Planai atstatyti Kambodijoj taiką 

tro komiteto narys Murray Hei- į Per tą patį laiką Kinijos karo \ sitikimų su palestiniečių vadu 
bert. Vietnamo pareigūnai jam Į laivai ypač dažnai pasirodydavo; Arafatu. Pareiškime sakoma, kad 
pasakė, kad laukiama naujos Ki-jprie Katbos salų (Haifono uosto j Izraelis kišasi į Austrijos vidaus 

prijos invazijos, kai pasibaigs da-1 rajonas). Ypač pavojingas buvo j reikalus. 
bartinis lietaus sezonas. Kur jis į incidentas, kai 056 numeriu pažy- j — Tailandijos žiniomis, viet-
važinėjo, visur matė karinius pa-' mėto Kinijos karo laivo, įsibro- j namiečiai inžinieriai pradėjo 
sirengimus. Visi Vietnamo gyven I vusio į teritorinius vandenis, įgu- į Kambodijos uosto Kompong 
tojai praleidžia po dvi valandas į! la neteisėtai apžiūrėjo du Vietna-! Som gilinimo darbus- Galimas 
dieną karo pratimuose, rikiuotėse, I mo žvejybos laivus ir, grasinda- j daiktas, uoste bus įrengta sovie-
šaudydami į taikinius. Senesnio Ima žvejams susidorojimu, mėgino i tų karei laivyno bazė. 
amžiaus vyrai ir moterys iš mies- gauti iš jų žinių apie pakrantės — Is Šiaurės^ Korėjos į P. Ko
tų išvežami. Visur kasami apka I pasienio apsaugos sistemą, skel- rėją perbėgo 25 m. leitenantas, 
sai, statomi bunkeriai. Hanojaus į bia sovietų "Tass" agentūra. I paprašęs politinės globos. Jam 
pareigūnai pranešė Heibertui, i 
kad sudarytas planas perkelti sos- j A k t o r i a u s DreRl i i a — 
tinę į Ho Chi Minga, buv. Saigo- į * * 

ministerija aunete i^iatnnj į/nc . 
kaistus dėl kanclerio Kreiskio su- j Tautas, nepriimkime jokių P M ^ f c — ' f c i . l E E i n bėgėlių iš Azijos ar kitur, sugau-

dykime visus nelegalius meksikie
čius ir išvarykime atgal per sie-

A. a. pulk. R. Liormanas buvo 
i gimęs 1892-m. rugsėjo 9 d. A. 

.v j . .- . i Gelgaudiškio dvare, Gelgaudiškio 
ną. Jei jie sugris, naudokime juos ° -

Manila. — Gerai informuoti 
Filipinų vyriausybės sluoksniai 
paskelbė, kad labai galimas daik
tas, kad į Kambodijos vyriausybę 
sugrįš buvęs karalius, princas Si-
hanoukas, kuris įsteigs Kambodi-

nes jis esąs Kambodij,os patrio
tas, giliai religingas budistas, ga
bus politikas. 

Sakoma, kad Kinijai remiant 
šį sumanymą, buvusieji Kambo
dijos komunistų vadai Samphan 

joje visiems priimtiną, neutralią, i ir Pol Pot oficialiai paskelbtų 
tautinę vyriausybę. Didžiųjų vals
tybių vadai per praėjusias tris 
savaites kontaktuoja suinteresuo
tas šalis dėl Sihanouko sugrąži
nimo. Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Japonija ir Kinija, be t,o, penkios 
Pietryčių Azijos valstybės, pla
nuoja konferenciją, panašią į Že
nevos konferenciją 1962 m., kuri 
bandė išspręsti Laoso problemą. 

Visi sutinka, kad Kambodijos klau
simą reikia skubiai spręsti. 

Neseniai Sri Lankoj, buvu
siam Ceylone, nuverst.os Kam
bodijos komunistinės vyriausybės 
vicepremjeras Ieng Sary pasakė, 
kad buvę Kambodijos vadai: pre
zidentas Khieu Samphan ir prem
jeras Pol Pot abu priimtų prin
cą Sihanouką Kambodijos vals
tybės galva. Pasikalbėjimuose su 
Kambodijos pabėgėliais korespon
dentai irgi pamatę, kad kambo-
diečiai remia princą. Jis — po
puliariausias Kambodijos vadas, 

savo pasitraukimą ir įteiktų prin 
cui Sihanoukui prašymą perimti 
valstybės galvos poziciją. Jam su
tikus, būtų sudaryta nauja Kam
bodijos vyriausybė, dalis jos — 
egzilėje. Princas paskirtų diploma
tinius atstovus, sujungtų tautos 
įvairias politines grupes į vieną 
tautinį Kambodij7>s frontą. Prin
cas populiarus ne tik tarp „tre
čiojo pasaulio" valstybių, bet ge
rai vertinamas ir Vakaruose. Ne
abejojama, kad jis gautų Jung
tinių Tautų daugumos pripaži
nimą ir sugebėtų gauti ekonomi
nę paramą iš turtingųjų pasau
lio šalių. 

Svarbiausia sąlyga šiam pla
nui yra Maskvos ir Hanojaus pri
tarimas- Stebėtojai mano, kad 
Vietnamas, kurio gyventojams 
gresia badas, sutiktų išvežti ka-
rievius iš Kambodijos apytuščių 
miestų. Vietnamo 15 divizijų ga
lėtų būti naudingos saugant vals-

ną, jei kinai užimtų ar sugriau
tų Hanojų, rašo Heibert. 

Jonui Keleaui 
Lietuvių Bendruomenės JAVUgjsta. 

nusibodęs komunistų režimas, jis 
pasiilgęs laisvės. 

— Tailandijoje autobusų ne
laimėje žuv.o 27 mokiniai, važia 

kių paskolų ar pašalpų ir nepri-

Siūlo uždrausti 
radiologini ginklą 

sunkiems darbams. Sustabdykime v I s c ' š a k ! U a p s k r B a i g ę S P , a ^ 
visą paramą užsienio šalims, už->v e ž i o mokytojų seminariją 1912 
darvkime Taikos korpusą, nebe- i m " mokytojavo, kol 1914 m bu-
duokime užsienio valstvbėms jo- ! v o mobilizuotas. Karo metu baigė 

' Pskovo karo mokyklą. ReišKėsi 
lietuvių veikloje, dalyvaudamas 
lietuvių seime Petrapilyje, pas
kiau buvo lietuvių įgaliotinis Ry 
goję. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 
buvo paskirtas krašto apsaugos 
ministerio adjutantu, vėliau kan-

Zeneva, — Amerika ir Sovie- i celiarijos viršininku. Kaip ketvir
tų Sąjunga Ženevos 39 valstybių tas numeris savanorių-kūrėjų ei 

v^'ekskuTsijo^'apie^'vaikų su- Į nusiginklavimo konferencijoje i lėse dalyvavo nepriklausomybes *u< 
,*— . - . . : Lietuvių bendruomenes JAV z e j s t a . 

Vietnamo ekonomine padtffc{&** Kultūros tarybos kultūri-| _ Ženevoje tarptautinėje avia 
labai rimta. Ją apsunkina pasi- j n ė i j a a k t o r i u i ^ 1 9 7 8 me_ Į b e n d r o v i ų konferencijoje siū - -
rengimai karui su Kinija ir Kam- , j k l ^ ; . KėUHuL į { ^ ^ m Mionių zidentas Cartens ir Brezi 
bodijos išlaikymas savo pastaty- ! ^ k i o s - ^ ' a v r a B i r m o . L l l l M I B nu f lg. s.rase komunikatą kun j Tokios rūšies premija yra pirmo-1 kainas 50 nu.ož 

ji. Kam tokia premija turėtų tek- j _ Alžiro vyriausvbė paleido iš 
• " ' " - " t - l -• I . , j T, _ 

nuszginKiavimu ^^įicicin-ijujv., . - , . 
Sįteikė jungtinį pasiūlymą uždraus-1 kovose Baigęs aukštuosius kan 
'ti radiologinius ginklus. Jau Vie-įninkų kursus, buvo karo komen-
nos viršūnių konferencijoje pre-jdantas Vilkaviškyje, Manjampo-
zidentas Carteris ir Brežnevas pa-i lėje ir vėliau Klaipėdos Jcraste. 

riuo „pa-į Kurį laiką dirbo kariuomenes 
tos vyriausybės rankose. Sovietų 
Sąjunga neseniai pirko didelius i £ į į į į ^ taryba sudarė komi-j namų Tresto'bimisį prez. Ben 
ryžių ir kviečių kiekius, tačiau i si|. W i o n b u v o pakviesti: akto-:Bellą, 63 m., nuverstą prieš 15 
apie 2 milijonai tonų skirti Viet-.^.,, a f c t n v ( k TrPTia MivinAaitė-i m-t,, 
namui išmaitinti. Be to, sovietai 
jau atsiuntė Vietnamui 70,000 
tonų karinių ir pramonės reik
menų, pramonės generatorių, 
Mig - 19 ir 21 lėktuvų bei 1,000 

tybę nuo Kinijos. Kareivių išlai
kymas Kambodijoje Vietnamui 
labai daug kainuoja, išlaidas tu
ri dengti Maskva. Be to, patys 
vietnamiečiai, patekę į sunkią 
ekonominę krizę, ne visi prita
ria invazijai Kambodijoje. Visai 
Pietryčių Azijai būtų ramiau, jei 
Kambodija būtų neutrali, nepri
klausoma, niekam negrasinanti 
valstybė, o tokia tapti ji gali tik 
valdant princui Sihanoukui, ku
ris vienas tarp Kambodijos poli
tikų sugebėtų sujungti tautą i 
sunkų atstatymo ir pažangos ke
lią. 

rių atstovės Irena Nivinskaitė-1 merų. 
Jonynienė ir Daiva Markelytė, re-
žisorė Živilė Numgaudaitė, te
atro dailininkas Adolfas Valeška 
ir rašytojų atstovas Česlovas Grin-
cevičius. Komisijai pirmininkavo 
Grincevičius, sekretoriavo Marke-., . , . , , , . . . . . 
lyte. Sprendimas pasiektas vien- * n u s i I e i d

J° i r atsįuk
u

e P0*10;05 

balsiai. Premijos mecenatas _ | k « n n i o vado gen. Rahimi pasa-

Iranas paliko 
griežta generolą 

Teheranas. — Iran,o vyriausy-

tvirtino dviejų šalių pasiektą su
sitarimą uždraudžiantį kurti, ga
minti radiologinį ginklą, kaupti 
įr> atsargas ir jį naudoti". 

JAV ambasadorius Adrian Fi 
sher pareiškė konferencijoje, kad 

štabe, po to vėl buvo Raseinių 
apskr. komendantas. Pulkininku 
pakeltas 1931 m. Už nuopelnus 
apdovanotas II rūšies Vyčio kry
žiumi. Kaip buvęs Klaipėdos kraš
to komendantas nacių gestapo 

radiologiniai ginklai jau seniai;buvo areštuotas ir paleistas tik 
laikomi masinio žudymo priemoil944 m. Atvykęs į Ameriką kurį 

Lietuvių fondas, jos dydis — 
tūkstantis dolerių. 

Premija bus įteikta rudenį, spa
lio 21 d., Chicagoje, Jaunimo j 
centre, Jono Kelečiaus rečitalio 
metu-

ne ir todėl nevartotini 

Japonija atšauks 
paramą Vietnamui 

nvbos ministras gen. Riahi ir ka-1 Tokujo. — Japonija įspėjo Viet- anūkai, kūnų vienas — Tadas — 
" ' ""studijuoja Chicagoje daktaratui 

linimą, kurį buvo pasirašę gy-

laiką gyveno Philadelphijoje, o 
nuo 1958 m. — Rochestery. 

Nuliūdime liko žmona Stefa-
| nija, duktė su vyru Danguolė ir 
prof. Antanas Klimai ir keturi 

—'Norvegijos milijonierius 
Knut Kloster, kuris nupirko Pran
cūzijos keleivinį laivą „France", 
paskelbė, kad jis paskolintų šį 
66,000 tonų laivą, už kurį sumo
kėjo 18 mil. dol.. Pietryčių Azi
jos pabėgėliams gelbėti. 

riuomenės štabo viršininkas gen. Į namą, kad ji atšauks savo 1-84 
Farbod. Ajatola Khomeini ūžta- į mil. dol. paramą ir 46 mil. dol. 
rė pašalinamą generolą ir jis Ii-1 paskolą, jei Hanojaus vyriausy-
ko pareigose 

Gen. Rahimi laikomas geru, 
griežtu karininku. Jis buvo ša 

bė greit ir sėkmingai nesustab
dys savo žmonių bėgimo. 

Birželio 25 d. Vietnamo pa 

įsigyti. 

cho baudžiamas už kritiką dėl' krančių artilerija apšaudė artė-
užsienio karininkų samdymo ir 
už svetimų uniformų pifkirao Ira
no kariuomenei. Jis siekiąs poli
ciją organizuoti ir tvarkyti kari
niais pagrindais, su griežta dis
ciplina rr tvarka. 

jantį laivą, dabar paaiškėjo, kad 
tai buv.o pabėgėlių laivas, per 
klaidą pasukęs prie Vietnamo sa
los, kuri yra ginčijamuose van
denyse ir stipriai saugoma. Ap
šaudyme žuvo 85 pabėgėliai. 

KALENDORIUS 
Liepos 12 d.: Jasonas, Marcijo-

na, Margis, Skaidra. 
Liepos 13 d.: Henrikas, Mild-

reda, Vytenis, Austina. 
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:24-

ORAS 
Saulėta, miglota, tvanku, tem

peratūra dieną 90 L, naktį 75 L 



Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IU. 60632 

EDUARDAS DERVINSKIS 
Eduardas Denvinskis yra IIK-1 kongreso delegacijos nariu toje 

nois valstijos IV rinkimines a p y ' sąjungoje yra nuo 1959 metų, o 
gatdos atstovas JAV Kongrese.', pirmininku buvo 1971-72 metais. 
Priklauso respublikonų partijai. 1971 m. Eduardas Denvinskis 

Jis gimė 1926.IX.15 Chicago-: buvo paskirtas ambasadoriaus ly-
je. Yra katalikas, baigė Mt. Car- ] gio atstovu dalyvauti Jungtinių 
mel vidutinę mokyklą ir Loyolos Tautų bendrajame posėdyje, 
universitetą Chicagoje. II pas. Kongrese yra neginčijamas tarp-
karo metu tarnavo kariuome- j tautinių organizacijų ir užsienio 
nėję- Yra vedęs Patriciją Van Der j politikos žinovas, ir prezidentas, 
Giessen ir augina du vaikus — 
Maureen. Sue, dabar 16-kos me
tų, ir Mykolą, 10-ties. 

Pirmą kartą išrinktas i Atsto
vų Rūmus 1958 metais, Eduar
das Denvinski tebėra tame poste 
ikršių dienų. Xu,o 1963 metų yra 
Atstovų Rūmų komiteto Tarptau
tiniams santykiams narys ir dir
ba tarptautini organizacijų pa
komitetyje. Aukštas pareigas ei
na, kaip tautinių mažumų narus 
Atstovų Rūmų Pašto ir valdžios 

taip pat ir valstybės sekretorius, 
dažnai su juo tariasi. 

Dar prieš patekdamas į Kong
resą, Eduardas Denvinskis 1956 
m. buvo išrinktas i Illinois vals
tijos parlamentą. 1957-58 dirbo 
Illinois-Indianos valstijų bendro 
uosto komisijoje. 

1959 ir 1961 m. Chica&os Jau
nų 2monių Prekybos ir Pramonės 
draugija paskelbė Eduardą Der-
winskj „žymiu jaunu žmogumi" 
Chicagos mieste ir apylinkėse. Jis 

tarnautojų komitete, kurio nar iu j yra narys Amerikos legijono, 
yra nuo 196i met. Jis dar yra 
Kongreso Pašto standartų komisi
jos narys. Anksčiau Eduardas 
Denvinskis yra dalyvavęs Asto-
vų Rūmų Valiutos ir Smulkaus 
verslo komitetuose. 

Kongresmanas Denvinskis yra 
JAV Kongreso atstovas Tarppar-
lamentarinės sąjungos taryboje, 
kuri apima įstatymų leidėjus 75-
-kių kraštų, turinčių parlamen
us-,-panašius i Amerikos. JAV 

Amerikos veteranų, Katalikų karo 
veteranų, Kiwanio, Kolumbo ri
terių, Moose, Lenkų tautinio su
sivienijimo, Lenk Romos Kata
likų sąjungos ir Karų svetimuose 
Kraštuose veteranų. 

Rugpiūčio mėnesį, vyčių seimo 
metu, Eduardas Deržinskis bus 
apdovanotas auksiniu ,JLietuvos 
d:augo" medaliu. 

( B anglų kalbos vertė 
A Pakalniškis) 

DRAUGAS, ketvirtadienia, 1979 m . llepoe mėn. 12 d. | tie leidiniai laikomi universitetų 
ir didesnėse miestų bibliotekose. 

Kongresmanas Denvinskis net 
ir šiaip lietuvių pareiškimus 
įtraukia į "Congresional Record", 
pvz. porą kartų ir mano Chica
gos amerikiečių laikraščiuose at
spausdintus straipsnius apie Lie
tuvą, kongr. Denvinskis visai ne
prašytas pasirūpino perspausdin
ti "Congresional Record" są
siuviniuose. 

Kaip nuoširdžiai kongr. Der-
vvanskis gina Lietuvą galime, pvz. 
pamatyti atsiskleidę šių metų 
"Congresional Record" 662 — 
663 psl., kur išspausdinta Der-
v/inskio kalba Vasario 16 d- pro
ga pasakyta JAV Atstovų rūmuo
se. Savo kalbą jis pradėjo žodžiais: 
"Mes sveikiname nepalaužiamą 
dvasią didingos tautos, kuri gru
miasi besistengdama išsaugoti sa
vo kultūrinį paveldėjimą, savo 
kalbą i'r savo istorinį, religinį tikė
jimą prieš Sovietų totalitarizmo 
atakas. Ypatingai mums pritinka 
pareikšti dėkingumą šauniai lie
tuvių tautai už gausų Amerikos 
Lietuvių įnašą į mūsų kraštą". 

Toliau kongr. Denvinskis su
glaustai nupasakojo Lietuvos atsi
kūrimą, Sovietų okupaciją, įvyk
dytą prievarta. Pabrėžė, kad So
vietų priespauda nenuslopino lie
tuvių ryžto atgauti laisvę ir ne
priklausomybę". Jų heroiška ir 
įkvepianti kova, nepaisant masi
nių persekiojimų ir jų žmogaus 
teisių atėmimą, įrodė lietuvių ne
palaužiamą ryžtą nugalėti Sovie
tų dominavimą". 

Smulkiau nusakęs religinį p e r 
sekiojimą, priminęs Katalikų Baž
nyčios Kroniką, Denvinskis ap
gailestavo, kad keliant žmogaus 
teisių atėmimą kituose kraštuose, 
primirštama Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės. 

Pagyręs JAV lietuvių darbštu
mą, organizuotumą, kongr. Der-
winskis pabrėžė: "JAV privalo 
ir toliau remti pavergtų tautų 
laisvės, nepriklausomybės ir lais
vo apsisprendimo siekimus. Šioje 
srityje mes esame įsipareigoję ir 
neturime svyruoti savo atsakomy-

i bės pajautime". 
Minint trėmimų sukaktį D e r 

winskis birželio 14 d. Atstovų 
rūmuose pabrėžė, kad 1941. VI. 14 
d. Sovietų Sąjunga pradėjo vyk
dyti savo genocido politiką Bal
tijos valstybėse: Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje. Priminė prievartinį už
grobimą, Šimtus tūkstančių išvež
tų lietuvių, latvių, estų į Sibirą, 
kas atskleidžia Maskvos liniją 
pagrindini žmogaus teisių klau
simu. 

Priminęs Baltijos kraštų švie-
Kongresmanas Eduardas Denvinskis ir Chicagos Lietuvių Tarybos pirmi-i sų gyvenimą laisvėje, pabrėžė, 
ninkas Vincas Samoška, vadovaująs komitetui, rengiančiam vyčių seimo kad okupantai, užgrobę tas šalis, 
banketą, per kurį E. Denvinskis bus pagerbtas auksiniu "Lietuvos Drau- dešimtis tūkstančių išžudė ir dau-
eo" medaliu Nuotr. V. Noreikos : , . .... V . . . 
gw memmu. , ^&u j c a ] p ^ j ų o n ą Atrėmė, jų vie

ton gabendami kolonistus. Pa 
brėžė, kad tokiais veiksmais Sov. 
Sąjunga sulaužė jų pačių konsti
tucijoje įrašytas žmogaus teises, 
Atlanto čarterio nuostatus, Hel
sinkio ir Belgrado susitarimus. 

Pagyręs JAV liniją nepripažin
ti prievartinės inkorporacijos E. 

nskis skatino reikalauti, 

Iš Dievo Apvaizdos parapijos gegužines Detroite. Matyti Kazys Navasaitis, 
Narimantas Udrys ir Vytas Rugienius. Nuotr. J . Urbono 
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reso gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur JA.V 35.00 
Kanadoje U.S.A. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

6 mėn. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 men. 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas- 4 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ^ 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel-
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

IS BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

apie i tuviy, kuriems numatomas 
15 dol. įėjimo mokestis. 

1979 spalio 7 tuoj po lietuviškų 
Birželio 20 d. 7-30 vai. vak. pamaldų t a m e pačiame Kultūros 

Dievo Apvaizdos parapijos Kul- c e n t r e fcus Vilniaus universiteto 
tūros centre įvyko JAV LB Detroi- 400 metų minėjimas lietuvių vi-
to apylinkės valdybos posėdis, ku- S U Omenei. Kultūros vadovė Liū-
riame dalyvavo Danguolė Hous- da R u g i e n i e n ė jau pakvietė Drau-
ton — Majauskaitė, Antanas Ja- j g 0 r e daktor ių Bronių Kviklį 
nušis, dr. Kęstutis Kebiys, Vytau- a t v e ž t i į mūsų minėjimą tai 
tas Kutkus, dr. Vytautas Majaus progai pritaikintą parodą, kuri 
kas, Algis Rugienius ir Liuda Ru- j a u aplankė kelias lietuviškas ko-

U0LUS LIETUVIŲ DRAUGAS WASHINGT0NE 
Kai okupantai savo priespau

doje ta ip labai mūsų tautą 
skriaudžia kultūriškai, ekonomiš
kai ir politiškai, visose mūsų lais
vinimo pastangose labai svarbu 
rasti daugiau talkininkų ir drau
gų, ypač galingosios demokrati
nės Amerikos sostinėje. 

Vienu iš tokių lietuviams la
bai nuoširdžiai kovoje dėl laisvės 
padedančių yra kongresmanas 
Edward Denvinskis. Atstovauda
mas Illinois valstijai, kur yra di
džiausias lietuvių centras — Chi -
caga, kongr. Denvinskis yra stip
riai suartėjęs su lietuviais, labai 
prieinamas bet kokiais reikalais, 
lankantis .pas jį Chicagoje ar 
Washingtone ir panaudoja progas 
kelti Lietuvos reikalus VVasrving-
tono ir tarptautinėse institucij/>-
se-

Kai jis buvo narys JAV delega
cijos prie Jungtinių Tautų, ne-
pabiiojo ten iškelti Lietuvos skriau 
das Sovietų priespaudoje. įvai
riais Lietuvos ir lietuvių reikalais 
j jį daug kartų yra kreipęsi dr. K 
Bobelis, būdamas Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, o taip 
pat dr. L. Kriaučeliūnas, ypač va
dovaudamas Liet. Bendruomenės 
ruošiamai tautinių šokių šven
tei, ir Denvinskis kiek tik galėjo 
apdėjo, pvz. prisidėjo, kad prez. 
\ i x o n o žmona buvo atvykusi i tą 
didijį lietuvių parengimą Chica
goje 1972 m. 

mų būtų paleisti lietuviai, lat
viai, estai, kad būtų grąžinta šioms 

Kongresmanas Denvinskis ne
vengia paklabenti savo laiškais į 
Sovietų atstovybę Washingtone, 
užtardamas, kad būtų išleisti lie
tuviai, kuriems vykti į JAV kliu
do okupantai. Kongr- Denvinskis j JL***I 
nuoširdžiai talkino siekiant išlais-' , f*.1 . 
vinti Simą Kudirką ir jis uoliai | į f ° * ****,[į*?**. *** 
prisidėjo, kad būtų sudaryti kon
greso apklausinėjimai ryšium su 
S. Kudirkos išdavimu rusams. To 
poveikyje du amerikiečių admi
rolai buvo rasti kaltais ir turėjo 
pasitraukti iš tarnybos. 

Kongr. Denvinskis padėjo iš
rūpinti lietuvių delegacijai dau-
ti audienciją pas tada Valstybės 
sekretorių dr. H . Kissingerį. 

Kongr. Denvinskis, jei tik lai
kas leidžia, mielai sutinka kalbė
ti lietuvių parengimuose. Net ir 
privačiuose lietuvių pobūviuose 
jis būna svetys. Pvz., du kartu da
lyvavo suruoštuose kun. A- Sta
siui pagerbimuose-

Kongresmanas Denvinskis uo
liai panaudoja įvairias progas iš
kelti pavergtos Lietuvos laisvės 
reikalus, nepraleisdamas progos 
prabilti Pavergtų Tautų savai
tėje, Vasario 16 ar baisiųjų bir
želio trėmimų dienomis birželio 
viduryje. Tie jo pareiškimai būna 
išspausdinami "Congressional Re
cord" leidiniuose, kurių spausdi- { 
narna gal daugiau kaip 60,000 ir 
juos skaito visoso pasaulio tautų 
atstovybės, įtakingieji politikai ir 

gieniene. 
Pirm. Algis Rugienius prašė, 

kad kiekvienas valdybos narys 
susidarytų komisiją savo srities 
darbams tvarkyti ir pristatyti se
kančiam valdybos posėdžiui pa
tvirtinti-

Vilniaus universiteto 400 
metų minėjimas 

Dr. Kęstutis Kebiys pranešė, 
kad Vilniaus universiteto minė
jimui sudarytas komitetas pasis
kirstė darbais ir nustatė minėji
mo gaires su kuriomis supažindi
no apylinkės valdybą. Principi
niai sutarta, kad spal io 4 a r 5 
d minėjimas bus amerikiečiams 
anglų kalba, kur pagrindiniu kal
bėtoju kviečiamas žymus ameri
kiečių kalbėtojas. Antrasis kal
bėtojas bus lietuvis, kuris gerai 
pažįsta Vilniaus universitetą, bet 
taip pat kalbės tik angliškai. Sis 
minėjimas bus Dievo Apvaizdos 
parapijos kavinėje su vaišėmis. I 
jį bus kviečiama apie 30 ameri
kiečių akademikų, kultūrininkų, 
spaudos, televizijos ir radijo žmo- į 

narą skirti 50 dol. stipendijas. 
Todėl jaunuoliai vykstantieji i 
šiuos kursus turi kreiptis į JAV 
LB Detroito apylinkės švietimo 
vadovą Narimantą Udrį šiuo ad
resu: 21795 Hampstead, B i r 
mingham, MI 48010, telef. 642-
-0472. 

Taipgi šią vasarą vyksta mo
kyklos mokytojų kursai Kennen-
bunkporte. Apylinkės valdyba nu

tarė mokytojai vykstančiai į šiuos 
kursus irgi skirti 75 dol. stipendiją. 

(Nukelta į 4 psl.) 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2*59 W. 59 St., Chicago —47S--2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., treč.. 
ketv. 9 iki 6 vai. Šeštad. 9 iki 1 vai. 

lonijas. 
Komiteto nariai įsipareigojo pa

kviesti į sekantį posėdį daugiau 
asmenų t a m minėjimui praves
ti. Sekantis posėdis numa tomas 
liepos mėn. pabaigoje. 

Kultūros vadovės p iana i 
Kultūros vadovė Liuda Rugie

nienė paruošė puikų planą kul
tūriniams parengimams visiems 
metams. 

Šio sezono metu ji n u m a t o ne t 
7 vakarones, kurios bus bando
mos ruošti kiekvieno mėnesio an t 
rą penktadienį ar šeštadienį. Va
karonių programas išpildyti yra 
pakviesti ir dar bus kviečiami ra
šytojai, poetai, artistai poezijos 
vakarui, muzikai, filmų demons-
truotojai i r kiti. Kada iš visų bus 
gauti sutikimai, jų pavardes pa
skelbsime. 

Be vakaronių numa toma kvies
ti koncertui chorą, vaidinimui te
atralų grupę, porą m e n o paro
dų ir kita. Smulkiau informuosi
me kada su jais susitarsime. 

Valdyba entuziastingai pritarė 
kultūros vadovės Liudos Rugie-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja t r moterį; ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Pr i ima ligonii>a pagal Susitarimą. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 56th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrua trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Vai 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuet te Medical Center 
6132 So. Kedzie Avemie. 

pirmad., an t rad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

nės bei keletas politikų. Taipgi I nienės planams. Ji užsimojo daug 
tikimasi, kad dalyvaus apie 70 lie- Į ir didelių darbų atlikti. Linkė

t ina jai visa tai ištesėti. 
Taipgi kultūros vadovė Liuda 

Rugienienė pranešė, kad į kul
tūros komisiją jau suti'ko įeiti Alė 
Butkūnienė ir Danutė Petronie
nė. Valdyba jas patvirt ino. 

Švietimo reikalai 

tautoms laisvo apsisprendimo tei
sė, teritorijos neliečiamumas. Pri
minė JAV pareigą remti Baltijos 
valstybių laisvės reikalą. Kalbą 
užbaigė žodžiais: <cTik nu t raukus 
politinę priespaudą, religinį per
sekiojimą i'r kultūrinį genocidą 
šiose tautose, teisėtos Baltijos 
tautų aspiracijos išsipildys". 

Kai toks įtakingas žmogus ta ip 
į ryžtingai gina mūsų tautos reika

lus ir Lietuvos laisvę, mes turime 
būti jam labai dėkingi. 

Juozas Prumskis 

Švietimo reikalais informavo dr. 
Kęstutis Kebiys. Ir šiemet Kent 
universitete bus lituanistikos se
minaras , kurį rengia Jaunimo Są
junga- JAV LB Detroito apylin
kės valdyba nutarė Detr/>ito jau
nuol iams vykstantiems į šį semi-

APLANKYKITE LIETUVĄ 1979 M E T A I S 
S U M Ū S Ų EKSKURSIJA 

(VYKDYSITE SAVO SVAJOKI — TURĖSITE 
NEUŽMETAMU PRISIMINIMŲ 

Išvykstame GriStame 
K A I N O S 

Grupe 80 G.I.T. Miestai i r Naktys 

Lep. 24 
Rugp. 8 

Rugp. 21 
Rūgs. 6 
Rūgs. 20 
SpaL 15 

Rugp. 
Rugp. 

Rūgs. 
Rūgs. 
Rūgs. 

7 
24 

5 
15 
29 

$124&00 
$1199.00 

$1X49.00 
$849.00 
$849.00 
$799.00 

(Super apex f are) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Group 30 fare) 

$899.00 
$849.00 

Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3 
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2, 

Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Varšuva 5, Klevas 3", Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

V.lnius 5, Varšuva 2 SpaL 25 

Vienos dienos ekskursija J Kamą ir poste dienos kelione | Trakas {skaito 

Kreipkitės į J0NA ADOMINA 
Kelionių vadovas 

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
635 Fiffh Avtmie 

Ncw York, N. Y. 10017 
212-607-7257 

"Group S0 *ar»" turi bot SO s r daugiau keieivta. 

Tel..ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr . . ketv. Ir peakt. 
1:05 - 5:00 vai . popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir Į 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir p e n k t 
10-4; šežtad. 10-3 vai. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybe — Jfervą Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG 
6449 So. Palaski Road 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
I O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad. , antrad. , ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. i r nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ola. PO 7-6000 Bes. GA 3-7278 

DU A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. W«steni Ave, Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Helgnts 
Tel. 3*1-0730 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1391 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 8o.49tt Oourt, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Isskynis tr** Ir iefttad 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV IK VAlKr; UGOS 

SPIvCIALIST* 
MEIMCAL Bl'ILDING 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet 

Ofg. tel 737-1168, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susita.ru* 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CUJRtTRGI.IA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAIi AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PUCKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pr i ta iko akinius ir 
"Contact len-sea" 

2618 W. 71st St. — 1W. 737-5149 
Vai pagal susitarimi}.. Uždaryta t reč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. i. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0817 

6958 S. Talman Are. 

Ofiso tel. H E 4-2123. Namų GI S-S195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 We«t 71st Street 

Vai.: pirm., an t r ad . ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — tfi anksto susitarus. 

Ofs. tsL 586-S166; namo S81-S772 
DR. PETRAS I1I0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm, antr.. ketv. ir penkt. 
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 

i Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE, 
nes jia plačiausiai įkaitoma* lie
tuvių dienrastia, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

http://1926.IX.15
file:///ixono
http://susita.ru*


Sukaktuvininkas, kuris 

• • . 

V I S A D A JAUNAS 
Šiandien, liepos 12 d., sukanka 

lygiai 70 metų, kai buvo įsteig
tas "Draugo" laikraštis. Tai bu-
VO.-1909 m., VVilkes Barre, Pa., o 
vėliau, jau 1916 m. kovo 31 d., 
"Draugas" tapo dienraščiu. 

Taigana ilgas kelias ir tikrai 
didelė sukaktis, nes per septy
niasdešimt metų "Draugas" tar
navo lietuvių visuomenei be per 
traukos, pergyvendamas įvairių 
sunkumų, kiek tai liečia ne tik 
lietuvius išeivijoje, bet ir pačią 
Lietuvą. "Draugas" jau ėjo, kai 
prasidėjo pirmasis pasaulinis ka
ras. "Draugas" savo skiltyse 
džiaugėsi, kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, ir jo skiltyse mes 
randame daugybę su tuo susiju
sių straipsnių. "Draugas" liūdėjo, 
Lietuvai prarandant nepriklau
somybę, ir skelbė okupantų tėvy
nei daromą žalą. 

Tai gana ilgas laikotarpis ir gal 
tik vienas, kitas bėra, kuris atsi
mena pirmąją "Draugo" išėji
mo datą. Kiek daugiau yra to
kių, kurie atsimena tuos metus, 
kai "Draugas" tapo dienraščiu. 
Per septyniasdešimt metų beveik 
pasikeitė visą "Draugo" skaityto
jų šeima. Jį skaito jau trečia ir 
ketvirta generacijos, žmonės 
ateina ir iškeliauna, o "Drau
gas" vis dar tebestovi mūsų rei
kalų sargyboje, tebeskelbia die
nos įvykius, užregistruoja mūsų 
pasisekimus, akcentuoja kovą už 
pavergtą Lietuvą, detaliai apra
šo paskiru asmenų ar organiza
cijų veiklą. Laikraštis tebeina tuo 
pačhi keikt, kurį jis pradėjo prieš 
septyniasdešimt metų. 

* 

"Draugo" kelias niekada ne
buvo lengvas. Svetimame krašte 
leisti laikraštį niekam nėra leng
va, bet pati "Draugo" pradžia 
tikrai buvo sunki. Valdžios įstai
gos reikalavo siuntinėjamą nu
merį išversti į anglų kalbą, taip 
pat paštas reikalavo prenumera
torių adresų, kurių tada nebuvo, 
nes" laikraštis buvo pradėtas 
siuntinėti tik pripuolamiems as
menims- Pačio laikraščv) kaina 
tada buvo metams tik 2 dol. Vė
liau laikraštis buyo perkeltas į 
Chicagą, kur tapo dienraščiu. Jo 
patalpos buvo prie Šv. Kryžiaus 
bažnyčios, dar vėliau "Draugas" 
persikėlė į Oakley Ave., o prieš 
dvidešimt dvejus metus į dabar
tines, naujas patalpas. Čia 
^Draugas" atšventė ir savo pen-
kiasešimt metų sukaktį. 

Apie senuosius "Draugo" lei
dimo metus buvo ir dar bus ra
šoma, tačiau ir tie pastarieji dvi
dešimt metų jau yra istorija. Per 
tą dvidešimtmetį pasikeitė jau 
visa generacija. Buvę mažie
ji skaitytojai išaugo, o per tą laiką 
taip pat išaug.o ne tik naujų 
skaitytojų, bet ir naujų bendra
darbių. Ir kai peržvelgi nors min
timis bendradarbių sąrašą, pasi
gendi daugybės per tą dvidešimt
metį iškeliavusių į amžinybę, ta
čiau gera, kad ateina naujų žmo
nių. Ir nors buvo ir labai šviesių 
asmenų, kurie pranašavo mūsų 
spaudai gana trumpą ateitį, 
"Draugas" šiandien dar tebėra 
gyvas TO tik senųjų, bet ir nau
jųjų prenumeratorių ir bendra
darbių dėka. 

Laikraštis savo paskirtimi te
bėra toks, koks buvo savo pirmai
siais metais. Savo įvadiniame žo-

S. KUDIRKOS KELIONE Į PIETŲ AMERIKA 
dyje, 1909 m. liepos 12 d. nume
ryje leidėjai rašė, kad "Draugą" 
nori padaryti tikru vadovu visuo
se reikaluose, "O tų reikalų yra 
daugybė: organizacijos, apšvie-
ta, mokyklos, emigracija, me
džiagiška gerovė, lietuvybė, poli
tika ir šimtai kitų daiktų". Užda
viniai liko tie patys, bet tech
niškai "Draugas" gerokai pato
bulėjo. Anais laikais nuotrauka 
laikraštyje buvo gana retas da
lykas- Net ir vėliau nuotraukos 
taip pat dėl aukštų kainų ne
lengva buvo išspausdinti, vėliau, 
įsigijus klišėms gaminti mašiną, 
nuotraukų spausdinimas paleng
vėjo, o dabar tai dar lengviau, 
kai laikraštis beveik perėjo į pil 
ną ofsetinį paruošimą. Mirtis a-
tima bendradarbius, bet susilau
kiama naujų, kurie laikraš
čio puslapiuose pavaizduoja visą 
mūsų išeivijos net ir paverg
tos Lietuvos gyvenimą. Laikraš
tyje apstu korespondencijų iš vi
sos Amerikos ir žinių iš viso pa
saulio. Tik per laikraštį, kurį 
skaitytojas beveik už dešim
tį centų į dieną gauna kasdien 
savo namuose, sužinoma apie tai 
kas vyksta lietuvių gyvenime. 
'Laikraštyje matyti senimo ir jau
nimo veikla, lituanistinės mo
kyklos ir organizacijos randa sau 
vietos. "Draugas" turi didžiau
sią fr plačiausią korespondentų 
tinklą, aprašo visus savaitgali
nius įvykius Chicagoj, jis yra šių 
dienų įvykių vaizduotojas ir ko-
mentuotojas. Nepaisant septy
niasdešimt metų amžiaus, jis te
bėra jaunas, jis eina su gyveni
mu, jis supažindina su naujau
siomis knygomis, mokslo veika
lais, muzikos kūriniais, koncer
tais, jis savo puslapiais padeda ar 
padėjo iškelti ir įvykdyti daugelį 
visuomeninio pobūdžio projektų ir 
sumanymų. 

Laikraštis stengiasi išvengti 
nereikalingų polemikų, nereika
lingo erzelio, stengiasi išvengti 
ginčų, kuriais niekada niekas 
nieko neišsprendė. "Draugo" 
uždavinys yra pozityviai verkti 
už išsilaikymą išeivijoj ir už 
Lietuvos laisvę. Kai buvo mini
ma "Draugo" penkiasdešimt 
metų sukaktis, jį sveikino daug 
aukštų žmonių, daugumas jau 
iškeliavusių amžinybėn. Viena-
name sveikinimų tuometinis Lie
tuvos gen. kons- P. Daužvardis 
pastebėjo: "Draugo darbas ne
baigtas. Jis net padidėjęs ir 
pasunkėjęs. Lietuvių ir Lietuvos 
priešai veikia stipriau ir sukčiau 
negu bet kada anksčiau. Jie deda 
visas pastangas nutautinti ir 
nusąmoninti lietuvių tautą. Jie 
tą daro ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje ir čia Amerikoje". 
Jis sveikinimą baigia: "Linkiu 
,cDraugui" jėgų ir sėkmių didžio
je tautos kovoje". 

Visą tai tebevykdoma ir dabar. 
Ir tuometinis konsulas palinkėjo 
sėkmingai sulaukti deimantinio 
jubiliejaus, kuris, kaip matome, 
jau čia pat Tuometinis konsulas 
J. Budrys palinkėjo sulaukti 100 
metų jubiliejaus. Ir reikia manyti, 
"Draugas", kad ir kitokio pobū
džio, ]o sulauks, nes švęsdamas 
kad ir ilgo gyvavimo sukakti te
bėra reikšmingas ir kaip apimąs 
visą mūsų veiklą, gyvastingas fr 
jaunas. 

A l 1 . 

Simas Kudirka, lydimas Romo 
Kasparo gegužės 26 d. — birželio 
23 d. aplankė penkias Pietų Ame
rikos valstybes: Venecuelą, Argen
tiną, Braziliją, Urugvajų ir Ko
lumbiją. Kaip pasakojo R. Kaspa
ras, visur jie buvo gerai sutikti, 
bet kadangi Argentinoje daugiau
sia lietuvių, tai ten buvo lengves
nis priėjimas prie vietinės spau
dos ir prie daugiau išeivių. 

Tačiau Argentinoje buvo IT 
kiek komplikacijų "Argentinos 
Balsas" S. Kudirkos bandymą pa-

JUOZAS PRUNSHS 

Simas ištraukė dokumentą rusiš
komis raidėmis, rusiškai parašytą 
lietuvei Simo žmonai, kur pažy
mima, kad jis tardomas ir bau
džiamas už valstybės išdavimą. 
"Argentinos Balso" redaktorius 
P. Ožinskas jautėsi taip sumurk-
dytas, kad pabėgo iš salės. 

Simas Kudirka labai ryžtingas, 
jis žino tiesą apie okupantus ir 
skelbia be kompromisų. 

1979 liepos 3 

žudžiais Kremliaus tironus savo 
pasikalbėjimuose su spaudos at
stovais. 

Kelionė Lietuvos reikalui buvo 
labai naudinga. Caracas mieste 
buvo įdėti straipsniai trijuose laik
raščiuose, per televiziją dvi die
nas transliavo pasikalbėjimą su 
Simu. Sao Paulo buvo vieša spau
dos konferencija, kur buvo ketu
rių laikraščių ir radijo reporte
riai. Rio de Janeiro jau aerodro
me laukė dviejų laikraščių re
daktoriai. Urugvajuje dienraštis Simas Kudirka savo kalboje la 

bėgti nuo rusų pavadino "bandy-1 biausiai akcentavo rusiškojo im- ;atsiuntė savo korespondentą į Kul 
mu pasišalinti iš tarnybos posto", j perializmo grobuoniškumą, kai- j tūros dr-jos salę, kur buvo S. Ku 

Savo kalboje Simas pavadino į bėjo prieš gengsterių kliką Mask- į dirkai priėmimas, ir įdėjo straips 
tokią informaciją dezinformacija. į voje, net ir pavadindamas žmog-' nį. Specialiai atvažiavo televizi 

KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PAŠVĘSTAS AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU REIKALAMS. 

VOL. I. (METAI I.) WILKES-BARRE. PA. JULY LIE(JOS) 26. l'JOH. Nr. 2. 

Kandidates in Lietuviškas Sv. Kazimiero Seseris. 

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau, 
Draugui 70 metų sueinant, širdingai sveikinu Tamstą 

ir visą jo įgulą, linkėdamas Jum kiekvienam geros sveikatos, 
energijos ir sėkmės šio nuopelningo dienraščio ateities darbuose. 

Telydi Draugą ištvermė lietuvybės ugnį kurstant ir 
Lietuvos laisvinimo pastangas remiant. 

Ir lai gyvuoja jisai ilgiausius metus! 

Dr. Jonas Žmuidzinas 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas Kanadai 

jos korespondentai ir davė 8 min. Į ių tarpe gal tik porą lietuvių, 
pasikalbėjimą savo programoj. Vadovauja klebonas kun. J. Mar-

Visuose lankomuose kraštuose 
spaudoj, TV ir radijuje informa
cijos buvo duodamos pirmoj vie
toj apie popiežiaus kelionę, ant
roj apie Nikaraguos įvykius, o ta
da apie Kudirką. Buenos Aires 
mieste aerodromo policijos auto
mobilis S. Kudirką su R Kasparu 
paėmė tiesiai S lėktuvo ir, lydint 
R Stalioraičiui, nuvežė į konfe
rencijų kambarį, kur laukė "La 
Prensa" ir "La 'razon" korespon
dentai, kurie padarė su Simu in-
terview. Kitą dieną laikraščiai i5-
spausdino S. Kudirkos pareiški
mus per kelias skiltis. B čia vyko 
tiesiai į televizijos stotį ir ten "Mo 
nica Presenta" programoje žiūro
vams davė 8 min. pasikalbėjimą. 
Buenos Aires" mieste, be dvie

jų minėtų, laikraščių, S. Kudir
ka buvo aprašytas dar keliuose 
laikraščiuose. "La Semona" foto
grafai padarė per 200 nuotraukų 
S. Kudirkos ir palydovų. 

Buenos Aires katalikų laikraš
ty "Esatim" pasikalbėjimas už
truko porą valandų. Žurnale 

gis. Pas Bendruomenės pirminin
ką J. Papečkį buvo surengti pie
tus, kur buvo ir vysk Brizgio bro
lis Jurgis Brizgys, Saleziečių spaus
tuvės vedėjas. Ten televizija pa
darė interview. 

Visur hetuviai sugebėjo spau
doj, gauti S. Kudirkai interview. 

Beisso mieste aplankė Nemuno 
ir Mindaugo draugijas. įvairiuo
se parengimuose, pobūviuose bu
vo daug jaunimo, ypač Argenti-
noje Visos šokių, dainininkų 
grupės dalyvavo. S Kudirką į Pie
tų Ameriką siuntė Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga. Ta supla
navo pirm. G. Juozapavičiūte ir 
politinės veiklos koordinatorius 
V. Nakas, o palydovą R. Kaspa
rą parūpino Pas. Liet Bendruo
menė. S. Kudirka kelione labai 
patenkintas grįžo į New Yorką. 

Kitais metais numatoma S. Ku
dirkos kelionė į Australiją. Ją or
ganizuoja PLB valdybos Kultūri
nės talkos komisija. 

Paklaustas, ką vietiniai lietu
viai kalba apie komunizmo pavo-

'Gente" irgi buvo padarytas rnter J jus Pietų Amerikoj, R.- Kasparas 

Pirma eile: Bartkevičiūte Kazimiera, Genaičrat< .Julijona. Bubiliute Petronėle. Bendnsknrte 

("ižinuskiutr Elzbieta. Milevieiate Katarina. Kubilinte Agota. Ane. 

Antra eile: Bendinskiate Marijona. Bnidokitit 

Marijona. Andnaoskhite Kazimiera. 

Kataritia. <>ir<lžiwmit<- Marijona. Arlauskiute 

Trečiaeile: Stemplių!-- Viktorija. Stemplinte l'ršule. P—goniate .Maj.'<lal<'iia. Gudavičiūte 

Jaclviga. 
"Teaugo" 70 metų sukaktį šiandien minint, šitaip atrodė jo antrasis numeris, išleistas 1909. VTI. 26 WIkes-Barre 
mieste» Permsylvarnjoje. Atvaizde matome pirmąsias Sv. Kazimiero seseris — kandidates, kurios kiek vėliau bu
vo vienuolės mokytojos, lietuvybės žadintojos bei stiprintojos. (Cia spausdinamas laikraščio formatas yra kiek 
sumažintas). 

view. Buenos Aires mieste net ke
turios radijo stotys perdavė pa
sikalbėjimus su S. Kudirka. Viena 
stotis pasikvietė dar antrą dieną 
h* davė 12 min. kalbėti, ką S. Ku
dirka nori, ir jis padarė aiškų apie 
komunistų priespaudą pareiški
mą. 

Simas Kudirka visur kalbėjo lie
tuviškai, o vietiniai lietuviai, tal
kinant R. Kasparui vertė ispaniš
kai 

S. Kudirkai teko susitikti ir su 
valdžios žmonėmis. Rio de Janei
ro buvo priimtas generolo de 

**> 

pažymėjo, kad Urugvajuj, Argen
tinoj, Brazilijoj nuotaikos ramios, 
bet Venecuelo:, Kolumbijoj* kai 
kurie planuoja parduoti nuosavy
bę ir keltis į JAV. 

R. Kasparui padarė didelį įspa-
dį Urugvajuje kun. J. Giedrys, ko
ris amerikiečiu padedamas, turi 
automobiliuką ir nepaprastai daug 
padeda mūsų jaunimui. 

Susidarė įspūdis, kad Pietų 
Amerikos lietuviai laukia naujų 
sveSų lietuvių, kurie galėtų pa
sidarbuoti su jaunimu porą mėne
sių. Nori naujų paskaitininku. 

Souza, Brazilijos pirmojo armijos i Kolumbijai sunkiau priimti dides-
regiono komendanto, kuris gali j nės grupės. Didelį įspūdį ten yra 

padaręs dr. Klimas. Argentina lin
kusi priimti visus, kas tik į jų 
pusę važiuotų, bet jie nori, kad ir 
jų grupės, pvz. Žibučių daininin
kės, būtų kviečiamos į JAV. 

būti kandidatu į prezidentus. 
Turėjo pasimatymą su Sao Paulo 
valstybės gubernatoriumi J. Ma-
rin, kuris lietuvių kolonijai yra 
labai nusipelnęs. Jam padedant 
Sao Paulo miesto Vila Zelinos 
priemiesty viena aikštė pavadinta 
Lietuvos vardu. De Souza, gen. 
Martin buvo apdovanoti Min
daugo medaliu. 

S. Kudirka su R Kasparu nu-
skridę į Rosario, Argentinoje, pa
rapijos mokykloj rado 600 vaikų, 

Urugvajus džiaugiasi savo Ąžuo
lyno šokėjais ir linkę priimti vi
sus, kurie važiuoja į Braziliją ir 
Argentiną. Turi ir mažesnę šokė
jų grupę — Rintukus. 

S. Kudirkos kelionė lietuviskarr 
reikalui buvo tikrai naudinga. 

OBHfYNtS S0 IEMTMB 
JONAS MATONIS 
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Kitą kartą rusas komandierius tvirtino, kad jis 
matęs po kalnais tekstilės fabrikus, kuriuose pačios 
masinos viską daro. Žmogus, atėjęs iš ryto, tik 
mygtuką nuspaudžia ir išeina visai dienai, grįžta tik 
vakare mašinas nustabdyti. Kai vienas lietuvis 
karininkas paklausė, kodėl mašinoms neleidžia naktį 

— Mat, tokie komunizmo tikslai ir uždaviniai, tik vieną pulkininką Kaune, laikė kultūringu 
Žmogui gyventi be aukštesnių idealų yra per žema. reiškiniu, jei kambario grindys ar sienos išdažytos, 
Kiekvienas padorus žmogus turi ateičiai aukotis. 
Mums už tai būsimos kartos paminklus statys. Tik 
kapitalistai gyvena vien savo gyvenimu ir sako, kad 
po jų nors ir tvanas, — mums taip gyventi, kaip 
kapitalistams, nedera. 

Kitą kartą išsikalbėjus šia tema su korpuso štabo 
politinio skyriaus pareigūnu, šis tarp kitko pasakė: 

— Reikia suprasti, kad, kai per toli nueini, tai net ir 
grįžti negalima. Mes dabar jau taip toli nuėję 
socializmo link, kad mums kelio atgal jau nėra. — Čia 
vyras, matyt, turėjo galvoje savo nusikaltimus, kad 

dirbti, — dar daugiau priaustų. Komandierius sumišo susigriebė taisytis, bet jau buvo per vėlu. 

SU L A K U VISKAS GALIMA 
ATLIKTI 

Pasauly viskas galima pirkti, 
įsigyti, išprašyti, išsikovoti, 
laimėti, išskyrus gyvybę, svei
katą ir laiką Tačiau ir svei
katą gydytojai gali pataisyti. 
Kartais ir gyvybę galima išgel
bėti: gudrumu, ašaromis, suma
numu arba sumaniu tarpininka
vimu, žmogui pavyksta praras
tą garbę atstatyti, protą išmik
linti, vieno ar daugelio žmonių 
meilę laimėti, galima žmogaus 
būdą paveikti, išlyginti skriau
das, iš bailio padaryti drąsuolį, 
iš sukčiaus — padorų Žmogų. 

Gyvenime, ypač romanuose, 
gausiai sutinkama tokių faktų, 
ir jie žmogų perdaug nestebi
na. Anot posakio, su laiku vis
kas galima atlikti. Didžiausias 
skausmas atlyžta, gyja pikčiau
sios žaizdos ir pamirštami įžei
dimai, žodžiu, nėra to, kuris 
ilgainiui nenustotų savo vertės. 
Visa tai atlieka laikas, neper
maldaujamas, lygiai žmonijoje 
ir visame išoriniame pasauly 
srovenąs, nepastebimas ir tik 
įvykstančiuose nepasisekimuose 
kartais pasižymi žiaurus, ma
lonus, nepaperkamas ir negrąži
namas laikas. Tad neveltui ir 
sakoma: laikas — gyvenimo va
dovas. feBL 

ir daugiau jau nieko negalėjo paaiškinti. 
Rusai dėvėjo labai ilgas, beveik iki kelių 

palaidines ir labai šlykščiai atrodė. Kartą vienas 
mūsų karininkas paklausė, kodėl jų tos palaidinės 
tokios ilgos. Majoras Serebrovas paaiškino: 

— Pas mus tų audeklų tiek daug, kad siuvėjai net 
nežino, kur juos dėti, tad ir siuva tokias ilgas. 

Aukštesnieji komisarai buvo gudresni ir vengdavo 
sakyti, kad pas juos visko daugiau. Atvirkščiai, 
sakydavo, kad dabar dar ir pas juos nėra taip gera, 
daug ko dar vis trūksta, nes, girdi, reikia ruoštis karui 
su kapitalistiniu apsupimu, reikia daug ginklų 
gamintis, didelę kariuomenę išlaikyti ir t.t Bet kai 
kapitalizmas bus sunaikintas ir visame pasaulyje 
įkurtas komunizmas, tuomet tai jau prasidės tikrai 
laimingas gyvenimas. Bet visa tai pasieks gal tik 
kokia trečia, ketvirta karta. Šios žmonių kartos turi 
aukotis anų būsimų kartų gerovei. 

Kartą pareiškus abejonę, ar verta mums dabar 
tiek daug vargti ir net kelioms kartoms, — tegu anos 
būsimos kartos sau pasidaro gerą gyvenimą pačios — 
komisaras Kovalionok paaiškino: 

Skirtumas tarp priešrevoliucinių rusų ir to laiko 
okupantų buvo labai didelis. Man teko gyventi keletą 
metų įvairiose Rusijos vietose ir matyti 
priešrevoliucinių rusų ir sukomunistėjusių skirtumus. 
Priešrevoliuciniai rusai buvo žmonės, kaip ir visi kiti, 
o kartais net simpatiškesni, negu vakarų Europos. 

Visai kitoks vaizdas teko patirti atėjūnų — 
komunistų tarpe. Priešrevoliucinis rusas buvo atviras, 
paslaugus, o sukomunistėjęs — užsidaręs, 
nepasitikintis nei savimi, nei kitu ir nieko gero kitam 
nelinkintis. Kietos gyvenimo sąlygos ir auklėjimas 
šėtoniškoje dvasioje, ypač jaunesniuosiuose, pakeitė 
rusiftką sielą. Senųjų rusų tarpe galėjai sutikti gilių 
inteligentų, dailaus etiketo, kultūringų žmonių, 
naujųjų tarpe vyravo obskurantizmas, chamizmas. 
Inteligentišką rusų tautos elementą komunistinė 
revoliucija ir vėlyvesnis jų viešpatavimas sunaikino, o 
naujoji inteligentija negalėjo taip greitai išsivystyti iš 
tautos padugnių. Kas kultūringa ir estetiška, 
daugumas atėjūnų laikė buržuaziniais prietarais, 
neskyrė civilizacijos nuo kultūros net jų aukščiausieji 
vadai ir komisarai. Visi to laiko sutikti rusai, išskyrus 

žmogus apsivilkęs naujesniu, švaresniu drabužiu. 
moka automobilį valdyti ir pan. Ypatingai jiems 
atrodydavo kultūringi langai, jei ant jų užkabintos 
langatiesės. Žodį "kulturno" (kultūringai) vartodavo 
labai dažnai ir visuomet ne ten, kur reikia. 

Dar tik įvedus rusų bazes į Lietuvą vienas jų 
jaunas majoras, po darbo komisijoje pasivaišinęs su 
mūsų karininkais, sako: 

—Man patinka jūsų propagandos organizavimas. 
Pas mus (čia pavartoja necenzūrišką keiksmažodį) 
viskas tik žodžiais. Aš mačiau Maskvoje krautuves, 
kurių languose išstatyta visokių valgomų daiktų, bet 
užeik į vidų nusipirkti, tai ir sako, kad pardavimui 
nėra. Ir nieko neparduoda ne tik saviems, bet ir iš kitų 
kraštų atvykusiems. Pas jus visai priešingai, — 
atvykęs iš kitur gali pirkti, kiek jis tik nori, ir dar gi 
labai pigiai. 

Mūsų karininkai aiškino, kad čia ne propaganda, 
bet tikrovė, krautuvininkai nori, kad tik pas juos 
daugiau pirktų. Bet rusas liko prie savo nuomonės 
bent tuo tarpu. 

Pulkininkas Vinogradov, 184-os divizijos vado 
padėjėjas ir faktmas jos vadas, net trejus metus 
išbuvęs raudonųjų kinų fronto instruktoriumi, N. 
Varėnos viešbutyje valgydamas vakarienę prie 
gražiai padengto stalo kartu su keliais lietuviais 
karininkais, pasidairęs, kaip gi čia mūsiškiai su 
peiliais ir Sakutėmis operuoja keptą sprandinę. 
pabandė vartoti įrankius, šakutę laikydamas dešinėje 
rankoje, o peilį kairėje, bet nepatiko, ir. pareiškęs, kad 
jam daug skaniau mėsą valgyti natūraliai, sprandinė» 
kepsnį paėmęs rankomis paprasčiausiu būdu 
nugraužė. 

i (Bus daugiau). 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. liepos mėn. 12 d. ir vafkų literatūra lietuvių kai-Į Vieta geroje vietoje ir lengvai 
ba", o ant vienos sienos buvo pasiekiama miesto autobusais, 
išdėstytos Wayne valst. universir 'Įėjimas nemokamas. Labai gerai 

tinka praleisti savaitgalius senes 
niems žmonėms — pensininkams, 
nes meninių pasirodymų yra 
daug ir kiekvienos tautybės vis 
kit»ki. Festivaliai baigsis rugsėjo 
21-23 d. 

A. Gr. 

ATŽYMĖTOS DETROITO 
LIETUVAITES 

Dvi Detroito lietuvaitės, daly-

13 Detroito Dievo Apvaizdos parapijos gegužines. Nuotraukoje pyragų stalaa. 
Tucker, Moterų s-gos 54 kp. pirm., toliau Medinienė, Kasevičienė ir kt. 

Matyti j j suorganizavusios Hele 
Nuotr. J. Urbono 

teto Lietuvių kambario sienų is-
torinės nuotraukos su trumpais 
aprašymais-

Kitoje sienoje kabėjo žemėla
pis, kuriame buvo parodyta rau
dona spalva uždažytos komunis
tų užimtos valstybės. Už jo ka
bėjo plakatas su užrašu „Free-
dom for Lithuanian". Jame buvo 
vaizduojamas degantis ugnyje 
Romas Kalanta, Stonys, Andrius- { 
kevičius, o jo kairėje Sibiras ir i vavusios Pasaulio Lietuvių Tauni-
Rusijos koncentracijos stovyklos, i mo Sąjungos rašinių konkurse, 
Kiek žemiau pavaizduotas Ame- atžymėtos premijomis ir pinigi

nėmis dovanomis- Vyresniųjų 
grupėje — už poeziją II-ra pre
mija teko Violetai Abariūtei.Jau-
nesniųjų grupėje irgi už poeziją 

CLASSIFIED GUIDE 
E A L I S I A I I 

I N D I A N A 
4 blokai nuo Michigano ežero 

3-jų aukštų, 4 mieg. mūr. namas sta
tytas 1970 m. ąžuolyne.. Savininkas 
pigiai turi parduoti — tik $64,500.00. 

Skambint (219) 872-2578 

DETROITO ŽINIOS 
-

(Atkelta iš 2 psl.) 

Rinkimų komisija darbą 
atliko gerai 

Pirm. Algis Rugienius pasi
džiaugė JAV LB Detroito apylin
kės rinkimų komisijos gerai at
liktu darbu. O darbas buvo gana 
sunkus, nes rinkimai vyko prie vi
sų trijų lietuviškų parapijų De
troite. Todėl apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja komisijos pir
mininkui Alfonsui Juškai ir na
riams — Benitai Astašaitienei, 
Karoliui Baliui, Algiui Bražėnui, 
Jonui GaižuČiui, Leopoldu: Hei-
ningui, Jonui Leonavičiui, Van
dai Majauskienei, Antanui 

mai atlikti. Šiuo metu esu JAV 
LB tarybos narys, Lietuvių f,ondo 
tarybos narys ir Detroito vajaus 
komiteto pirmininkas, Altos tary
bos ir valdybos narys, PLB Kons
titucijos keitimo komisijos pirmi 
ninkas i'r PLB Kontrolės komisijos 
pirmininkas. 

Nuoširdžiai dėkoju JAV LB Det 
roito apylinkės valdybos nariams 
už glaudų bendradarbiavimą, 
spaudai ir radijo valandėlėms už 
spausdinimą mano koresponden
cijų ir jų garsinimą per abi Det
roito lietuviškas radijo valandė
les, bei visiems skaitytojams už 
jų skaitymą. 

Vvtautas Kutkus 

Detroito Lietuvių kultūros klu
bas, kartu su St. Butkaus šau
lių kuopa, ten buvo įsirengęs 
„Lithuanian Kultūrai Treasures" 
namelį — kioską, kuriame buvo 
išdėstyta įvairių meno gerybių: 
gintaro išdirbinių, lietuviškų lė
lių, Vyčių lietuviškų vadovėlių, 
juostų, atviručių, knygų vazų ir 
šiaudinukų paveikslų ir kt. 

Parodos salėje lietuviai savo 
skyriuje žemėlapiais bei nuotrau
komis pavaizdavo Lietuv.oje oku
panto laužomas žmogaus teises. 
Skautininkas Algirdas Vaitiekai-
tis ten turėjo įruošęs langą, ku-

rikos pakrančių laivas „Vigilant 
ir Simo Kudirkos šuolis į laisvę. 
Susidomėjimas šia paroda buvo 
didelis. Ypač ją lankė ir nuosek
liai studijavo jaunimas. Vienas 
lankytojas amerikietis atsivedė 
net visą savo globojamą skautų 
draugovę. 

Naujoje vietoje žemai vietas už
ima maisto produktais ir gėri
mais prekiautojai, o viršuje pre
kiaujama kitomis prekėmis ir ten 
yra įruošta įvairių lošimų kios
kai. -Prie įėjimo aukštas stulpas 
— meno kūrinys. Aikštės vidu
ryje fontanas. Šiame festivalyje 
lietuvius atstovavo Windsoro tau
tinių šokių grupė „Neris", kurie 
pašoko šešis tautinius šokius. 
Akordeonu pritarė Vytautas Pet
rauskas. Birželio 29 — liep.os 4 
d. čia vyko Detroito-Windsoro 
International Freedom festivalis 
— koncertai, filmai, parodos, 

DAR SENA KAINA 
Parduodamas žema kaina 4 kamb. 

'mūro namas ant 37 p. sklypo. Nauji 
langai. Naujai isdekoruota. Tuoj ga
lite keltis. Priešais Marąuette Pką. 

Dviejų aukštų muro namas Mar
ąuette Pke. 2 butai po 6 kamb. ir 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N Į 

— II-Ta premija — Kristinai V e - į trečias gražiame beismente. Daug 
selkaitei. 

Jos abi yra veiklios Detroito lie
tuvių visuomeniniame gyvenime. 
Violeta yra PLJ Sąjungos Detroi
to skyriaus pirmininkė. Nesenai 
išrinkta į JAV LB-ės devintąją ta
rybą. Skautė. Kristina vadovau
ja Detroito studentams ateitinin
kams. Ji yra nuoširdi visokių dar
bų talkininkė. Sveikiname jas ir 
linkime nepadėti plunksnas į ša
l t 

N O R I P I B K T I 

Musteikiui, Jadvygai Putrienei, 
Jurgiui Ribinskui Onai RibĮns-1 D A r N A V O S METINĖ ŠVENTĖ 
kienei, Algiui Rudžiui, Edvardui 
Skiočiui, Vadui Staškui ir Kris
tinai Veseikaitei. 

Einamieji reikalai 
. Posėdyje taip pat buvo aptarti 

Dainavos jaunimo stovyklos 
tradicinė metinė šventė šiemet 
yra ruošiama liepos 29 d., sek
madienį Į ją pažadėjo atsilanky
ti Lansingo vyskupas Kenneth 

Michigano apygardos suvažiavi- į Povish, kurio jurisdikcijoje da
mas, kuris nukeltas į rudenį,! bar randasi Dainava. Pamaldos! 
JAV LB Detroit.o apylinkės archy-1 H - vai. ryte. 
vo, lietuvių disidentų, rusų pilie- j Dainavos rėmėjų suvažiavi-
tyfeės ir kiti klausimai. 

Sekantis valdybos posėdis 
Sekantis JAV LB Detroito apy-1 

mas, šaukiamas liepos 28 d- 4 
vai p. pietų, šeštadienį. 

Dabartiniu metu Dainavoje 
linkės valdybos posėdis bus 1979! stovyklauja jaunučiai ateitinin-
mgpiūčio 1 7:30 vai. vak. Dievo'; kai. Stovykla perpildyta. Stovyk-
Apvaizdos parapijos 
centre. 

PLB kontrolės komisija 

Kaip žinote Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Kontrolės komisija 
yra Detroite. Ją sudaro pirm. Vy
tautas Kutkus, sekr. Jonas Urbo
nas ir nariai — d r. Adolfas Da
rnusis, dr. Kęstutis Keblys ir Ju r 
gis Mikaila. 

Si komisija 1979 gegužės 31 , 
birželio 18 ir birželio 25 dienomis 
tikrino Pasaulio Lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos kasos kny-

Kultūros^ - a uJ a 136" stovyklautojai ir jų va
dovai. Veikia vaikų darželis. Prie i 
stalo sėda per 190 asmenų. 
Tenka pastebėti, kad stovykla bu 
vo perpildyta irgi, kai stovyk-į 
lavo vyresnieji ateitininkai. 

J. U. 

riame buvo atvaizduota „Vaikai į sportas ir kt 

A. f A. 
Inž. PIJUS BIELSKUS, Sr. 

Gyveno Lighthouse Point, Florida, anksčiau gyv. Chicago, m., 
Marąuette Parko apyl. 

Mirė liepos 9 d, 1979, 3 vai. popiet, sulaukęs 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Balsupiuose. 
Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genoveva (Stanavičiūtė), 

2 sūnūs Pijus, Jr., marti Danguolė ir Gediminas, marti Roma, anū
kė Kristina, brolis Algirdas, 3 seserys Marytė Morkūnienė, Albina 
Brazauskienė su vyru Jonu, ir Joana Jovaišiene su vyru Edvardu, 
Lietuvoje 2 seserys Adelė Reklaitienė ir Suzana Rutkauskienė, svai
nė Saturnina Stanavičiūtė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liet Inžinierių S-gai ir Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni, 4 vai. popiet Petkaus Mar

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 14 d. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai arba Vasa
rio 16 gimnazijai. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios, anūkė, brolis ir seserys. 

Laid. direkt. Donald A Petkus, Tel. 476-2345 

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus. brangakmenius. *.uk»i-
nius kišeninius laikrodėlius ir "Jads" 
šios kainos. 

Skambint 236-9836 arba 891-3334 

Ieškau pirkt senus mediniai baldas 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das-, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

vertingų priedų. 
Labai svarus 2-jų butų namas ir ga

ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

2-jų aukitų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41.800.00. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $60,000.00. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Namai Chiugoje i r 
priemiesčiuose 

IŠNTOM. 5 kamb. apšild. butą -
Centr. oro vėsinimas, šaldytuvą*, 
pečius. Kilimai. Apyl. 73-Čios ir 
Rockwell Street. 285 dol. mėn. 

Skambint 776-7341 

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

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, 
Obicago, 111. 60632, telef. 927-588G 

iiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiimiiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PCBLTC 
HiCOME T A I SKRTOCE 

481 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAJ.. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiuiiiiiimiiiii 

10% — 2 0 % — SO% pigtan mokėsite 
u i apdraudę m o ugnie*, tr automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20814 West »5th Street 

Cbicago, Cllnola 
Telef. GA 4-8054 

R E A L E S T A T E 

2 bedroom de luxe condominium. 
Carpets, appliances, air conditioner. 
Baloony. Rec. rm. Near 63rd & Nar-
ragansett. $41,900. Days 387-6152; 
svenings 586-5084, 

INVESTAVIMO PROGA 
5 butų mūrinis namas — New 

' Buffalo Mkbigan. 

z SKAMBINT (616) 469-4831 

73 ir Washtenaw. Geras kampinis 
4 kamb. mūr. namas. Garažas. Tuo
jau galima užimti. 

72 ir Mozart. 1% aukšto naujesnis 
pajamų mūras. 5 kamb. apačioj, 4 
kamb. viršuj. Pilnas rūsys. Garažas 

59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 

j miegamų butas. Dėl informacijos 
: skambinkit mums. 

67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 
i bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty-
| kitę šiandien. 

Prie 71 ir Kedzie. Labai geras pa
jamų namas. 8 butai po 2 mieg. Pil
nai išnuomotas. 

Geeras 2 aukštų mOr. 5 ir 6 kamb. 
į Rūsys, garažas. Tik $48,500. Apyl. Į — 
į 64 ir Artesian. 

Oak Lawn, į vakarus nuo Cicero 
z ! Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
• ! Pamatykite šiandien. 

miiii i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i iuii i i i i i i inihii i i i i i i 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojai,* 
visų rūšių grindis. 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IUHIHUlIlIHIllHllllllHUlUlIUlJUmuimill 
•iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

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

Tel. — \ \ A 5-8063 
lllllllilIlIlIlIilIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIlHII 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimmiiiiiiimiiuii 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
lllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllilHIIII 

TAUTYBIŲ FESTTVALIAI 

Šiais metais sueina dešimt me-1, 
tų, kai 1970 metais pradėti tik j Į 
keturiais festivaliais ir su keleto 
tūkstančių lankytojų, išsivystė į 
pilnos vasaros savaitgalių tauty-1Į 
bių festivalius, kuriuos per vasa-

miimiiiiimiiiiimimmiiirnmumit.mil 
2 butai — medinis su skiepu ir ga-

I ratu. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 — 
ir Troy. 

2 butai — mūrinis. Įrengtas skie
pas. 2 auto garažas. Avers ir 26. 

Medinis namas su geležies prekių 
— hardware krautuve. Nebrangus. 

ŠIMAITIS REALTY 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

j nariu M.L.S., kas palengvina parda-
' vimą bei pirkimą. 

gas ir peržiurėjo susirašinėjimo: r ą a p i a n k o a p i e 4 milijonus žmo-| 
knygas. Paskutinių trijų metų, n[ų fr d u o d a m i e s t u i g r ažaus pel-j 
laikotarpyje Pasauk Lietuvių jau-; n a Dešimt metų festivaliai vykr>j 
nimo sąjungos valdyba, vadovau-; n e t t r į j o s e skirtingose vietose.' 
jama Gabijos Juozapavičiūtės iš! §įais metais jie jau vyksta specia-j 
Toronto, dirbo tikrai daug. Kont-į l į a i n a u ]-a i —^Philip A Hart Pla-
rolės komisija peržiūrėjo net 17 
jos susirašinėjimo knygy ir di
džiulę bylą su 20 skyrių — viso 
virš 7,000 įvairių raštų. Tam 
pačiam laikotarpy PLJS valdy-

za vietoje, prie Detroito upės,! 
tarp Fordo auditorijos ir Cobo; 
Hali. Vieta graži ir patraukli, 1 
Šiais metais festivaliai pradėti į' 
gegužės 25 d. ir tęsėsi iki gegu-

Mylimam vyrui, gabiam finansininkui 

A. T A. JUOZUI PAOŽIONUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ELEONORAI 
PADŽIONIENEI ir kartu liūdime. 

Juozas ir Ona Kriščiūnai 
Ona Juozapaitiene 
Jonas Kriščiūnas 

Insurance — Iocome Taz 
Notary Repnblic 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 sidyp'as. Arti 69 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! S34.90O.00. 

Į 5 butų mūrinis. 

iiiniiiiiiiniiiiumimiiifiiimnimiiiiiimi 
l'/i auk$to mūrinis. 6 kamb., 37 p. 

ir Fairficld. Tik 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NORE1KIENE 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iŠ Europos sandelių. 
2608 W. 69 St.. Chicago. IU. 6062». 

TEE. — WA 5-2787 

Solid Brick 2-flat 
19 metų sen'jrao 

I Garažas. Savininkas išvyksta iŠ mies-
i to. Arti 72-os ir Califomia. Duokit 

Good looking and well maintained! pasiūlymą. 
Two apts. 3 bedrooms each. VĄ , 6 kamb. murini*. Naujai atremon-
baths. Ali good sized rooms. hard- tuotas. Gazu-karStu vand. šildymas 

iwood fk»rs. Lge. dining area. Poten- (baseboard). Mūr. garažas. Arti 
j tial 3-rm. ant. in bsmt. Choice Chi- 72-<>s ir Talman. Pasiūlymai priimami. 
j cago Ridge location. Asking $106,500 

HARTHSIDE REALTY 
Tel. 4€0-l«60 

ba turėjo 42,407 dol. pajamų irjjės 28 d. Festivaliai pradedami; 
30333 dpi. išlaidų. 1979 gegužės! penktadienį 6 v.v. ir tęsiasi seš-
25 PLJS valdybos ižde buvo 11,573 j tadienį fr sekmadienį nuo 12 vai. 
dol. PLJS valdyba posėdžiavo net Į įki H Val. vakaro- Kiekvienais 
29 kartus ir palaikė ryšius su į metais tų festivalių viena savai-jĮ 
Anglijos, Argentinos, Australijos, Į tė būdavo skiriama ir Pavergtoms Į 
Brazilijos, Italijos, JAV, Kanados, j tautoms. Šiais metais festivalis 
Kolumbijos, Prancūzijos, Švedijos, į Pavergtoms tautoms nebuv.o nu-
Urugvajaus, Venecuelos ir Vo-1 matytas. 
kietijos jaunimu. Dabartinė PLJS Kiekviena tautybė festivalius 
valdyba dirbo tikrai energingai ir 
sąžiningai. 

PLB kontrolės komisijos pro-

A. t A. PIJUI BIELSKUI mirus, 
jo ŽMONfcl, ir sūnui, klubo pirmininkui GEDIMINUI 
BIELSKUI su žmona bei kitiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Futbolo Klubas Lituanica 

Mūrinis — 2-jų miegamų Georgian 
stiliaus namas arti 63-čios ir Kedzie. 
Nuo sienos iki sienos kilimai, užuo
laidos, visi reikmenys įskaitant skal
bimo ir džiovinimo maš. $39,000.00. 

776-7375 

rengia atskirai. Lietuviams, kurie i 
visuomet dalyvaudavo Pavergtų i 
tautų festivalyje, iškritus iš proj-1 

tokolo originalas pasiųstas PLJSįVamos šiai savaitei, susidarė sur-
valdybos pirm. Gabijai Juozapavi-Į kūmų. Jiems vieniems išnuomu<"-
čiiitd, o nuorašas — PLB valdy- ti šią vietą yra brangu, o jį pra 
bos pirm. Vytautui Kamantui. 

Pasitraukiu iš apylinkės 
valdybos 

Pranešu, kact nuo 1979 liepos 1 
pasitraukiu iš JAV LB Detroito 
apylinkės valdybos, nes per daug 
apsikroviau vinuomeniniais dar 
bais ir visų jų nespėju tinka-

vesti nėra tiek jėgų. Birželio 15 
17 d. lietuviai bendrai su slova
kais dalyvavo tokiame festivalyje] 
— turėjo Detroito Lietuvių Or
ganizacijų centro suorganizuotą 
maisto namelį — k'/>ską, kuria-, 
me per visas tris dienas buvo: 
pardavinėjama virti maisto pro
duktai. 

3rangiai Jaunystes draugei 
A. f A. ALDONAI DIRMANTAJTEI-

SIMAITIENEI mirus, 
šird'ngai užjaučiame jos Tyrą VLADf, dukras SIL
VIJĄ ir AUDRJJ, sūnų VYTftUT$ ir jų Seimas ir drau
ge liūdime. 

Aldona ir Juozas August/naviciai 

D Ė M E S I O 

titiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiuntiimiiiiiiii > 

P L U M B I N G 
Lic*n*ed. bontfed, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvi-
\r vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės Glasa blocke. Sink' 
vamzdžiai iSvalorni elektra. G? 
ite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryt 
irba po 5 ^al. vakaro 

SFRAPINAS — 6S«-29«0 

iiiiiimiimiiiiiiimiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiit 

iiHiiiiiiiHiimuiiiiiuiimmiiiimnniiiiii 
fvnirių prokhi p:i«ir*nk)mn.« nchrnn 
COSMOS PARCFJ.S EXPRESS 

2f>0l W. 69 St., Chicago, 111. 6062!' 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
T«lef. — 925-r?37 

Vytautas Valantina; 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiujiiiniiiiiiiiuii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Nntariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 
uiimmiiiiuiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii) 

imiiiiimitmuiiiimiiUHiiiiiiiiiiimiiiii! 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
miiiniiniiiHinimimnniiminnuimnn 

HELP WANTED — VYBAl 

RESTAURANT 
CARETAKERS 

NEEDED — Middle aged couple 
to live in apartment above restau-
rant. VVork in Restaurant. Clean-
ing, possibly cooking. (Mušt speak 
English). CaU After 11 A.M. 

9 5 7 - 0 9 0 0 

Retired Gentleman 
For Night VVatchman 

Ask for GARY GEIGNER 

Tel. — 476-7400 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

f '-\, 

MAINTENANCE MAN 
^6 years of experience ąualifies you for this posit«on in marhiner> and 
building maintenance Ability to repair a variety of machines as wet! as 
knowledge of electrical controls and circuitry essential Familiarity 
with pneumatic controls a plūs. 
We offer you an excellent starting salary, 11 paid holidays, company paid 
hospitalization and life insurance. Stock option plan Modern plant located 
near Belmont and River Road 

V I C T 0 R F L U I D P 0 W E R 
3412 N. River Road Franklin Park, IL 

CALL PERSONNEL AT 678.5795 
An E<aual Opportunlty Employer M/F J 

http://miimiiiiimiiiiimimmiiirnmumit.mil
http://S34.90O.00


ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— ŠA Pabaltieėiy šachmatu je šachmatų turnyrus, kad 

menybėse susirašinėjimo keliu, — Stokholmo televizijos kon- je. 
N. Anglijos I komandoje žai- kurse moterys per tris sekun-
džia bostoniškis Kazys Merkis, des privalėjo atsakyti, koks rei-

Pirmoji vieta pripažinta! DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. liepos mėn. 12 
j ' 

konkurso dalyvei, kuri atsakė: 

pirmenybes paskirtos lapkričio jgautume patyrimo ir panaujm- , 2 0 ė j i m ų 
10-11 N. \orke^ Jas rengia tume savo zaidymo lygi nes ^ ^ ^ V e r b i a g a M t 
NY LAK, varžybom vadovaus latviai stipriai reiškiasi Amen- M t a č i a u fc 

Pereitą savaitę jis pelnijo pir- kalingiausias daiktas namų ūky- 'Mano vyras". 

Edvardas Staknys. šios Pa- kos šachmatų turnyruose, o Į partijoje prieš J. F. Campbell, 
baltiečių šachmatų pirmenybės prieš stiprų varžovą visad rei- j P r o v i d f i n c e R T' v a r g u ^ fe-
yra pirmosios šiame krašte. Dė-1 kia gerai pasiruošti. | i š s i s u k g % p i n k H ų užtaisytų jo 
kime pastangas, kad j pirmeny-; 
bes sutrauktume mūsų geriau
sias šachmatų pajėgas iš To
ronto, Montrealio, Čikagos, De
troito, N. Yorko, Baltimorės, 

Pasaulinio mąsto įvykį su-1 varžovo. K. Merkis 
kūrė Šveicarijos studentas War- Į 
ner Hug, 27 metų, lošdamas be 
sustojimo 24 valandas prieš 560 
šachmatininkų. Jis laimėjo 385 Mūsų kolonijose Bostono bei Kalifornijos ir ki- ... , , . . , „ , 

* • * - ., ,. . . partijas, lygiomis baigė 126, o, 
tų vietovių, įkeliant naujai a u - į ± r t i i a s pralošė W Hue ' 
gančias jėgas, kaip 14-metj An- , * J ,.F . ' - I M i c h i a i i a . M i c K . 
J • v* i i , - _ Zl .. buvęs pasaulio jaunių cempijo-; A**«~III«IIU*, ITIM-I I* dnų Kulikauską iš Kalifornijos, - t 
kuris per trumpą laiką pageri-

JL700, 
no savo "reitingą" iki 
bostoniškį 17-metį 
Ivašką ir kitus. 

buvęs pasaulio jaunių čempijo-
nas, laike šio seanso suvaikščio
jo arti 30 klm, sugaišdamas po 

^ _ ,5 sekundes vienam ėjimui. Ramūną; 
— JAV jaunuolis John Fe-

-^ .. . . . . . .. Idarawich, 20 m., iš Floridos, 
— Is pasikalbėjimo su sių *. *• - . . 

„•'« , ^ „ , . . . g a v o tarptautimo meisterio ti-
varžybų vadovu E. Stakiuu ais- \ * į r 1 9 7 g Q 
keja, kad dalyvio mokestis bus J A y p i r m e n y b e s . S 
$10. Pirmų trijų vietų laimėto- ^ admeiste-
jams numatytos pinigines ūo- J^ ^ A ^ 
vanos. Papildomai dovanas ~, , ... , „ ,, , , 

. . , . , , . , Shamkovicių ir Suomijos dm M. 
gaus taipgi paskirų klasių lai
mėtojai ir jauniai. Seka, kad ^esterineną. Hastingso turny-
dabar jau turime raginti savuo- r e sulošė lygiomis prieš pasau-
sius vyrus ir jaunius įsijungti j lio meisterį Petrosjaną. 
į vykstančius JAV ir Kanado-j _ ^ ^ k o m u d b i 6 e p i r . 

Lietuvės moterys, priklausan
čios Mkhianos klubui, rengia 
tautinės reprezentacijos — susi
pažinimo vakarą vietos administ
raciniame pastate — Communi-
ty House š.m. liepos 21 d. 9 v.v. 

Bus pateikta trijų daliu progra
ma: įrengtas tautodailės skyrius, j 
pateikta lietuviško skonio vaišės 
ir scenos pr.ograma. Skambės lie
tuviška daina, muzika ir bus šo
kami lietuviški šokiai. Vietos ir 
apylinkės lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti su savo svečiais, ypač 
kitataučiais. 

A. + A 
STEFANIJA BLANDIENE 

NORBUTAITt 

Pagal pirmą vyrą Žiupsaienė 
Gyveno Chicago, m., Marąuette Parko apyl. 
Po sunkios ligos mirė liepos 10 d., 1979, 1 vai. popiet, sulaukusi 

senatvės. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Steponas, marti Ona, 

Zigmas, marti Žibutė, ir Albinas, 5 dukterys: Elena, Stasė Paškie-
nė, žentas Raimondas, Ona Jameikienė, žentas Saulius, Benigna Lau-
rušonienė, žentas Juozas ir Lietuvoje Genovaitė Dzikienė; 13 anū
kų, 4 proanūkai; sesuo Genovaitė Butlerienė su dukra, sesers vaikai 
Zigmas Butkus ir Česlovas Butnis su šeimomis, pusbrolis Victor 
Krause su žmona, Lietuvoje brolis Pijus Norbutas su šeima, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Longino Žiupsnio ir a. a. Longino 
Blandžio. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 13 d. Iš kopi. 9 vai. ryto 

bus atlydėta į švč. M, Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamladų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Velionės pageidavimu prašoma vietoj gėlių aukoti Sv. Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

V 

Come unde r our wing. * ' 
VVe c a r e vvhat happens to you 

'Hate ^ V 

***** T* " * £ , w / r V 
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Now There Are Better Ways To Feadier Your Nešt 
BETTER INTEREST 

'Effective July 1.1979 you will automatically receive a higher 
rate o* irterest on your Standard Federa! regular passbook 
and Standard Plūs savmgs accounts This new rate m-
creases from 5!*°o to 5' ir% and we re compounding it daily 
to give you an annual yield of 5.65°o. the h.ghest rate pro-
vided by law higher than any bank 

BETTER MINIMUM DEPOSITS 
Atter Juty 1.1979 the smaller saver can take advantage of the 
higher yielding savings certificates because we ve lovvered 
the mmimum depos.t requirement to just $1 >n all account 
categones except the 6-month. $10.000 mmimum. Money 
Maker Certificate We have also modified the penalties for 
early withdrawals on all certificate accounts opened or re-
newed after Juty 1 

Stop in at any Standard Federal orfice. 
We'H show you a better way to get ahead ] Ė 

BETTER WAYS TO SAVE 
Begmning July 1. we are offering a new 4-year T-Rate Certifi
cate with a mmirnum deposit of just S1 and the mterest rate is 
compounded daily The rate will be based on the yield for 
4-year govemment secunties as deterrruned each month by 
the Treasury Department The rate is subject to change on 
the first calendar day of each month. and this rate will be 
announced three busmess days pnor to the first day of the 
month by Standard Federal While the T-rate may change 
each month. you are guaranteed the rate m effect when you 
open your account for the full 4 year term 

T-Rate for July, 1979 is 7.85%. 
Annual yield is 8.283%. 3 

smmyiRO FEDER/U. 
Assets over $475.000.000 

HOME OFFICE: i - * - ^ 
4192 Archer Avenue. Phone:847-1140 
Garf ield Ridge: 
6141 Archer Avenue. Phone 767-5200 
A-HH *nA Rnritwell- Downers Grove: 
2 5 5 5 H S E S s Z * , Phone 523-1083 5100 Forest Avenue. Phone 963-1140 

Hirkorv Hills- Lombard. 
9357 Sbuth Roberts Road. Phone 596-5050 23 North Mam Street. Phone: 627-1140 

HM CrSelI'shopp.ng Center. Phone 599-1977 SOl'West Galena Boutevard. Phone 892-1140 p ^ ^ Ą 
BouIderHiH: £ ^ ^ " - r 

21 BouIderH.IlPass Phone 897-1166 
t& 

A.fA. 
Konstancija Baltmiškyte-Aukiemiene 

Gyveno Lansdale, Pennsylvania. 
Mirė liepos 7 d., 1979, 7 vai. ryto, sulaukusi 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Gargžduose Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Viktoras Eugenijus, dukra 

Irena ir žentas Vitas Sereliai, anūkes Vita ir Nora, dukra Viktorija 
Fritz, anūkai: David, Paul, Patricia, Robert, Daniel; sūnus Alfredas 
ir marti Diane, anūkai: Thomas ir Joanna; sesuo Bronė ir svainis 
Juozas Lankučiai; Lietuvoje sesuo Magdalena su šeima; Kanadoje 
svainė Vanda ir Juozas Alonderiai ir kiti gimines, draugai bei pa
žįstami Lietuvoje, Kanadoje ir Australijoje. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį liepos 13 d., 5 vai. vak. Ma-
žeika-Evans kopi., 6845 S. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 14 d. Iš kopi. 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velicnės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus ir dukros. 
Laid. direkt. Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans, Tel. 737-8600 

E U D EI KIS 
L A I D O T U V I Ų 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 K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Ca l i fo rn i a Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . SOth A v . , C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

I t 
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X Adv. Jonas Gibaitb, turįs 
advokatūros kabinetą prie Ke-
dzie ir 63 gt., šiuo metu mini 
savo kaip advokato praicukos 
dešimties metų sukaktį. Jo pa
tarimais naudojasi daugelis lie
tuvių, pavedami jam vesti civi
lines, nuosavybių ir net kri
minalines bylas. 

Prof. dr. Viktorija Skrups-
x Kun. Vincas Parulis, MIC, 

Marianapolio marijonų vienuo-1 
lyno v y r e s n į atvykęs į a. a. \ k e l y t ė * VnniIus'u^ivėSteto"~ix) 
kun. V. Atkociaus laidotuves, m e t ų s u k a k t u v ė s e k a l b e a a p i e 
dar kelioms dienoms pasiliko l i t e r a t ū r i n i o smsXis ^ m a z -
pasitarti įvairiais reikalais su 
vienuolijos provincijolu kun. J 
Dambrausku ir aplankyti savo 
draugų Chicagoje. Ketvirtadie
nį jis išvyksta atgal į Mariana-
polį. 

~ šv. Kazimiero seserų vie-; " 
nuolyne vasaromis vyksta įvai-; a a i i r turistai. 

gas Slovačinskio giesmyne. Mi
nėjimas bus Darbo dienos sa
vaitgaly Chicagoje. 

x J IV Pasaulio lietuvių Jau
nimo kongresą Anglijon iš JAV-
bių ir Kanados išvyko 375 as
menys — kongreso atstovai sve-

rūs kursai seselėms, dirban- x A. a. Stefanija Blandienė, 
čioms mokyklose a r ligoninėse, j g e r a į pažįstamų lietuvių daini 
Liepos 23-25 dienomis apie mo- ninkių Blandyčių motina, po 
ralinį vystymąsi paskaitas skai- sunkios ir ilgos ligos mirė lie-
tys. ses. Joyce Ridick, Romos p o s I Q d. Ji jau buvo 87-rių 
Gregorianumo universiteto pro- m e t ų amžiaus. Liko penkios 
fesorė, ir ses. Regina Marie, dukterys ir t rys sūnūs. Laido-
Marijos aukšt. mokyklos moky- j a m a j§ Petkaus Marąuette lai
doja. ,dojimo koplyčios penktadienį, 

Vytautas Kamantas, PLB 

IŠARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBES* 

— šie Detroito jaunuoliai išvy
ko į Pasaulio Liet jaunimo kong 
resą Europoje. Atstovai: Gintė Da-
mušytė, Violeta Abariūtė, Vytas 
Keblys ir Audronė Kasputytė. Be 
jų kongrese dalyvaus: Dalia Ru
dytė, Rita Matvekaitė, Edis Alkus, 
Vida Nakaitė ir Vfktoras Nakas. 

— Buf f alo Lietuvių klubo, 
veikiančio kaip LB-nės apyHn-
kė, pastangomis birželio 15 d. 

« , » „ „ - «—»—- "Buffalo Courier-BKpress" lai-
Dr. Loreta Petersonaitė gimė!*0* tilpo apie Tragiškojo Bir-

B Dievo Apvaizdos parap. gegužinės Detroite. Parapijos tvarkytojas Marijus Sajauskas su talkininkais i r j ) e t r o j t e 1954 m spalio 1 d. J ždio sukaktį straipsnis. Strajpe-
la-ukia svečių. Matyti Stasys Erlingis, Rita Garliausk aite. Marija Erlingier.ė, M. Sajauskas. j D e a r b o r n Heights 'Riverside vidų- j nyJ e cituota klubo sekrėto-

N u o t r - J- U r b o n o Į rinę mokyklą baigė 1972 metais [riaus Romo Masiulionio sutėlk-
~ ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ™ — — — — — — — — — — — - — _ _ _ _ _ _ _ _ ; aukščiausiu laipsniu, pirmąja mo- Į tieji faktai, supažindinta su 

j kine (Valedictorian). Tų pačių Į "LK Bažnyčios Kronika" ir 
I metų rudenį įstojo į Michigano • naujai įkurto vieneto "Kolicija 
universiteto Dearbornc padalinį. I išlaisvinti Petkų ir Gajauską" 
Biochemiją studijuodama pasižy- į tikslais. Paminėta, kad Ame-
mėjo moksliniame darbe, nagri- į rikos lietuviai įtaigoja JAV vy-

I nedarna cheminius pasikeitimus į riausybę ir kongresą, kad spau-
senėjimo pr.ocese. Medicinos stu-idimas į Sov. Sąjungą būtų iš-

LORETA PETEBSOKMTB — 
MEDICINOS DAKTARE 

Su dideliu malonumu dar kar
tą grįžtu prie šių metų birželio 
3 d. iškilmių, įvykusių Fordo au
ditorijoj. Tą dieną, kaip esu ra
šęs anksčiau, Wayne valstybinio 
universiteto medicinas mokykla 
išleido naują absolventų — me
dicinos daktarų — laidą. Trupu
tį daugiau kaip pustrečio šimto 
naujų gydytojų būry buvo ir mū
sų tautieitė Loreta L Peterso
naitė. Kai programos vadovas iš
tarė jos vardą bei pavardę, kai 
diplomas buvo atiduotas į jos 
rankas ir kai ji grakščiai scenos 
platforma žygiav,o, mes, būrelis 
lietuvių, labai karštai plojome 

"i*>»»t 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PALAIDOTAS A. A. KUN. 

V. ATKOČIUS 
nus jį su praeitų metų tų mo-muzikos priemonėmis reikšti sa
kinių pasirodymu, buvo įvaires-' vo jausmus, mintis. Savaime šu
nis muzikinės programos požiū- prantama, kad muzikinės kul-

Kaip jau buvo minėta, liepos rįu ^ neabejotinai brandesnis I tūros skiepijimas labiausiai pri-
3 d. Marianapolyje, Thompson,; moįįoįų skambinimu. I klauso nuo mokytojo pedagogi-
Conn., miręs kun. Valentinas p r 0gramoje dalyvavo 28 mo-! nių sugebėjimų. 
Atkočius,' MIC, po pamaldų Ma-1 k i n i a i > daugiausia iš Downers\ A. Kučiūno mokinių šiemeti-

valdybos pirmininkas, ir Romas x Seminaras tėvams jauni- j rianapolyje ir VVorcesteryje, Q r o v e j Woodridge, Lemonto I nis rečitalis parodė, kad moki-
Sakadolskis, vicepirmininkas ir mo centre vyks aštuonis ketvir- į Mass., palaidoti buvo atvežtas apyiįn&įų. Gana įdomi tų 28' niai toje mokykloje sėkmingai 
"Pasaulio Lietuvio" redaktorius, tadienius iš eilės, pradedant j i Chicagą, kur Šv. Kazimiero, mokėjų etninė kilmė, nes jų ! mokomi ne tik aukšto lygio mu-
užvakar vakare išskrido į Lon- rugsėjo 13 d. Pagal "Parent į lietuvių kapinėse yra Marijonų t a r p e b u v o 1 6 kiniečių ir 6 lie-; zikos technikos apvaldymo, bet 
doną atstovauti Pasaulio Lietu- Eff ectiveness Training'' meto- Į vienuolijos sklypas. Buvo pa- guviai ! ir gilios muzikinės kultūros įsi-
vių Bendruomenės valdybai Jau- dą kun. Albert J. Nimeth, OFM, šarvotas Marijonų koplyčioje! . '; sąmoninimo. Tam tarnauja ir 
nimo kongrese ir susitikti su ves pokalbius nuo 7 iki 10 vai. I liepos 9 d po pietų, o vakare K ° n c e x ^ pradėjo mažiausia ^ ^ y ^ ^ a j ^ m o k m j ų atliekamų 
Europos įvairių bendruomenių vak. Mokestis 40 dol., dalyvių,buvo atgiedoti gedulmgi niišpa-, mokine Sherry Lin, gana. ge- k ū r i n h l p a r i n k i m a s , neabejoti-
pirmininkais bei atstovais. Lon- skaičius ribotas. Registruotis!1^- Laidotuvės vyko Uepos 10 rai paskambindama DiabeUi, F . ; n a į ^ y ^ p a s k i r o m o k in io 
done jie susitiks su Kanados galima iš anksto: Vida Tijūne-j d., antradienį, 11 vai. ryto. , le Coupey u-J . Thompson t r u m - - ^ ^ dn}ige s i f c k i a n t m o k i n i ų 
LB pirmininku Jonu Simanavi-. lienė, tel. 247-4779, Ginta Pu- Koncelebracines šv. Mišias, pus dalykėlius. Po jos p a u a ; v i s u m ą s u p a ž i n d m t i ^ p i r m a j 
čium ir paskiau vyks kartu į dymaitienė, tel. 589-9124, a r b a i l a i k ė vienuolijos provinciolas Damauskaite (rugsėjo turės 10. ^ 5 ^ ^ ^^^ muzikinės 
Belgiją, kur dalyvaus Europos per informacinę vakaronę s u 1 ™ - J- Dambrauskas su būvu-i u^tų amz.), gana drąsiai^pa-; k u l t ū r o s f ^ lmo platesniu! 
Uetuvių studijų dienose. Po to kursų vedėju Jaunimo centro! s i a i s dviem provmciolais kun. J. ' skambmo Noona ^ ^ ' i diapazonu. Muzikos kūriniai, 
persikels į Vak Vokietiją ir da- kavinėje rugpiūčio 17 d. 7:30 Jančium ir kun. V. Rimšeliu, gaikstytes šoki Bacho Me- ^ ^ įvairaus stiliaus, bet' 

- • - - - « I * - * , laikant dar 18 kunigų.! nuetą m G skambino Petras | j f e n e a b e j o t i n a i b u v o p a r i n k t i 
a^ukaamas n e ^ atsižvelgiant į mokinių 

dijas pradėjo 1075 m. rudenį 
įWavne valstybiniam universite-

vystytas poUtinių kalinių klau-
simu. R. Masiulionio pastangų 

te, ir, kaip jau minėta pradžioje, dėka kongr. J. Kemp, kongr. H. 
baigė 1979 m. birželio 3 d. Me- j . Nowak ir Baltųjų rūmų pa

tarėjas tautinio saugumo rei
kalams dr. Z. Brzezinski y ra 
pažadėję padėti politiniams ka
liniams. 

diriną studijuodama buvo veikli j tarėjas tautinio saugumo 
studentų organizacijose ir jaunes
nių kursų studentams padėdavo 
spręsti mokslo problemas. 

Jeigu kas galvotų, kad dr. Lo
reta visą laiką tik sėdėjo prie 
mikroskopų ir su pincetais var
taliojo visokias ten bacilas, tai 

KANADOJE 
— A. a. Algis Riekus, 64 m. 

lyvaus Jaunimo kongreso svars- vai. vak. Seminaras bus veda- k a r t u laikant dar 18 kunigų. j ̂ T ^ " ^ c " -
tybose ir kongreso užbaigimo mas anglų kalba, bet rengėjai Pamokslą pasakė Marijonų vie-: ^ į rps tunas gerai 

•- • • •>• ^-. ± . J..—-. minliina vvriausioio vadovo pa-1 perėjūnus. Audror 

••• >J- — - I amžiaus, važiuodamas automo-
labai klystų. Ji mėgo muziką, i r j b i l i u į sudburį žuvo eismo ne-

i laimėje. Velionis kilęs iš Kau
no. Palaidotas iš Hamiltono lie
tuvių šventovės Šv. Jono -liet. 
kapinėse Mississaugoje. Prieš 
dvylika metų jo tėvelis taip pat 
žuvo automobilio nelaimėje. Ve
lionis paliko šeimą, brolį Juozą, 
seseris — J. Narušienę ir A. 

! 2ilvitienę. Pastaroji yra Mont-
realio Banko Hamiltono ak^ ve
dėja — direktorė. 

J . Dainauskas Dr, L Petersonaitė 

mas anglų kalba, bet rengėjaii^amoasią pasan-e i>i<*i 1JVixi* »-0-,- - . w . uC ^* ,. , M .> 
iškilmėse pageidauja, kad lietuviai tėvai nuolijos vyriausiojo vadovo pa- perėjimos. Audrone K į , J ^ i e , i n d i v i d a a ] i l l 8 bruožus, bet ir są 

sudarytų klausytojų grupę. j vaduotojas, svečias iš Romos ^ f 1 . paskambino ritmišką m o n i n g a i g i e k i a n t parodyti, kiėl 
x Pasauno Uetuvių arch>-\as ^ I kun. Donaldas Petraitis. Jis j Koelleno "Chromatinę polką' i r . fc fc. ^ ^ ^ m o k i n i ų y ^ 

liepos ir rugpiūčio mėnesiais bus x J - Augaitis, Detroito lie-; p a m oks le prisiminė, kad sunku Klovos "Lietuvių šokį". Giedrė. a p v a l d ę s m u z i k i n ę kultūrą, 
uždarytas, bet jei kas atvykęs i š ' t u v h * kultūros klubo iždinin-į a t s a k y t i j klausima, kodėl jis Strimaitytė, skambindama Pa-, g i o fcrašto mastu ta mokykla 
toliau norėtų juo pasinaudoti, k a s - maloniu laiškeliu padėkojo d a i . ; palyginti, jauname amžių-; cherio "Austrų giesmę", y p a č j t ė r a m a J a a ^ ^ ž e m ė i a p y j e , 
prašomas susisiekti telefonu "Draugui" uz gerą mformaciją j j e t u r ė j o JlMif bet tai yra Die-: gerai atliko jos baigiamąją dalį. j b e t ~ neabejotinai spinduliuo-
778-8685. Jei kas turi ką archy- u* atsiuntė 10 dolerių auką..v o v a l i a ? ^M velionis paklu- Rūta Dainauskaitė (16^m. amž.) ; .^ ^ ^ ^ ujgimojimu ^ ^ ne-
vui padovanoti spaudos, rank- A c i u - j ̂  gavo gyvenime, juo labiau paskambino Adagio iš Beetho- Į ^ j į ^ j g aplinkoje kelti bendrą-
raščių, galima palikti Jaunimo', x Algis V. Rudis, Detroito ^sutikdamas amžinybę. veno "Mėnulio sonatos". Kitų; . ^ k r a š t o įmogaug kultūrą. 
centre. lskautų,-čių Tėvų komiteto var- Sv- Mišių metu skaitymus at- .tarpe muzikos technikos apval-

_ . i du padėkojo "Draugui" už pa- liko marijonas V. Zvingilas ir!dymą parode kiniete Kathryn 
x Lietuvių kalbos ir kultu- g k informaciją apie velionio brolis Albinas Atko- Ching, atlikdama Bacho "Pre-

ros kursai suaugusiems, kurie . l i t u a n i s t i n ę m o k y k l ą paiin. čhis (Atkins). Ceremonijoms "udą" bei Schuberto "Scherzo", 
lietuvių kalbą užmiršo arba dar k ė j o s ė k m ė s ^ ^ 1 ^ 30 do- vadovavo kun. A. Naudžiūnas, i Pledui drauge su savo mokyto
jos nemoka, šį rudenį vėl bus l e r į ų a u k ą M a l o n i a i d ė k o j a m e Gedulingose Mišiose dalyvavo perėjimus. Audronė Reivytytė 
Park Forest priemiestyje pir-, - 'nemažas būrys kunigų, seselių, skambindama papildomą kon-
madieniais nuo 8 iki 10 vai.' x Dr. Kastytis Latoža, Oak- v e i į o n j 0 giminių ir pažįstamų certo "numeri". Paskutinis pa-
yak. šv. Irenaeus klebonijos sa-: lawn. 111.. atnaujindamas pre- § v ^ m e t u ^ e d o j o s o l i s t a s ^ sirodė mokiojo sūnus T. A. j ~ į ^ į į ^ 6 m . , i š š o k o iš! nesius'didieji nusikaltimai Chi. 
hone «u mokytoja kun A. S«i-; numeratą atsiuntė ir 2o dole- J o n a s V a z n e l i s <<Kad s k a u s m a a Kučiūnas, karis Liszto, "Veng-; \J^ s t o v i n č automobūių £ S sumažėjo 7%, bet vis 
laiciu. Kursus nuo 1978 m. ko-; nų auką. Lz didelę paramą esa- teu ^ k a i p p e i U a i s s u s p a u s „ rų rapsodija Nr. 6", gana ilgą | ̂  j e ^ e A r c h e r ^ ; ^ b u v o ^ n u ž u d y t a 

vo men. pastoviai lanko apie | me labai defangi ir skelmame f J N a u j a l i o ) i r < < P a i u s ^ ^ kūmų, atliko su dideliu įsijau- į ^ į J suvažinėjo at-į209 moterų užpuolimų 344, 
15 asmenų, užregistravusių 26. i JI Garbes prenumeratorium. l i c u s „ V a r g o n a i s ^ ^ m U z . . t imu į Liszto kūrybą, parody- | J g i ^ g u n k v e ž i m i i . Ne- ! apiplėšimų 2,987, užpuolimų 
šiame priemiestyje P ^ k o m s x M Raraška, Alexandria, Antanas Skridulis. Mišių me- damas gerą techniką ir labai j l a i m ė • k o ^ ^ v a k a r e . : £&\, -^zmų 6,945, vagysčių 
registruotis pas Valeriją Wolff,, V a ^ ^ G a r b ė g p r e n u m e . t u aukas prie altoriaus nešė ^ r ą muzikine atmint*. Į ̂ arĄe w r l f . ^ ^ nelaime. 117 506 automobilių pavogta 
tel. 748-6433. Pirmenybe jau r a t o s m o k e s n į i r g i u o b ū d u do&_ velionio brolis. Muzika nėra vien daugiau ar 
kiek mokantiems nes tai kurso j ^ . aenraftį. Labai! Po pamaldų daugeUo automo- m a ž i a u harrr.oniškų patrauldių 
•--«•«„« Atsiradus didesmam! — ' 1.-... r . ,,* . _ , ,r_ garsų bei jų derinių perėmimas. 

• 

CHICAGOS ŽINIOS 
SUVAŽINĖJO 2 VAIKUS 
Vaikai Chandro Hull, 8 m., j 

MAŽIAU NTSIKALTMC 

Per pirmus tris Sių metų mė-

ac:u. tęsinys. 
skaičiui visai pradedančiųjų, bus 
ir jiems atskiras kursas. 

X Vladas Gustys, Chicago, _. p 

111., dosniai parėmė savo dien-įLį e t moterų feder. Chicagos 
raštį, atsiųsdamas Garbės pre- klubas, Fr. Ščerba. Visiems dė-
numeratoriaus mokestį. Labai kojame 
ačiū 

SUKTI SOKfiJAI 
Po pamaldų daugelio auromo- ^ ^ ^ ^ ^ p e r ė m i m a s ; i c^c&goje k a i k u r i o s šokių 

ibilių palydėtas a. a. kun. y a-, mA*vn. t r^s Plpmentiii • l ^nirvii-lns suktai iš žmonių vi-

Šoferis verkė pamatęs nelaimę, i 17,506, automobilių pavogta 
I 6,943. 

SUŽEISTI 8 UGNIAGESIAI 

ne tik klausyti, bet ir pati pui
kiai skambino pianinu. Ji eilę 
metų mokėsi baleto ir šoko su 
Fairlane Ballet Company/ Mėgo 
tapybą. Žaidė tenisą ir ypaŽ mė-
įo žiemos sportą. Yra buvusi net 
modele — modeliavua rūbus 
Saks Fifth Avenue bendrovei. Li
tuanistikos mokėsi dr. VTncb Ku
dirkos šeštadieninėje mokykloje 
Skautavo lietuviškame Gabijos 
tunte. S,oko tautinius šokfas Šilai
nėje. Jeigu apie visus jos pomė
gius rašau būtajame laike, tai -ir
gi nereiškia, kad jau dabar, -su 
daktarės diplomu, viską ix btas už
baigusi. 

Specializuotis dr. Loreta pasi
rinko chirurgiją. Darbą pradėjo 
liepos 1 d. St Joseph ligoninėje, 
Ponriac mieste, netoli nuo Det
roito. 

Dr. Loretos laimėjimais -džiau
giasi ne vien tėvai Lidija ir fa. 

bilių palydėtas a a n n . va- ̂ . ^ ^ ^ t r y į - e l e m e n t a i : | mokyklos "suktai iš žmonių vi-j Aštuoni ugniagesiai buvo * u - j G u s t a v a s Petersonai bei kiti. a r 
lentinas Antanas Atkočius, DU- m p l ^ « a ; r h ^ o ^ i k ! «^o ™itn,« Vi^na vvresnio, 

x A. Bilitavičius, Chicago. 
UI., apmokėdamas vieną "Drau
go" sąskaitą, pridėjo 8 dolerių 
auką. Ačiū. 

x i. Paulauskas, Chicago, j ro liet. kapines, kur po gedu- j 
UI., užsisakė "Drauge" lietuvis- lingu maldų buvo palaidotas 
kų knygų už didesnę sumą ir Marijonų vienuolijos sklype, ap-
atsiuntė auką knygų leidimo gailint pajėgaus ir didelių suge- ' 
darbui stiprinti. Ačiū. bėjimo vienuolio, užverčiant ve 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik! x U n i < , n P i e r ' M i c h - &aUte ^ ^ i ^ l o s ^ i r k ^ s k u n u i kard i 
reik. tuoj pas Petrą "ir užeik:! p o n i a i ir pigiai atostogauti T . ^ I v . M Z ^ O ^ O 
_ LVTERNATIONAL MEAT Patogiame vasarnamyje. Del m- ^ m p a l a i m i n i m a gutei-1 
MARKET. Medžioklinės ^ * e - 1 ! ° ™ ^ J » s**™*"*** (312) fc. ̂  A / A b r o m 0 v i c z , prieš 
lės. kumpiai, aviena, veršiena, | ' <°*4 U Z D- štai taręs paguodos žodį gimi-
dešros ir t. t. Užsakymus siun- j x Už a. a. Ksaveros Pimpie- nėms, draugams ir vienuolijos 
čiame paštu bet kur Amerikoje.! nes vėlę mirimo metinių Šv. Mi- nariams. -«p. 
2913 West 63rd St., Chicago, EB.; iįos bus atnašaujamos liepos ^ r - , ™ - ™ , ^ „-T^ - - v , , ^ , 
60629. Tel. 436-4337. (sk.) , 21 d., šeštadienį, 9 vai. ryto| MI .ZKD. tS KULTŪROS 

y Reverly Staores, Ind., prie \ Marijonų koplyčioje, 6336 So. CODYMAS 
ežero parduodami 2 ar 3 skly-1 Kilbourn Ave. Prašome gimines/ Dovnera Grove, 111., indėnų 
pai po S10.000 kiekvienas. j drzuS^s ** pažįstamus dalyvau-, YMCA centro patalpose gegu-
Skambint (312) 925-6130. fak.) | l i ^ ^ § V M i Š i ° 9 e - ^ ) i žės 23 d., šeštadienį, įvyko mū 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOIyf)S duodamos mažais mf-
resiniais imokėtimais ir priei 
rramaig nuošimčiais. 

. . . . -aus kultūra: ugdyti. Tai būtų! metus sumokėjusi 22,000 dol.; gesinti gaisro buvo suvaaavę 
mokytojas ir įvairias pareigas ^ ^ l j h | | | | [ m o t ^ a s , ! Daugiausia nukenčia vienišos .100 ugniagesių iš 11 pietinių 
vienuolyne e3ęs uolus kunigas. mokytis; vvresnio amžiaus moterys. Chicagos priemiesčių. Ugnis 
buvo palydėtas 1 Šv. Kazimie- J* J & J J 

x Alhinan KurkulH. akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman k 
K^n*haw. Inc., patarnauja ak-

studijas pradeda ir dar mažiau 
jas sėkmingai užbaigia. Tikime, 
kad dr. Loreta bus gera chirur
gė ir to jai nuoširdžiai linJdme. 

Alfonsas Naką* 

Chicagos priemiesčių. Ugnis 
sunaikino apie 13,000 tonų per 
dirbimui surinkto popieriaus. 

NAUJI ŽEMĖLAPIAI 

Kleisti nauji nitaoiskeiių ^ į „iniinimimiiiniiHinimifiiiniimiffitnr 
melapiai. Gaunami transportą-; • » • * • • 
cijos departamento įstaigose ar- Į MV0k*1l$ JONAS GIBAITIS 
ba kreipiantis paštu: MAP, 2300 j 624' So. Kedrie Avenue 
S. Dirksen Pkwy, Springfield, 
m. 62764. 

NUSKENDO BERNIUKAS 
Vienuolikos metų berniukas I 

T. Maupin šeštadienį įlindo pro luiiiiiiiiiiliiiitimiiiliiiiiiliiilillllltlllim 
plyšį tvoroje į maudymosi ba-Į 

TeL — T76-8700 
Chicago, niinois 60929 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
destad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

Transiated from German by Algis 
MBckunas, Pti.D. PMosopliy- Depart
ment Otao University. 

PubtiShed by Kęstutis Jemene But-
pirmas muz. A.Kuciuno piamno iumo;s n s c u ^ ^ H i I«JIJW t»"»»II-»*u t ~ " ™~.« \™~~>«-^,/^~-~ ^ , «,-- „ . -. - ;kus Fo»m<tetion. Chicago 1971 m. 
mokiniu nasirodvmas kasmet l a i k o &&*&us T ^ ^ su lietuviais respublikonais Iš kaires Aarrtolijus Mi- Chang nubaustas už narkotikų K a J n a ^ p e r s h l r t i m u $3.50 užsaky-

« . ^ -* v„^ l , ^ » ^ l u n a s - AmerkDS Uetuvių respublikonų federmejos pirminmkas, I n « e , davimą: jis nebegalės aptar- m u s s iųs t i : DRAUGAS, 454$ W. Ord 

sų muziko, operos dirigento . 
Aleksandro Kučiūno pianino Amcrycos -paut -aų grjpių respObKkonų tarybos suvaEavirr.a gegužės 18-20 
mokinių rečitalis. Tai jau ne dienomis Ariir^tnn, Virginia, daMs Illinois valstijos dedeg«u su svečiu 
pirmas muz. A.Kučiūno pianino Illmois respt*>l:'Jnų partjos pirmirunku Don Adams (Adomaitis), kuris pa 

seiną Pulaski Park, 1419 W. 
Blackhawk, Chicagoje, Ir, ne
mokėdamas plaukti, prigėrė. 
Baseinas tuo metu buvo užda
rytas ir sargybų nebuvo. Na
rai jo lavoną ištraukė šeštadie
ni. 

NUBAUDĖ GYDYTOJĄ 
Chicagos gydytojas E. J. 

miiHiiumiiiiiimmminiiniinfHimfMii 
Joseph Ehret 

LITHUANIA 
The Europeac ADAM 

rijų bonų. fondų bei kitų verty . . . . 
bių pirkime ir pardavime Susi- Mutual Federal Savings, 2212 parodą pažangą, kurią padaro f ^ _ ">į1įr į į į haMų ^spubjįkonų federacijos'p^rrrdninke. Don Adams.: m ^ n t u ^ d o m u Medi- Soeet,^Chicago, IL. «NH. 
domėję skambinkite 977-7916. j West Cermak Road — Tetef.; mokiniai metų bėgyje. Sieme-, ralardrenė a- ^vęs Amerikos Uetuvių reapubiiioonų federadjos parminki-. " » ^ " p .JI' • 

(•k.) 1 VI 7-7747. (ik.) jtinis mokinių koncertas, palygi- kas Jonės Tafe*M*. Platesnis aonasymee •Drauge" buvo anksčiau. 'caid šalpų lėšomis iiniuiiiiiimiiiin 

http://MI.ZKD.tS

