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/ / 1983 METAIS - "AUŠROS, 
ŠIMTASIS GIMTADIENIS 

"Žmonės, nusidavimu (isto-;mų iškyla šiandien, kai iš lei-
rijos) nepažįstantieji, vis yra vai-1 dyklų, laikraščių spaustuvių ir 
kai". Šitaip išverstu žinomu loty- 'įvairiausiy. redakcijų tūkstantiniais 
nišku posakiu - Homines histo- j ir šimtatūkstantiniais egzemplio-
riarum ignari semper sunt pueri į riais kasdien užverčiami spaudos 
— Jonas Basanavičius pradėjo sa- Į kioskai, knygynai, knygų bazės? 
vo garsiąją istorinę prakalbą pir- į Tačiau kokia toji masiniais tira-
majame lietuviškame laikrašty-' žais leidžiama lektūra? Kodėl po 
je — "Aušros" puslapiuose. Su į tiekos mėty prisireikė vėl iš vi-
tokia pačia mintimi varė savo i maršties, kaip feniksui, pakilti iš 
plačiuosius mokslo dirvonų plėši- i dulkių ir sunkiomis priespaudos 
nius ir po mirties taip išpopulia- į dienomis, be linotipų, be tituluo-
rėjęs darbštusis Lietuvos istorikas j tų redaktorių ir be jokių komuni-
Simonas Daukantas. Per kelis de- j kacijos priemonių iš naujo im-
šimtmečius iki pat nepriklauso-! tis to pačio pavadinimo "Aušra"'? 
mybės metų tuo šūkiu vadovavo-į Argi Lietuvos istorija vėl pradė
si ir jo ištikimai laikėsi roman- ' jo suktis ta pačia vėže? Ar vė'.gi 
tiškai nusiteikę aušrininkai ir ki- j mums reikia užtraukti "anei ras 
ti jų tautinio palikimo tęsėjai. : to, anei druko mums turėt neduo 

Kodėl įžymus, mūsų tautinio | da, tegul, sako, bus Lietuva ir 
atgimimo judintojas Jonas Basa- \ tamsi, ir juoda"? 
navičius taip pabrėžė istorijos Štai kodėl jau dabar nuošir 
svarbą, jos pažinimo būtinybę? džiai kreipiamės į visus plunksną 
Kokios tada buvo sąlygos? Kas I valdančius, o labiausiai prieinan-
privertė ano meto susipratusius •čius prie istorijos šaltinių tiek 
lietuvius imtis plunksnos ir kodėl, I Lietuvoje, tiek ir užsienyje gyv 
norint pakelti tautos dvasią, jos! nančius, kurie turi laisvas rankas, 
gyvybingas jėgas pažadinti, prisi- j gerus užmojus ir ne tokias sąly-
reikė kreiptis į istorijos puslapius? : gas, kaip mes čia, Lietuvoje. 
Štai kokie ir daugelis kitų klausi- (Bus daugiau) 

Trijų afganų 

NAUJASIS KINŲ 
PARTIJOS VADAS 
Kinija užbaigė Mao Tse Tungo garbinimą 

Pekinas. — Komunistinė Kini
ja pradėjo naują savo revoliuci-

vojo jiems įvairių privilegijų, su
mažino įvairius partijos varžy-

jos etapą, paskelbdama 35,000 j mus- Sakoma, kad nuo tų dienų 
žodžių praėjusių partijos 60 metų jis laimėjo akademikų paramą, ku-
istoriją. Pripažįstama, kad miręs ria jis ir dabar naudojasi. 

Viceprezidentas Bush dalyvavo Filipinų prezidento Marcos inauguracijoje, 
prezidento žmona Imelda Marcos. 

IZRAELIO RINKIMAI 
Dar neaišku, kas sudarys vyriausybę 

Jeruzalė. — Izraelio parlamen-, vietas. Buvęs užsienio reikalų mi
to rinkimai neatsakė į klausimą, nistras Mosha Dayan įsteigė nau-
kas bus Izraelio premjeras. Abi j ją partiją, tačiau tik jis vienas lai-
didžiosios partijos gavo po 49 at- mėjo parlamente vietą, 
stovus. Abiejų partijų vadai pasi
gydė, kad rinkimus jie laimėjo 

j partijos vadas Mao Tse Tungas 
• buvo didelis marksistas, revoliu- ; 
cijonierius, strategistas, žymus te- ' 

i oretikas, kurio nuopelnai žymiai 
''•• pralenkia jo padarytas klaidas-
Tačiau paskutiniais gyvenimo 

i metais jo padarytos stambios klai-
Nuotraukoje jis kelia taurę su Filipinų! dos. jo nesiskaitymas su liaudi-

! mi, jo arogancija beveik nuvedė '< 
— — — • — — i i Kiniją į katastrofą. Jo pradėta I 

. kultūrinė revoliucija pasižymi! 
'smurtu, tautos skaldymu, nes Mao 
, sumaišė liaudį su priešais- Kul-
: tūrinė revoliucija nesiderino nei I 

Komentatorių žiniomis, nau
jasis Kinijos vadas yra labai darb-

. štus, paprastas žmogus, nebijąs 
asmeniniu sunkumų, gyvenąs ma
žame butelyje, mažai besirūpinąs 
asmeniniais patogumais ar nau
jais drabužiais- Šalia darbo jis lai
ką leidžia skaitydamas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Willy Brandtas 
lankosi Maskvoj 

Maskva. — Kremliaus vadai 
j su marksizmu — leninizmu, ne- šiltai sutiko buvusį V. Vokietijos 
Į siderino su Kinijos realybėmis. kanclerį, dabartinį valdančios so-

— Prezidentas Reaganas iš-; Kinų spauda paskelbė apie jcialdemokratų partijos pirmininką 
kilmingai priėmė Baltuosiuose i partijos vadų pakeitimą raudono- >Willy Brandtą, kuris pradėjo pa-
Rūmuose Australijos premjerą' mis raidėmis. Partijos centro ko-1 lankią sovietams "ostpolitik" li-

,. , Malcolm Fraser, kuriam pasakė, j miteto paskelbta praeities apžval- niją. Jis tris valandas tarėsi su 
Ljarbo partijos viltys suaa ry^ kad Amerika didžiuojasi turėda- ga spausdinama ištisai. Visi laik-į prezidentu Brežnevu, o vakare 
1 1 "į } r ' r m" 'N " ' : ^ ' ' ma tokį draugą ir sąjungininką, Į raščiai pabrėžia, kad vicepirmi-; bankete pasakė kalbą, kurioje ra-

ir prezi-
Brežnevas savo 

• 

grupių sąjunga 
Bando sudaryti vyriausybę egzileje 

Pešavaras. 
toje Afganistano sukilėliu gru- • tikrintų Sovietų Sąjungą, kad atei į 
pių vadai, po ilgų derybų, susita-; tyje niekas nesikiš į ^ P M ^ ^ i t e į į į į ^ J E į į į ^ į 
re įsteigti nauja sąjungą, — *Af- vidaus reikalus,_tode. sovietai g a - j ^ a ^ ^ j o s a t s t o v a u j a k o m 

į arabų ir gerai pasirodė nuosaikių 
_ , ,. ..r.. , , . v iju, iš Europos kilusių izraelitų 
Pas:s:ane osis no ,orierenc:;ą. Sies valstyres u/ Į ^ ^ v i d u r i n ė { e kIasėje_ 

Premjeras Beginąs puolė dar-
idonas 

, _ . . , . . . . , - Komuniz-
ganistano mujahidynų is:amiŠKą ; U išvežti savo 80.OOO vyrų kanuo- ; m u i > t a j I z r a e l i o n e a p y k a n t o s > a r a 
vienybę". Sią naują organizaciją j menę. T u o sovietų tarptautines j b y g i n k l a v i m 0 ) ž v d u s k r i a u d i m o 
sudarys trys sukilėlių politinės į problemos palengvėtų. Jei sovie- I„AI;»„« ^„„.JSLA D„- : T . ;»_ *fc 
grupės: Revoliucijos frontas, Revo- ; tai sutiktų palikti Afganistaną 
liucijos judėjimas, ir Nacionalinis; neutralų, nesispirtų įvesti ten 
frontas. Trys tų grupių vadai pla: Maskvai palankų komunistinį re
čiai žinomi Afganistane: Sayed!žimą, Europos planas turėtų pa-
Ahmad Gailani, Maulivi Muha- į sisekti, pareiškė Britanijos p n a ^ Į s ^ ^ . f a i ^ i ^ p Z ^ Į . j Į Į L 
mmadi ir prof. Sebratullah Mo- i jerė Thatcher . Komentatoriai abe- j t o v e i k s m u o s e 
jadidi. I joja, ar Kremlius sutiks atsisaky- Į Ateinančios" vyriausybės suda 

Šios trys grupės paskelbė korės-1 ti Afganistano, nes rusų kariuo 

Klausimą, kas sudarvs vyriausvbę,' giau balsuotojų balsavo uz dar- ; *....,_';• D „ „ ; 0 „ , • .,„-,.-.• • » r> -•' •• •• • 1 • • • - ' • - • - - ,-•• 
, v . , . * . . . ' , . . , . ,. „ . , . . ,. , Kaip Australiją. Premjeras tarėsi ninko Dengo unija parode, kad: gino greit saukti viršumų su-atsakvsmažosios politines ir rengi-, Diecius. RsnKima; parode, kad ma-: 1 • tr.,-_, • ——-t— .. , . . *^ , 1 . . , . . „ rJ, . " . . . v. . .,, 8 U . ,. • • - i i • s u sekretorium riaigu ir gynybos u s buvo ir yra teisingos vadovy- sitiKimą tarp Brežnevo nes partijos, atskiri nepriklauso- zosios politines grupes Izraelyje . u / m n U m n „ i . . . . , - I T , . 1 . , r> 

. • '. „ , . v . ! , , . . . . . . T ,. sekr. vvein Pergenu. . bes atstovas, kurio kelias veda 1 dento Reagano 
mi atstovai. Su kuria tos mažosios, nebeten.<a pasitikėjimo. Izraelis v~r>cA™a nrocMiin načtinJn J • . « . . . ,. v . .. \ . , 1 „n-..~ A~,„. . ;I ,~. . — 

. . . . . . . v v . . j . . . . . —Kanadoje prasidėjo pastinm-1 m odernios socialistines Kimios, atsakyme kaltino Amerikos vy 
, grupes susidės, tas ir laimes par- Į pamažu žengia 1 dviejų partijų k ų s t r e i k a s > Amerika sustabdė Ka ' ' 
; lamente daugumą. 
j Darbiečių partijos vadai pa-
; tenkinti, kad šiuose rinkimuose 
į jie laimėjo daugiau balsų, negu 
1 paskutinį kartą. Prieš ketverius 
! metus darbo partija turėjo par-; 

j lamente tik 32 atstovus, o dabar' 
I turės 49. Sakoma, kad darbiečiai 

ravi iaug:; balsų tarp Izraelio! t i j0"[ e"b a i
:^ s7"į e v e i k šešerius me-; rytų europiečių, iš jų 5,000 len- ] ̂  yis padarė didžiausią klaidą, i raketas, nukreiptas prieš taikinius 

k u . i kų . įstaigos nuomone, dar apie I būtent, manė, kad jo teorija ir jo; Vakarų Europoje. Kairysis vokie-

statybą. Dabartinė statyba buslriausybę, kad ji siekianti karinės 
I *i!.te-m?l M S P ^ V ^ > ^ ^ V 1 1 ? nadon siuntų siuntimą. Kanados viena Kinijos didžiosios revoliuci- j persvaros, kaltino dėl derybų ati-

paštininkų tarpe apie 40 nuos. Į j o s dalis, jau įžengta išvystymo j dėliojimo, 
yra moterys- Unija reikalauja I laikotarpin, kuris bus ilgas ir ne-! Stebėtojai mano, kad Brandtas 

stovauja radikaliems dešiniesiems, 
o kita — kairės l'beralams. 

pilnai apmokamų gimdymo atos
togų-

— Austrijos imigracijos įstaiga 
paskelbė, kad pabėgėlių stovyk-

lengvas, pareikalus kelių Kinijos j turi lemiamą poziciją vokiečių 
generacijų darbo ir pasiaukojimo. I socialdemokratų ginče dėl naujų 

Mao Tse Tungas toliau liks Ki- 'Amerikos raketų išstatymo Vaka-
nijos istorijoje, kaip didelis vadas \ rų Vokietijoje. Tos raketos turė-

Užbaige nacių 
nusikaltėlių bylą 

Dusscldorfas. - Vak. Vokie- 5ose Austrijoje prisiglaudė 3,000 j \T žymus revoliucijos veikėjas, ta- į tų atsverti sovietų jau išstatytas 

tus uzti JKCS teismo procesas. 
riame buvo kaltinami nacių kon- 4,000 nesinaudoja stovyklų pa-

rvme žymų vaidmenį turės Na 
pondentams, kad bus steigiamos j menei pasitraukus, ten komuniz- cionalinės religinės partijos vado-
bendros komisijos: karinė, politi-jmo nebeliktų. \%yhė j o s e f BuT^ buvęs ' vidaus ! 

Visos organizaci-Į 
nukreiptos viena I 

i centracijos stovyklose dirbę pri- tarnavimais ir gyvena privačiai 
(žiūrėtojai, SS dalinių kariai. B 9 — Amerikos Lenkų kongresas 
! kaltinamųjų 7 buvo pripažinti paskyrė 100,000 dol. maisto siun-
: kaltais. Buvusi newyorkietė Her j timo į Lenkiją programai- Siunti-
Immė Briunsteiner Ryan, 61 me-j nių siuntimą vykdys CARE or-

.., . n . T . tų, kuri Vokietijoje buvo ištekę- ganizacija. Per mėnesį numato-
įve.iava, pareiškė Beginąs. Jo sa- . . . . . , . ». . „ ,a ; _ 3 %an<ti no =i0 000 siuntiniu. 
u . 1 j . • ,6 J . , . Ijusi uz rmerikiecio ir atvyko gy-1 rna issiųsn po ou,uuu SIUIIUIHŲ-
iininku daugiausia buvo is Atn-• . . . , . . , v , ' c.-_ nmarama narėmė Chicaeos 
1 u v i . , , , . , . » , venti 1 Maspeth. N Y., buvo nu-; 5>ią programą pareme u w ^ o 
•<os, arabų salių kilusių žydų tar- . , \ZJ Ji. \ »' „ ; B, , f f l . naskirdama 5 000 

7 . , teista kalet; iki gyvos galvos uz mere Byrne, pasKiraamd o,wu 
'* ' ; kalinių persekiojimą, nepaprastą ; aol. 

žiaurumą Maidaneko koncentra-j — NBC televizijos kanalas nu-
ciios lagerv. kur žuvo 250,000 ka-: smuko į trečią vietą didžiųjų JAV 
linių, daugiausia žvdų. Kiti kalti- stočių tarpe. Antradienį paskelb

ta, kad pasitraukė bendrovės pre-

pe. Tai vadinami šepharda 
j rių jaunimas daugiausia ir pasi-

Gedulas Teherane 

Josef Burg, buvęs 
J reikalų ministras Begino vyriau
sybėje, pareiškė, kad jo religinė 
(partija atiduos savo 6 balsus Be-

darbai buvo marksistiniai, k a d č i ų socialdemokratų sparnas 
jie buvo reikalingi proletariato; griežtai priešinasi naujom Vaka-
diktatūros konsolidavimui, sako- \ rų raketom. Brandtas užsiminė 
ma apžvalgoje- i Maskvoje, kad Amerika, gal, su-

Kinijos spauda skelbia, jog nau-į tiktų atidėti naujų raketų įvedi-
jasis komunistų partijos vadas Hu I mą, jei sovietai sumažintų savo 
Yaobang yra tikrasis liaudies sū-1 raketų skaičių. Brežnevas, atsi-

parama atstumtų dvi mažas reli
gines grupos su penkiomis parla
mento vietomis. Ultra dešinioji 

imta 1 
matais 

ne, finansinė. 
nės pastangos 
kryptimi — siekti laisvo, nepri
klausomo Afganistano. Planuoja-į T e h e r a n a s . — Irane šimtas j ?inui. Izraelio komunistų partija i 
ma iš dabartinės struktūros su-; tūkstančių žmonių dalyvavo ma- g a l j laimėti parlamente į l i l i i l p a r c i " ° 
daryti afganų vyriausybę egzi- j sinėse laidotuvėse. Islamo respub- į atstovus. Jie, manoma, remtų 
' e i e- : Hkos partijos ir įstaigos sprogime į darbo partijos koaliciją, tačiau ta 

Jau nutarta įsteigti vyriausią I jau žuvo 74 asmenys, du jų mirė 
tarybą, kurioje iš kiekvienos gru-j ligoninėje nuo gautų žaizdų. Bu-
pės bus po 15 narių. Kartu busįvo laidojamas ir Teherano kalė-
kontaktuotos kitos afganų laisvės j jimo viršininkas, kurį nušovė iš j Gcula Cohen partija laimėjo tris 
kovotojų organizacijos, kad ir jos į darbo atleistas kalėjimo prižiūrė-1 
įsijungtų į bendrą frontą. Vėliau! tojas, kuris suimtas, 
bus šaukiamas tradicinis afganų; Laidotuvėse ajatola Khomeinis 
grupių suvažiavimas —"loya jir-'; nedalyvavo, tačiau jis pasakė 
ga" — visos tautos seimas, kuria- j kalbą per radiją. Ajatola pareiš-
me iš kiekvienos provincijos bus! kė, kad atentatą įvykdė '''akli 
po du atstovus. Tarybon šalia iš- j žmonės, kurie giriasi kovoja už 
rinktų narių bus kviečiami tau- j liaudį". Iš to sprendžiama, kad 
tos religiniai, atskirų genčių ir ka- jis kaltina marksistinę islamo 
riniai vadai. grupę —liaudies mujarledinus, 

Afganistano žmonės yra labai kurie palaiko buvusį prezidentą 
susiskaldę ir jiems sueiti į vieną Bani Sadrą. 
kovos organizariją neleng\a, nors j Paryžiuje pirmasis, dar šacho 
visi supranta, kad koordinuoja- paskirtas, Irano premjeras Sha-
ma kova prieš sovietų invaziją phur 
duotų geresnių vaisių. ! dienio bombos susprogdinimą, 

Liuksemburge Europis Rinkosi pareikalavusį tokio didelio skai-
vadai priėmė britų planą Afga- j čiaus aukų. Toks atentatas ne-
nistano problemoms spręsti. Lor i būtų įvykęs, jei Irane būtų nors 

nus. 
Užsienio spaudos agentūros 

skelbia, kad H u gimė beturčių 
žemdirbių šeimoje, neturėjo jo
kio formalaus švietimo, tačiau 
pats daug skaitė ir mokėsi. Būda
mas 14 metų jis įsijungė į revo
liucinę veiklą, tapo komunistų ka
riuomenės eiliniu, o sulaukęs 26 
metų jis jau buvo 11-tosios armi
jos politiniu komisaru. Čia jis su

su panašiu komisaru 

liepdamas į Brandto kalbą, pasa
kė, kad jis pasirengęs derėtis su 
Amerika nors ir rytoj. 

Mitterrand remia 
C. Davido sutartį 

namieji, ;ų tarpe stovyklos ko-1 ta, kad pasitraukė Denaroves pre- H u d n ę v e i k I ą įapo komunistų ka- L'ufoernburgas-Europos Rin-
mendamo padėjėjas ir prižiūrėto-; zidentasFred Silverman riuomenės eiliniu, o sulaukės 26 ko* v a d ų

 u
s u . v a ž i a v i . m e d a l y v l a i 

jai gavo nuo 12 iki 4 metų kalė- - T a r p priimtų | JAV karo ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ afdz.a, stebėjo n a u j ą j m a n , ne-
jimo. T r r SS nariai nuteisti po i mokyklą West Pointe yra jaunas, ^ k o m i s a r u C f a ][$ su seniai Prancūzijos prezidentu ta-
3 metus kalėjimo. ; vietnamietis; pabėgėlis Hung Vu, . ^ ^ y k o m i s a r u I pusi Franeois M.tterrandą Ka, 

Vakarų Berlyno žydų bendruo-i 17 metų. Savo pareiškime mo- j X i ; | r n u o t d } j kurie buvo nustebinti ka. M,t-
Galinskiikvklai jis rase nons kovoti uz , ^ ^ ^ Anugystė,nors

! tęrrandas pas.sa.ceuz C a m p Da-
bausmės.:Ammką. ją ginti, nes amenkie- T V n M c v r f l „ ^ w r ^ u |vide pasirašytą Egipto - Izrae-

pabrėždamas, 

_g\ Deng Xiaopingu ir nuo tų dienų 
menės atstovas Heiz -- • • -- - " 

kad tokios bausmės. I Ameriką, ją 
kaip 12 metų — Hildegardai j čių jaunimas pro pirštus žiun \ 
Laechert kuri buvo kaltinama ' savo laisvę-
1,196 Žydų nužudymu, yra teisin-j — JAV vyriai sybė nutarė ne-
gumo ir nacių kankinių išjuoki-! pratęsti batų importų is Ta.va-
m a s _ i no ir Pietų Korėjos normavimo. 

Minėtai Herminai Brounstei-1 kurį įvedė prez- Carteris. Pernai 
ner Amerikos pilietybė buvo at-' Taivanas eksportavo į JAV 130 

971 m. ir ji ištremta 1973, mil. porų, o Pietų Korėja — 38 
mil. porų. Dabar eksportai bus 
padidinti, nukentės Amerikos ba
tų įmonės, tačiau avalynė gali 
atpigti. Vyriausybė nutarė gerb
ti laisvos prekybos principus. 

kad Dengas yra 11 metų vyresnis 
Abu dabartinius Kinijos vadus !^° s . t a . r t! ' . 
. . . . . . • • , . Prancūzijoje JIS esąs vienas nedau-
jungia ir jų ūgis, abu — penkių - - -

Airijoj sudaryta . _ _ 
t_ - Tanzanija įsveze 

nauja vynausybe . ,w 3 

Dublinas. - Airijos opozici- k a t l U S B Ugandos 
jos partija Fine Gael, nors nelai-! Dar Es Salaam. —Iš Ugandos 
mėjo parlamento rinkimuose dau j išvažiavo paskutinieji 
gumos, nedidelei darbiečių gru 
pei pasiūlius bendradarbiavimą. 

pėdų aukščio. 
Komunizmui įsigalėjus Kini

joje, Hu buvo komunistinio jau
nimo vadas. Vėliau jam buvo pa
vesti Kinijos Mokslų akademijos 
reikalai. Čia jis labai pagerino ki
nų mokslininkų gyvenimą, išsiko 

Žurnalas apie 
Pakistano bombas 

Bonna. — V. Vokietijos žurna-

das Carrington liepos 6 d. važiuos 
į Maskvą ir pasiūlys šį planą so
vietų vyriausybei. Piane numato 

Tanzani
jos kariuomenė^ daliniai. Tanza
nija sutiko "paskolinti" Ugandos 

sudarė naują vyriausybę, kurios j vyriausybei tik 1,000 policininkų, 
premjeru tapo buvęs užsienio rei- i Tanzanija padėjo ugandiečiams 
kalų ministras Garret Michael, nuversti nekenčiamą Idi Amino j I a s "Stern" paskelbė, kad Pakis-
FitzGerald. Jis yra žinomas eko-. režimą. Tanzaniečiai peržengė tanas turi įsigijęs atominėms 

Bachtiar pasmerkė sekma- nomistas, buvęs universiteto lek- Ugandos sieną 1979 sausio mėn. I gaminti reikalingus įrengimus. 
torius, išrinktas į parlamentą' ir vienu metu turėjo Ugandoje į Viena vokiečių firma Freiburge 
1969 m. Jo asmuo įdomus t io, (45,000 kareivių. Dabar Ugandoje 1 pardavusi Pakistanui 1977 metais 
kad jo tėvas buvo katalikas iš į tvarka atstatyta, vyriausybė vei-1 urano gryninimo aparatus ir pa-
Dublino, tačiau motina buvo kia, todėl Tanzanijai nebereikia dėjusi juos pastatyti slaptoje įmo 
Siaurinės Airijos protestantė, karš1: laikyti ten kareivių. nėję prie Multano miesto, centri 
ta airių r.aci nalistė. Premjeras 

minimumas laisvės, pasakė Bach 
tiaras. 

Nežiūrint Khomeinio ir vai- į FitzGerald smerkia Siaurinės Ai 
ma sušaukti: Amerikos, Sovietų I džios pareiškimų, kad atentatą į rijos smu.ta ir žada šią sunk-a 
Sąjungos, Prancūzijos, Britanijos, Į įvykdė kairieji iraniečiai, minia J problemą spręsti nuosaikiai ir dip-
Kinijos, Indijos, Pakistano ir Ira-j toliau šaukė: "Mirtis Amerikai-" į lomatiškai. 

— Naujasis JAV ambasado
rius Vakarų Vokietijoje Attbur 
Burns įteikė sa\o kredencialus ir 
pradėjo pareigas. 

niame Pakistane. Už įrengimus 
vokiečių bendrovei sumokėjęs Li
bijos diktatorius Khadafi, o urano 

j rūda slaptai buvo pirkta Nigery
je, rašo "Stem". 

1 gelio politikų, kurie šią sutartį 
'remia. Mitterrandas pabrėžė, kad 
į Jis remia Rinkos pažiūrą, jog Ar-
; timuosiuose Rytuose taikos nebus 
j tol, kol kaimynai negarantuos Iz-
; raeliui saugių sienų ir kol palesti-
jniečiai neturės savo tėvynės, ta-
i čiau jis nepritarė pažiūrai, kad 
j Europos Rinkos uždavinys ieško
ti Artimiesiems Rytams "pasau-

j linio sprendimo". 

Naujasis Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas Hu Yaobang. 

— Čekoslovakijos išeivių žinio
mis, valdžia Pragoję labai su
griežtino disidentų persekiojimą. 
NTuo gegužės mėn. suimta 30 
žmonių, kuriems gresia aukštos 
kalėjimo bausmės. 

KALENDORIUS 

Liepos 2 d.: Aristonas, Mane-
gunda, Lengvinis, 2ilvinė. 

Liepos 3 d.: Šv. T o m a s Apašt., 
Sunifa, Tautmintas, Ata. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29. 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, tem

peratūra dieną 80 1., naktį 65 1. 

1 

http://pas.sa.ceuz


2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 2 d. 
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112-TOS KUOPOS SUSIRINKIMAS 
Birželio 16 d. Šv. Mergelės 

Marijos Gimimo l ietuvių 
parapijos salėje Chicagoje 
įvyko 112-tos kp. susirinki
mas, paskutinis prieš vasaros 
atostogas. Jį pradėjo vicepirm. 
Paulius Binkis, nes pirmi
ninkas Albertas Zakarka dar 
nebuvo išleidęs giminių, kurie 
buvo atvykę į dukrelės Mari
jos vestuves. Maldai vado
vavo kun. Antanas Markus. 
Kuopos dvasios vadas kan. 
Vaclovas Zakarauskas po 50-
ties metų kunigystės jubilie
jaus išskrido į Europą. Nedaug 
kuopos narių dalyvavo šiame 
susirinkime, bet vis tiek tarė — 

mės įvairiais ateities reika
lais. Buvo nemažai ir prane
šimų. 

Prasidės atostogos, bet ne 
Chicagos vyčiams. Liepos 4-tą 
jie rinksis į Illinois-Indianos 
apygardos ruošiamą Ame
rikos nepriklausomybės minė
jimą, kuris bus gegužinės for-
Tioje, Vyčių salėje ir sodelyje. 
Salės globėjų vardu, pirm. A. 
Mockus susirūpinęs kreipė
si ' Į sus i r inkus ius . Sa lės 
išlaikymas brangsta, o mes 
nenorime jos išsižadėti. Mūsų 
salėje vyksta kultūriniai rengi
niai; vyčių choras ir tautinių 
šokių grupė kas savaitę daro 
repeticijas. Kas juos priglaus, 
jei nebeturėsime savo salės? 
Jei gegužinė pasiseks, salę bus 
lengviau išlaikyti. Atvykite, 
atsiveskite draugus. Kiek
vienas atneštas doleris padės 
išlaikyti mūsų nuosavybę. 

Vasaros atostogų metu, 
rugpjūčio 19-23 d., Scranton 
universiteto patalpose vyks 58-
tasis Lietuvos vyčių seimas. \ 
jį vyks visi kuopų delegatai 
svarstyti organizacijos reika
lų, o pasisėmę naujų idėjų, 
grįžę papasakos kitiems. 

Sus i r inkime kalbėjo ir 
„Vyčių Veiklos" s k y r i a u s 
„Drauge" redaktorė. Susirūpi
nusi, kad du mėnesius nebe
bus susirinkimų. Ne tik 112 kp. 

jų nebebus, bet ir kituose mies
tuose. Kaip ji begalės užpildyti 
„Vyčių veiklos" skyrių, kuris 
juk turi pasirodyti kiekvieną 
savaitę? 

Susirinkime sužinojome, kad 
Chicagos miesto burmistre 
Jane Byrne pavyzdingo pilie
čio atžymėjimu pagerbė mūsų 
kuopos narį Juozą Rudį, kuris 
yra Chicagos Marąuette Parko 
rajono vyresnio amžiaus žmo
nių klubo pirmininkas. Pager
bimo pietuose Conrad Hilton 
viešbuty dalyvavo daugiau 
pusantro tūkstančio žmonių. 
Tą pačią dieną per televiziją 
buvo parodytos ištraukos iš jo 
šeimos gyvenimo. 

Į susirinkimą atėjo ir Anta
nas Balčytis. J is neseniai turė
jo akies operaciją. Atėjo tik 
pas i sve ik in t i , s u s i r i n k i m e 
dalyvauti negalėjo, nes tebėra 
silpnas. J i s gražiai apraši
nėdavo laikraščiuose vyčių 
renginius. 

Susirinkime buvo Algirdas ir 
Aldona Braziai. Tiems, kurie 
praeitą šeštadienį buvo lietu
vių operoje, dar tebeskambėjo 
ausyse gražiųjų arijų garsai, 
kurias dainavo mūsų iškilusis 
baritonas Algirdas Brazis. 
Liepos 4 d. gegužinėje jis 
praves dovanų paskirstymą. 

Po susirinkimo kun. Anta
nas Markus kalbėjo apie šv. 
Kazimiero statulą, kuri jo 
rūpesčiu, Marijai Banky finan

suojant, bus įrengta Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Ji esant i penkių 
pėdų aukščio. Dedikuota bus 
vyčiams, nes šv. Kazimieras 
yra vyčių organizacijos globė
jas. 

Susirinkimui pasibaigus, 
M o n i k a K a s p e r , S o p h i e 
Nieminski ir Suzana Balo-
naitė vaišino visus kava ir 
pyragaičiais. Skirstydamiesi 
vieni k i t i ems linkėjome 
linksmų, gražių vasaros atos
togų. 

E. Pakalniškienė 

* ?.» 

ZINUTĖS 

112 kp. vicepirm. Povi las Binkis, ritualų komiteto pirm. 
Albertas D a g y s ir tos kuopos narė Zuzana Balonaitė . 

G E G U 2 I N Ė 
C H I C A G O J E 

Illinois-Indianos apygardos 
vyčiai ruošia gegužinę liepos 4 
d. Vyčių salėje ir sode, Chica
goje. Durys į salę ir vartai į 
sodą atsidarys 12 vai. vidur
dienį. Pietūs jau bus išvirti, 
stalai padengti. Maistas bus 
įvairus. Vyriausias virtuvės 
še imininkas yra V incas 
Samoška. Vyčiai visiems grei
tai ir mielai p a t a r n a u s . 
Šokiams gros šaunus orkest
ras. Vyčių draugai bankinin
kai nesigailėjo gražių dovanų 
laimėjimams, o Marija ir Anta
nas Rudžiai padovanojo net 
televizijos aparatą. Jonas 
Paukštys puikų Timex laikro
dį. Bus dar daug kitų gerų ir 
gražių dovanų. Tai dienai 
vyčiai papuošė sodą ir salę, 
kad svečiams būtų jauku ir 
malonu, t gegužinę atvyks ir iš 
kitų miestų. Kviečiami visi 
Chicagos lietuviai. Amerikos 
nepriklausomybės šventę kar
tu atšvęsime. 

E. P 

ka Mikalauskienė išvirė vaka
rienę. Jaunųjų kp. pirm. Vida 
Gečaitė buvo sukūrusi eilė
raštį apie jaunuosius vyčius 
1939-1957 l a i k o t a r p y j e , 
pasiremdama aprašymais tų 
metų „Vytyje". Visi minėjime 
esą jaunieji vyčiai dalyvavo 
eilėraščio skaityme. Buvo 
prisiminta praeitis. 

Gegužės 10 d. Daytono 
jaunieji vyčiai. Motinos dienos 
proga, per šv. Mišias vainiku 
papuošė Dievo Motinos statu
lą. Visų vardu ta i atliko Mari-
lina Lastoskie. Buvo gražus, 
iškilmingas momentas . Rita 
Ambrose ir Mary Lou Lastos
kie po šv. Mišių paruošė pusry
čius. Jaunieji pa tarnavo prie 
stalo ir vėliau išvalė salę. Po 
pusryčių, kiekvienas jaunas 
vytis skaitė savo parašytą eilė
raštį motinai. Vienų eilėraš
čiai buvo jumoristiniai, kitų 
rimti ir jaudiną. Tą visą 
jaunųjų pasirodymą prižiūrėjo 
jų globėja Ann Louise Con-
rady. 

Fran Petkus 

VISI KVIEČIAMI 
Į „ P I L Ė N U S " 

„Švyturio" jūros šaulių kuo
pos stovyklavietė vis labiau 
populiarėja Detroito ir jo 
apylinkių lietuvių tarpe. Cia 
daugelis praleidžia vasaros 
savaitgalius, o eilė organiza
cijų praveda savo susirinki
mus ir net suruošia kultūrines 
popietes. Pati stovykla gražė
ja augančiais medeliais ir 
tvarkingai išplanuotais pasta
tais. Šią vasarą stovykla 
pasipuošė ant kalnelio iškilu
siu žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklu, kuris visai aplin
kai liudija šaulių idėjinį 
siekimą ir kartu tos stovyklos 
reikalingumą. Paminklas yra 
ir įprasmintų siekimų rezul
tatas, aplinkai teikiąs didin
gumą. Paminklo šventinimo 
iškilmės bus liepos 5 d. (sekma
dienį). 

Paminklą suprojektavo agr. 
Jurgis Baublys, o jo statybos 
pagrindinius darbus atliko 
Mykolas Abarius, dabartinis 
kuopos v i cep i rmin inkas . 
Suprantama, kad buvo darbų, 
kur nebuvo apseita be kuopos 
vyrų talkos. Paminklo mece
natai yra šaulių kuopos nariai 
Nellie ir Klemensas Urbšai-
čiai. 

Paminklo šventinimo iškil
mės sekmadienį, liepos 5 d. 9 
v.r. prasidės vėliavų pakėli
mu prie paminklo. Iškilmin

gos pamaldos bus 11 vai. ry to . 
Mišias a t n a š a u s kuopos kape
lionas kun. Kazimieras Simai
tis, o Mišių metu giedos Šv. 
Antano bažnyt in is moterų 
choras. Po Mišių pamink lo 
šventinimo apeigos, po jų visi 
rinksimės į salę akademija i , 
kurią praves kuopos vicepir
mininkas Alfonsas Šukys . Po 
akademijos bus bendri pietūs ir 
atsisveikinimas *su svečiais. 

Laukiama svečių iš Chica
gos ir kitų vietovių. Tenka tik 
mums, Detroito ir jo apyl inkių 
lietuviams, būti kar tu su šau
liais šeštadienį ir sekmadienį . 
Parodykim, kad mūsų kolo
n i j o s š a u l i ų p a s t a n g a s 

Ba l foHte imųi f >kjH-is įvyks 
Detroito priemiestyje South-
fielde, p i rmasis pasiruošimas 
a t l ik tas . Seimui ruošt i komi
t e t a s vasa rą a tos togaus . Rude
niop užbaigs pasilikusius 
ruošos darbus ir lauks svečių 
bal t in inkų iš visos plačios 
Amerikos. Seimas bus įdomus; 
mūsų darbščioji pirmininkė . 
Mari ja Rudienė turi daug 
Balfui įdomių žinių iš Kinijos, . 
Pietų Amerikos ir viso pasau
lio. 

Šešioliktasis Balio seimas 
Detroite vyko senuose Lietu
vių namuose. Dabar , svečių 
malonumui ir detroitiškių pasi
didžiavimui, dvidešimtasis 
Balfo seimas įvyks naujose 
patalpose. Parapi jos bažnyčia 
sujungta su Kultūros centru. 
Po tuo pačiu stogu posėdžiai, 
m a l d a ir banketas . 

A m e r i k o s L i e t u v i ų Ba l so 
r a d i j o k l u b o va ldybos rūpes
t is , kad „Lietuviškas ba l sas" . 
: skambėtų da r i lgus metus. Ta i 
reikalauja daug darbo , o svar
b iaus ia — lėšų. 

Klubo va ldyba yra gavusi 3 
ver t ingas dovanas , kurios tiks 
la imingiesiems. Bilietai ir 
t r u m p a s a t s i šauk imas bus 
s iunt inėjami visiems Detroito 
apyl inkės l ietuviams. Atsi
šaukimo lapo a t k a r p ą prašo
m a užpildyti ir pas iųs t i kartu 
su auka ir bilietų šaknelėmis 
f inansų sekretoriui Leonardui 
Šulcui. Siuntėjo patogumui 
p r idedamas adresuotas vokas. 

B r o l i ų Ž i e m e l i ų m i r t i e s 
s u k a k t y s . Sekmadienį, birže
lio 28 d. programoje, valan
dėlės vedėjas J o n a s Kriščiū
n a s gražiai paminėjo Radijo 
klubo sekretorės R. Zieme-
lytės-Ražauskienės brolių mir
t ies sukakt is : Broniaus — 1 m. 
ir Stasio, žuvusio Lietuvoje — 
25 m. 

D e t r o i t o o r g a n i z a c i j ų 
c e n t r a s p r a n e š a , k a d 
Pavergtų Tautų festivalis 
įvyks liepos 17, 18 ir 19 dieno
mis Har t Plaza, prie Detroito 
upės, Detroito miesto centre. 
Festivaliui yra reikalinga 
p a r a m a darbu, mais tu ir pini
ga is . Kaip kam patogiau, ta ip 
ir paremkite organizacijos 
p a s t a n g a s , nes festivalio pel-

Prieš paminklo šventinimą 
(šeš tadienį) , liepos 4 d. 
stovykla nuo pat ryto bus atda
ra. Numatyta dienotvarkė bus 
lyg įžanga paminklo šventi
n imo išk i lmėms. Vėliavų 
pakėlimas bus 11 vai. Pietūs 
prasidės 1 vai. p.p. Visą dieną 
grožėsimės vasaros gamta, o 
vakare 7 vai. bus banketas 
salėje. Meninėje programoje 
Bronė Lungytė pašoks keletą 
egzotinių šokių, kuriuos ji yra 
šokusi amerikiečių publikai ir 
ne kartą „Pilėnuose". Tems
tant rinksimės prie laužo ben
dram dainavimui. Po to bus 
galima grįžti į salę šokiams. 

V y t a u t a s M a j a u s k a s p r a v e d a Detroite vykus į 1941 m. 
Lietuvos suki l imo m i n ė j i m ą . 

remiame ir jų nuveiktais dar
bais didžiuojamės. Lauk iame 
visų liepos 4 ir 5 dienomis 
..Pilėnuose" prie Manches ter , 
Mich. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius paga* susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849 . rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 Mest 7 l s t Street 
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2 -4159 

0R. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien i 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet -/..-r^. . 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200W 81st Street1 

Va; Kas'i>er Nuo 10v«rytotV I v cp 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6 2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4:r 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va' 

• S. Sližys 

- J A U N I E J I VYČIAI 
DAYTONE 

Daytono jaunieji vyčiai šį 
pavasarį buvo labai užsiėmę. 
Bal. 25 d. jie suruošė Kūrėjų 
dienos minėjimą. Padėjo tėvai. 
Eleonora Šlužienė ir Pranciš-

Be Dievo mūsų gyvenimas 
būtų apleistas ir mūsų mirtis 
būtų desperacija. Be Dievo 
dorybė netenka jėgos, nusikal
timas — netenka savo baisu
mo, nežinome, kur kreipti savo 
mintis, j ausmus ir patį likimą. 

Guerazzi 
Detroito lietuviai respublikonai — vyresnieji ir -jaunieji 
Miškiniai ir Jonas Urbonas Oakiand County respublikonų 
pobūvyje. 

Nuotr. J o n o Urbono. 

n a s yra visada panaudoajmas 
kiekvienų metų Vasario 16 
rengimo išlaidoms padengti. 
L ie tuv ių p r o g r a m ą a t l iks 
„Audinys", vadovaujamas 
Rusnės Baltrušaitytės. Festi
valio reikalais kreipkitės tele
fonu pas B. Brizgi, 282-5755, B. 
Valiukėną, .562-1143, E. Bulo
tienę 368-3299 ir A. Sukauską 
561-1769. DLOC va ldyba 
visiems iš anksto dėkoja. 

L i u c i j a G a r l i a u s k a i t ė , 
Stasio ir Ernos Garliauskų 
dukra, įsigijo magistrės laips
nį Illinois universitete. Liucija 
dalyvavo jaunimo ebore ir 
buvo aktyvi jaunimo organi
zacijose Detroite. 

S. Sližys 
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Ypatingos sukaktys — 

ATLIKTI TAI, 
KĄ GALIME 

Ypatingas sukaktis minėti 
yra svarbu ir reikalinga, nes 
praeityje įleistos dabarties 
Šaknys teikia maistą atsities 
vaisiams. Birželio mėnesi 
minime dvi reikšmingas 
sukaktis mūsų tautos isto
rijoje. 

Prieš 40 metų gyvuliniuose 
vagonuose trėmė mūsų seses ir 
brolius į šaltojo Sibiro kan
čias ir mirtį. Tų vagonų dun
desys pažadino tautą sponta
niškam sukilimui prieš 
raudonąjį okupantą ir Lie
tuva vėl tapo savistovi su savo 
laikinąja vyriausybe. Deja, 
vagonų riedėjimo nepajėgėme 
sustabdyti savo mažomis jė
gomis, o trumpas laisvės va
landas ir sukiliminės vyriau
sybės egzistenciją užgniaužė 
plėšrusis okupanto erelis. 

Minint šias sukaktis, kyla 
kelios mintys. 

Pirma. Šiandien lietuvių 
tauta likimo išblaškyta po 
visą pasaulį. Klaidingai kar
tais sakome, kad mes — išei
vija — esame čia, o jie — tau
ta — yra tenai. Visi esame 
viena tauta, nesvarbu kur 
gyvenimo bangos mus nubloš
kė. Už tai mūsų pėdos įspaus
tos tolimos Australijos plo
tuose, mus kaitina tropikinė 
Pietų Amerikos saulė, mes 
džiaugiamės svetingu Ameri
kos prieglobsčiu, mes vaikš
čiojam senutės Europos mies
tų gatvelėmis, mes kenčiame 
Sibiro taigose, mes kovojame 
ir ilgimės laisvės gimtosios 
Lietuvos lygumose. Tauta yra 
viena, nedalijama 

Antra. Prieš 40 metų tauta 
sukilo ir pasipriešino. Ir šian
dien ji, tarsi neužgesęs ugni
kalnis, rusena ta pačia 
sukilimo dvasia. Krašte ji pra
siveržia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos, Aušros, 
Vyties, Perspektyvų ir kitų 
pogrindžio leidinių puslapiuo
se. Ji dega Kalantos, Sadū-
naitės, Kudirkos, Gajausko, 
Šakalio, Skuodžio ir daugelio 
kitų varduose ir darbuose. Ji 
sužiba slaptai iškeltose tri-

SOVIETAI IR TAIKA 
Sužymėtos vakariečių ginklų vietos, sovietų - tuščios 

j . VAICELIŪNAS 

tautinių spalvėee didžiųjų 
švenčių proga. 

Laisvajame pasaulyje 
tautos sukilimo dvasia atsi
spindi mūsų daugialypėje 
spaudoje ir literatūros kūri
niuose, Lietuvių Enciklo
pedijos tomuose, Lituanus žur
nalo puslapiuose, 
kasmetiniuose operos spek
takliuose, tradicinėse tautinių 
šokių, dainų ir sporto šven
tėse, Jaunimo kongresuose, 
lituanistinėse mokyklose, jau
nimo organizacijose, Lietuvių 
Fonde, mūsų pagrindinių 
institucijų darbuose. 

Visa tai liudija tautos gy
vastingumą ir troškimą kraš
te ir čia išlikti laisva ir kūry
binga pasaulio tautų šeimos 
nare. 

Trečia. Prieš 40 metų mūsų 
balso ir kovos neišgirdo ir 
nesuprato pasaulis. Turime 
susigyventi su gyvenimo 
realybe, kad už mus niekas 
kitas darbų neatliks ir už mus 
nekovos. Kitiems esame tiek 
svarbūs, kiek mes patys rūpi
namės savimi. Ut tai būtina, 
kad kiekvienas savo darbu, 
kad ir labai mažu, įsijung
tume į bendrų pastangų pynę. 
Tėvynės meilę turime įpras
minti darbu, o ne žodžiais. 

Iš kitos pusės, neturime 
savęs apsunkinti didžiuliu 
kaltės jausmu, jei kartais 
visko nepadarome. Juk nie
kuomet visi negali į visus 
darbus įsijungti, negali visko 
atlikti. Pusiausvyra ir saikas 
yra reikalingi visur. Esmė ne 
tame, kiek mes daug 
padarome, bet kiek savęs ir 
meilės į tą darbą įdedame. 

Prezidentas Reaganas savo 
inauguracijos kalboje citavo 
pirmajame pasauliniame k i re 
žuvusio Amerikos kario žo
džius: „Aš turiu gyventi, 
kovoti ir dirbti taip, kad tary
tum nuo manęs vienintelio pri
klausytų tėvynės likimas". 

Kokį Lietuvos likimą užtik
rins jūsų ir mano gyvenimas 
ir darbai? 

Vacį. Kleiza 

Sovietai dažnai linksniuoja 
žodį „taika", bet jie nežino, ką 
tas žodis reiškia. Sovietai 
skaito tai taika, kai jie vykdo 
puolamuosius karus, okupuoja 
kitus kraštus ar siunčia gink
lus atsilikusiems ir badau
jantiems kraštams vietoje 
duonos. Tokia taika laisvajam 
pasauliui nesuprantama. 
Sovietai jau yra apsiginklavę 
iki dantų ir jiems būtų labai 
paranku pulti Vakarus. Jie 
galėtų Vakarams padaryti tokį 
pat netikėtumą, kokį Izraelis 
padarė Irakui, sunaikindamas 
to krašto atominį reaktorių. 
Izraelio min. pirm. Begin 
pranešė pasauliui, kad Izrae
liui nieko nereiškia viso pasau
lio reaktoriai. Žinoma, sovietai 
tokios staigmenos Vakarams 
nepadarys, bet jie taip padarė 
Afganistanui ir dabar tą karą 
vadina savo vidaus reikalu. 

Sovietai propagandoje puola 
Vakarus, ypač Ameriką, kad 
Vakarai nenusileidžia Mask
vai. Jų karinis apžvalginin
kas papulk. A. Sokolovas savo 
straipsnyje „Amerikiečių rake
tos prieš taiką" nagrinėja tą 
sritį (M.G.1980. nr. 10, 27 p.). 
Jei tų raketų Vakarų Europoje 
nebūtų, sovietai tų reikalų 
nenagrinėtų, o tiesiog pultų 

NEPASAKYTA 
POPIEŽIAUS KALBA 

Reikia susipažinti su popie
žiaus Jono Pauliaus II nepa
sakytąja kalba, kuri buvo 
paruošta gegužės 13 d. audien
cijai. Kalba, kaip žinoma, liko 
nepasakyta, nes Sv. Tėvas 
audiencijos pradžioje keliais 
revolverio Šūviais buvo 
sunkiai sužeistas. Toje ypa
tingoje audiencijoje Jonas 
Paulius II norėjo kalbėti apie 
garsiąją popiežiaus Leono XIII 
socialinę encikliką „Rerum 
novarum", kuri buvo paskelb
ta prieš 90 metų 1891 m. gegu
žės 15 d. Ta data turėtų būti 
aukso raidėmis įrašyta šiuolai
kinės Bažnyčios istorijoje, 

darbo 

XIII 

riuo Bažnyčia seka 
pasaulio problemas. 

Popietinė Leonas 
drąsiai pakėlė baką, ginda
mas priespaudą kenčiančius, 
vargšus, pažemintus, išnau
dojamus ir nuskriaustuosius. 
Leono XIII balsas buvo ne kas 
kita, kaip aidas paties Jėzaus 
balso, skelbiančio palaimin
tais visus vargstančius ir alks
tančius teisybės. Popiežius 
kalbėjo, paklusdamas savo 
sąžinės balsui ir vykdydamas 
savo apaštališką tarnybą. Kal
bėk), nes tai buvo ne tik jo tei
sė, bet ir šventa pareiga. 
Rūpintis socialiniais klausi

mo aukų teisėtus reikalavi
mus. Pasiremdama amžinąja 
Evangelijos išmintimi, Bažny
čia skelbia kovą viskam, kas 
pažeidžia žmogaus, kaip Dievo 
paveikslo, neprilygstamą oru
mą, kas slopina pagrindines, 
visuotines, neliečiamas žmo
gaus teises. Bažnyčia skelbia 
kovą viskam, kas trukdo žmo
gaus pakilimą pagal amžinąjį 
Dievo planą. Visa tai yra neat
skiriama Bažnyčios pranašiš
kos tarnybos dalis. 

Enciklika „Rerum nova
rum" žmonijai nurodė nuosta
bų socialinį idealą, kuris išky
la iš visada gyvų ir gyvybe 
alsuojančių Evangelijos šalti
nių. Minėdami enciklikos 
„Rerum novarum" paskel
bimo 90-tąsias metines, Jonas 
Paulius II sako, visų pirma 
turime prisiminti enciklikos 
mokslą apie Bažnyčios teisę ir 
pajėgumą skelbti savąją socia
linę doktriną ir nekliudomai 
spręsti apie dorą net politinėje 
srityje, kai to reikalauja 
pagrindinės asmens teises 
arba sielų išganymas. Encikli
ka įpareigoja kunigus, vienuo
lius bei vienuoles ir pasaulie
čius su pasiaukojimu dirbti 
kiekvieno žmogaus gerovei ir 
būti tikrojo t e i s ingumo 
pasaulyje gynėjais ir uoliais 
kūrėjais. 

Kzi 

Vakarus, kad galėtų išeiti iki 
Atlanto. Juk sovietai sako, kad 
V. Europoje yra jų svarbieji 
taikiniai. Sovietai vis kalba 
viso pasaulio vardu, lyg tas 
pasaulis jiems priklausytų. A. 
Sokolovas rašo: „Kaip žinoma, 
1979 m. gruodžio mėnesį 
NATO taryba nusprendė išdės
tyti 572 amerikiečių vidutinio 
veikimo spindulio raketas V. 
Europoje. Tuo pačiu metu buvo 
svarkiai veikiama visuomenė, 
žmonės gąsdinami tarybine 
karo technikos persvara". 
Nereikalingas nei žmonių 
gąsdinimas, nes patys sovie
tai demonstruoja savo karinę 
persvarą prieš Vakarus, o jų 
marš. A. Grečko, tuometinis 
karo ministeris, labai norėjo 
karo. Jis nuo tribūnos šaukė, 
kad laikas pulti Vakarus, kol 
Vakarai dar nėra visai apsi
ginklavę, bet A. Grečko 1976 
m. nuėjo po velėna, o sovietai 
Vakarų pulti neišdrįso. 

Sovietai karui labai ruošiasi 
ne tik apsiginklavimu, bet ir 
maisto ištekliais, nes šio karo 
metu sovietai iš Amerikos kvie
čių nebegautų. Dabar sovie-
tijos liaudis valstybinėse 
krautuvėse mažai ką iš maisto 
produktų begauna, neskaitant 
duonos. Dėl to turguje sviesto 
ir lašinių kaina pašoko virš 4 
rublių už kilogramą. Betgi var
gingi kolchozininkai iš savo 
mažų sklypelių viso krašto 
gyventojų negali aprūpinti 
maisto produktais, nes ir patys 
kolchozininkai yra alkani. 
Valstybinių kolchozų maisto 
produktai daugumoje nueina į 
karinius sandėlius karo reika
lams. Sovietijos liaudis spėlio
ja, kad gali kilti karas, kuris 
atneštų badą, nors ir dabar ta 
liaudis beveik badauja: šešias 

dienas savaitėje valgo sriubą 
su duona, o tik sekmadieniais 
išsiverda mėsos, jei jos gauna 
nusipirkti. Kas būsią karo me
tu? 

A. Sokolovas rašo: „JAV 
,Pershing' raketų sistemą 
sukūrė septinto dešimtmečio 
pradžioje. Si sistema nepa
tenkino NATO kareivių...todėl 
buvo sukurta nauja sistema 
,Pershing-2\ Bendra išlaidų 
suma įspūdinga — 1,571,000,-
000 dolerių". Tokios sumos 
karo reikalams ir tik raketoms 
Amerika nedisponuoja. Sovie
tijos karinių reikalų apžval
gininkas suklydo matema
tikoje, nes jis pats sako, kad 
viena raketa kainuoja tik 900,-
000 dolerių. 

Gal blogiau, anot A. Sokolo-
vo, kad anksčiau „Pershing" 
raketa, atsiskyrus antrajai 
pakopai, skrisdavo balistine 
trajektorija, o dabar iš 15 km 
aukščio taikymo sistema 
nukreipia raketą žemyn į taiki
nį. Naujos raketos pataikymo 
tikslumas — 25 m, kai „Per-
shing-1" — 400 m. Naujos 
raketos kovinės galvutės — ir 
fugasinės, ir neutroninės. 
Kada tai A. Sokolovas dejavo, 
kad Amerika nori gaminti 
neutronines bombas, o dabar 
„Pershing-2" raketos yra ir 
fugasinės, ir neutroninės. Jis 
sako, kad naujos amerikiečių 
raketos — grėsmė Europos tai
kai ir saugumui. Argi tos rake
tos pradės tarpusavyje kovoti? 
Kol sovietai Vakarų nepuola, 
nėra grėsmės Europos taikai ir 
Vakarai yra saugūs. Kai sovie
tai pradės Vakarus pulti, tomis 
raketomis teks stabdyti sovie
tų puolimą ir saugoti Vakarų 
laisvę. 

Sovietai skaito tai beproty
be, kad tokios raketos yra 

PLJS Valdybos nariai Saulius Cyvas ir Gintė Damufiytė įteikia dr. T. 
Remeikio knygą James J. Neill, kalbėjusiam LB LJS surengtoje 
politinėje konferencijoje New Yorke. Nuotr. V. Maželio 

išdėstytos V. Europoje. Tie 
kraštai bus pirmi taikiniai ir 
taikinių centras, jei sovietai 
pradės pulti Vakarus. Jie 
tikrai puls, nes jau jų numa
tyti ir taikiniai. Tą beprotybę 
padarys sovietai, o ne V. Eu
ropos kraštai, kurie gins savo 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Gaila, kad to pavojaus Vaka
rai nenumatė prieš 40 metų. 
Sovietams toks raketų išdės
tymas yra beprotybė, o V. 
Europos kraštams — protybė, 
išsigelbėjimas nuo raudo
nosios lavinos. Kadangi sovie
tai pridaro daug beprotybių, 
todėl kultūringas pasaulis juos 
ir vadina bepročiais. Žinome 
mūsų garsaus finansininko 
prof. V. Jurgučio pasakymą 
apie Sovietų Sąjungą: „Reikė
jo turėti genialią galvą, kad 
tokį turtingą kraštą, kaip Rusi
ją, padarytų ubagų kraštu". 
Carų laikais žemė Rusijoje 
buvo išdirbama arkliais, o 
Rusija visą Europą užvers
davo javais. Dabar Sovietijoje 
žemė išdirbama traktoriais ir 
kombainais, o sovietai kasmet 
iš laisvojo pasaulio perki' 
javų. 

A. Sokolovas toliau rašo: 
„Didelį pavojų kelia NATO 
sprendimas gaminti ir Europo
je išdėstyti naujas amerikiečių 
branduolines vidutinio veiki
mo spindulio raketų pajėgas. 
Tas tik sugadins politinį 
klimatą bei gyvenimiškuosius 
interesus, privers padaryti 
milžiniškas išlaidas, kurios 
dar didesne našta prislėgs liau
dies pečius". Nepasakyta, ku
rios liaudies pečius prislėgs ta 
našta: sovietų ar laisvojo 
pasaulio? Sovietų liaudies 
pečius sunki našta slegia jau 
nuo 1917 metų. Ta jų liaudis vi
suomet alkana, nuskurusi. Bet 
sovietai į savo nuskurusią liau
dį nekreipia dėmesio. Sovietinė 
liaudis laukia komunizmo žlu
gimo, o pavergtos tautos — 
išsilaisvinimo. Bet ar greitai 
tas įvyks? 

Sovietai sako, kad Vakarų 
liaudis sėdi ant parako sta
tinės. Tačiau, ta statinė nepa
vojinga, kol statinei pavojaus 
nesudaro sovietų agresy
vumas. Patys sovietai pripa
žįsta, kad agresorius yra tas, 
kuris su kariuomene įsiveržia į 
kitą kraštą. O sovietai didžiuo
jasi, kad jų kariuomenė stovi 
100 tautų. Tuo pačiu sovietai 
prisipažįsta, kad jie yra 
didžiausi agresoriai pasau
lyje. 

Sovietai bando sprogdinti 
NATO, norėdami iš tos organi
zacijos ištraukti pajėgesnius 
narius. Jie tuo reikalu nori 
kalbėti su V. Vokietija, kurią 
valdo socialistai. Kai V. 
Vokietiją valdė krikščionys 
demokratai, sovietai nemė
gino daryti tokių bandymų. 

Dabar sovietai norėtų V. 
Vokietijos vadams nurodyti, 
kaip turėtų būti išdėstytos 
amerikiečių raketos. 

A. Sokolovas primena: 
„Niekad tiek daug nešnekama 
apie taiką, kaip ruošiantis 
karui". Gerai, kad A. 
Sokolovas prisipažįsta, dėl ko 
sovietai taip kalba apie taiką, 
nes jie ruošiasi didžiuliam 
puolamajam karui. Prieš kelio
lika metų sovietai Š. Ameri
koje ir Kanadoje buvo sudarę 
savų žmonių būrelius, vado
vaujant vienos sektos dvasiš
kiui dr. J. Lendicott. Tie būre
liai šaukė už taiką, nes sovietai 
dar buvo nepasiruošę karui. 
Dabar sovietai yra visai pasi
ruošę net puolamajam karui, 
todėl tie „taikos"' būreliai pai
ro. 

A. Sokolovas pateikia ir 
Europos žemėlapį, kuriame, V. 
Europoje sužymėtos NATO 
raketų išdėstymo vietovės, 
laivyno ir karo aviacijos dali
niai. Tik R. Europoje tuščia: 
nepažymėtos nei sovietų rake
tų išdėstymo vietovės, nei karo 
laivyno ar karo aviacijos dali
nių stovėjimo vietos. Atrodo, 
kad sovietai neturėtų nė 
mažiausio ginklo. Toks viena
šališkumas rodo sovietų didelį 
veidmainiškumą, kurį pastebi 
pasaulis. 

NUTEISĖ 
A. KORIAGINĄ 

Rusų psichiatras Anatolij 
Koriagin, disidentų grupės 
patarėjas, birželio 5 d. Charko
ve buvo nuteistas septy
neriems metams darbo stovyk
los ir 5 metams tremties „už 
anti-sovietinę agitaciją". Jis 
bendradarbiavęs su Ukrainos 
disidentais, kurie renka 
medžiagą apie psichiatrijos 
piktnaudojimą Sovietuose, 
persekiojant disidentus. 

DAUG AUKŲ 
DEMONSTRACIJOSE 

JUGOSLAVIJOJE 
Per demonstracijas Kosovo 

apskrityje, Jugoslavi jos 
pietuose, 11 asmenų, jų tarpe 
du saugumo pareigūnai, buvo 
užmušti ir 57 sužeisti. 
Demonstracijas suruošė alba
nų nacionalistai, kurių 33 buvo 
suimti. 

POLITINIAI 
KALINIAI RYTŲ 

VOKIETIJOJE 
Vakarų Berlyno žmogaus tei

sių grupė turi žinių, kad šiuo 
metu Rytų Vokietijos kalė
jimuose yra laikoma 4500 poli
tinių kalinių. Dauguma iš jų 
yra nubausti už bandymą 
pabėgti j V ak. Vokietiją. 

pažymėjo popiežius. Joje mes mais 'Bažnyčią verčia ne kas 
randame ne ak ryžtingą ir kitas, kaip tik ta misija, kurią 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖLYDYJE 

KALBA DOKUMENTAI 

L. KERULIS 

Lietuvos okupacija 
Po pusės metų nuo raudonarmiečių bazių įstei

gimo, 1941 m. birželio 15 d. 1 vai. rytą Lietuvos pre-

d. įvyko „liaudies seimo" rinkiminė komedija ir 
Lietuva klastingu būdu buvo prijungta prie Sov. 
Rusijos. 

Tai tokia realybė, o ne okupantų nuolat sklei-
zidentūroje Kaune buvo sušauktas ministrų posėdis džiamas melas, kad „Lietuvos darbo žmonės, komu 
apsvarstyti Sov. Rusijos ultimatumą: 1) atiduoti teis- n į stų partijos vadovaujami, revoliucijos veiksmais 
man vidaus reikalų ministrą gen. K. Skučą ir valsty- nuVertė Lietuvoje fašistinę diktatūrą ir atkūrė Tary-
bės saugumo dpt. direktorių A. Povilaitį; 2) sudaryti D ų valdžią", kad „1940 m. revoliucija atkūrė socialis-

..•___•,_^ : i-:_c.x:i-:-.- t _ j i e t u v i ų tAVitos valstybingumą, kad Lietuva 
savanoriškai įstojo į TSRS". 

griežtą pasmerkimą „nenupel
nyto skurdo'*,į kurLpradedant 
pramonėje vartoti masinas, 
buvo patekusi ano meto darbi
ninkija, bet visų pirma randa
me nur< 
kuriais turi remtis žmonių 

Bažnyčia yra gavusi i i Kris
taus — išgelbėti žmogų visame 
jo Žmogiškajame orume. 

naują Sov. Sąjungai priimtiną vyriausybę ir 3) įleisti 
naujas Sov. kariuomenės įgulas į visas svarbesnes 
Lietuvos vietoves. Atsakymo terminas birželio 15 d. 

Kai 1939 m. rugp. 23 d. Maskvoje buvo pasirašy- 10 vai. rytą. Posėdžiui pirmininkavo valstybės pre-
„.„...«.. tas Ribbentrop-Molotovo paktas ir vėliau rugsėjo ridentas. Už ultimatumo atmetimą ir ginkluotą pasi-

Bažnyčia ii pačios savo mėn 28 d. slaptas protokolas, Lietuva nors dar egris- priešinimą pasisakė pats prezidentas, ministrai gen. 
, oet visų pirma ramia- prigimties yra pašaukta visur tavo, bet jau buvo pasidalinta tarp Sov. Rusijos ir K. Musteikis, K. Jokantas ir K Šakenis valstybės 
odytus tuos pagrindus, būti ištikima žmogiškojo Vokietijos, ir pasidalinta taip, kad beveik visa ati- kontrolierius. Dauguma pasisakė už ultimatumo syoes 

turi remtis žmonių orumo saugotoja, būti prie- teko Sov. Rusijai ir tik maža dalis Suvalkijos palikta priėmimą ir nesipriešinimą^Posėdis baigtas 7val. g ° 
tarpusavio sugyvenimo prob- spaudą kenčiančiųjų ir atstunv Vokietijai. Vėliau Kremliui pagailo ir to mažo ne rytą nepareiškiant jokio oficialaus protesto. Prea-
lemu vadinamas „socialinio tujų motina. Skelbdama savo Uetuvos Suvalkijos ruožo. 1941 m. sausio 10 d. dentas, perdavęs pareigas min. pirm. A Merkiui, tą 

Evangeliją Bažnyčia deda tarp tų dviejų svetimų teritorijų grobikų pasirašytas pačią dieną pasitraukė \ Vokietiją. Kariuomenės 

Lietuvos Pasiuntinių protestai 

klausimo" sprendimas. 

Lietuvos valstybei atstovauti ir vykdyti diploma
tines funkcijas užsienio valstybėse Lietuvos vyriau-

buvo skiriami nepaprasti pasiuntiniai ir 
oti ministrai. Iki 1940 m. rusų okupacijos 

Lietuva buvo atstovaujama beveik visose Europos 
valstybėse, JAV ir Pietų Amerikoje. Taip pat 
užsienio valstybėse veikė Lietuvos konsulatai. 

Dar prieš rinkimus j tariamąjį Liaudies seimą 
Kodėl, praėjus devyniems visas pastangas, kad Evange- dar vienas slaptas susitarimas, pagal kurį Vokie- vadas gen. V. Vitkauskas išvyko pasitikti sovietų p a 8 i u n t i n y b e Berlyne pasiekė iš Kauno žinios, 

^šimtmečiams, Bažnyčia dar Ujos šviesoje neteisingumo tijos Reicho vyriausybė atsisakė to Uetuvos teri- kariuomenę, kun, Gudijos atskiros karo apygardos ™< y J £ * b to n u t a r t i p r i j u n g t i 
tebemini encikliką „Rrum ***** pranyktą i i sociali- torijos ruožo Sov. Rusijos naudai, o Sov. Rusijos ^adotankų g ^ r o l o P į f ^ ^ t S T l ^ S u l v ą p n e Sovietų Sąjungos, šiai žiniai teikdama, 
novarum"? Tam pateisinti yra i^gyveiiinm, užleisdami vietą vyriausybė už tai prižadėjo sumokėti Reicho v ^ a u - slaptu jsakymu Nr. 0483, laukė žygio okupuoti ™ reikšmės, mūsų Pasiuntinys Berlyne K. 
daug priežasčių. Visą pirma teisingumui. Bažnyčia gerai 
„Rerum novarum" enciklika supranta savo socialinės misi 
yra nenuilstamo krikščionių * * svarbą. Dėl to ji stengiasi 
socialinio veikimo „didžioji atrasti atitinkamą vietą kiek-
charta" pagal popiežių Pijų vienos tautos istorijoje, tautų 
XII, o popiežius Paulius VI institucijose, tautinėse kultu-
sakė, kad enciklikos mokslas ir rose, tautų problemose bei 
toliau įkvepia krikščionių veik- reikaluose. Bažnyčia yra soli-
lą, siekiant teisingumo Bažny- dari su savo vaikais ir su visa 
čioje ir šiuolaikiniame pašau- Šmontja, dalyvaudama jos 
iyje. Enciklika, be to, yra rūpesčiuose ir sunkumuose, 
nesugriaunamas įrodymas to Is ikydsma s a v a i s v isų 
nesiliaujančio rūpesčio, ku- kenčiančių ir visų neteisingu 

sybei 7.500.000 aukso dolerių arba 31.500.000 Uetuvą. 
markių. ir ^ p 1940 m. birželio 15 d. iš Minsko karo apy-

Labai dideliu Kremliaus gangsterių spaudimu ir g a r d o 8 i r i § esančių Uetuvoje rusų kariuomenės 
nusileisdama jėgai, Uetuvos vyriausybė buvo pri- ^^ v i g f l i 8 Lietuvos keliais slinko okupacinė 
versta su Kremliaus reikalavimu pasirašyti savi- k a r i u o m e n ė skraidė lėktuvai, žemė drebėjo nuo rie-
tarpinės pagalbos sutartį ir duoti Rusijai karines d a n č i t a n k 'ų - Uetuvos nepriklausomybė buvo palai-
bazes Uetuvoje. Tokia sutartis Maskvoje buvo pasi- dQį& U e t u v a ^ ų okupuota, 
rašyta 1940 m. spalio 10 d. ir į Uetuvą buvo įvestas, 
lyg Trojos arklys, 20.000 raudonarmiečių dalinys. Sekančią dieną atvyko specialus įgaliotinis, 

Laužant visas tarp Uetuvos ir Sov. Rusijos j Molotovo pavaduotojas Dekanazovas įvesti Uetuvo-
pasirašytas sutartis, bet siekiant rusiškojo impe- j e sovietinę sistemą, įjungti Uetuvą į Sov. Sąjungą ir 
rializmo užkariauti pasaulį, jau tada buvo pasiruoš- pavedė J. Paleckiui sudaryti prosovietinę vyriau-
ta Uetuvos okupavimui. sybę. Kremliaus surežisuotu vaidinimu liepos 14—15 

Škirpa 1940 m. liepos 10 d. tą žinią telefonu pranešė 
į Romą p. St. Lozoraičiui, kaip užsieniuose likusios 
diplomatijos šefui. P. K. Škirpa iškėlė mintį, kad tuo 
atveju, jei seimas būtų priverstas minėtą nutarimą 
priimti, tai p. St. Lozoraitis visiems Uetuvos Pasiun
tiniams turėtų duoti nurodymą pareikšti prieš 
Sovietų Sovietų Rusijo kėsinimąsi į Uetuvos suve
renumą ir jos teritorialinę neliečiamybę formalų pro
testą vyriausybėms, prie kurių jie priskirti, ir jas 
prašyti, kad Uetuvos prijungimas prie Sovietų 
Sąjungos nebūtų pripažintas. 

(Bus daugiau) 
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? 



DRAUGAS, ketvu-tadienig, 19Ž1 m. liepos mėn. 2 d. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
BiriMfe 28 — liepos 19 d. — 

Ghiriionio galerijos rinktinių 
darbų paroda "Galerijoje". 

Bbietto 28 d. _ Chicagos l i e -
tuvių diena Ottawa Woods par
ke. Rengia JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba. 

— Cicero Jūros šaulių kuopos 
"Klaipėdos" gegužinė Grinių 
sodyboje prie Lemonto. 

liepos 4 d Lietuvos Vyčių 
niinoisilndianoe apskrities ge
gužinė Vyčių salėje ir sodelyje. 

liepos 19 d. — lietuvių paš
tininkų sąjungos pobūvis - ge
gužinė Vyčių salėje. 

liepos 26 d. u_ Balf o Chica-
gos apskrities ir skyrių bendra 
gegužinė Jaunimo centre. 

Rogp jtt«o 2 d. — Biržėnų klu
bo gegužinė - pobūvis Vyčių sa
lėje. 

— "Draugo" gegužinė prie 
"Draugo" patalpų. 

Riigpjū&o 16 d. — Zarasiskių 
kinbo gegužinė Vyčių salėje ir 
sodelyje. 

Bugpiūdm 16 d. — lietuvių 
Tauragės klubo gegužinė Saulių 
namuose. 

RugpiuSo 80 d. — Lietuvių 
Respublikonų Ulinois lygos me
tinė gegužinė Skripkų sodyboje, 
Lookport, Ulinois. 

Rugsėjo 4—7 d. — Ateiti
ninkų kongresas Jaunimo cen
tre. 

Rugsėjo 5—6 d. — Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių gydytojų 
sąjungos suvažiavimas Conti
nental plaza viešbutyje. 

Rugsėjo 12 d. — LB Kultū
ros komiteto balius Jaunimo 
centro didi. salėje. 

Rugsėjo 13 d. — Cicero LB 
apylinkės remgiamas Tautos 
šventės minėjimas £v. Antano 
parapijos salėje. 

Rngaftjo 19 d. — "Draugo" 
vakarienė Jaunimo centre. 

Rugsėjo 20 d. — "Lietuvos 
aidų" radijo programos pikni
kas Saulių namuose. 

Rugsėjo 25 d. — Montrealio 
"Gintaro" ansamblio liaudies 
instrumentų plokštelės prista
tymas Jaunimo centro mažojoje 
salėje. 

Rugsėjo 26 d. — Montrealio 
"Gintaro" ansamblio koncertas 
Jaunimo centro didi. salėje. 
Rengia "Grandies" ansamblis. 

Rugsėjo 27 d. — Antano Va
nagaičio kūrybos koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Programą atliks Toronto 
"Volungė" ir solistai. Rengia 
"Margutis". 

Spalio S d. — Cicero Jūros 
saulių "Klaipėdos" kuopos "Švy
turio" balius Saulių namuose. 

— Gage Parko LB apylinkes 
balius Jaunimo centro didi. sa
lėje. 

— Marąuette Parko LB apy
linkės linksmavakaris su šo
kiais Tautiniuose namuose. 

Spalio 4 d — Madų paroda 
Jaunimo centro didi. salėje. Ren
gia Putnamo Seselėms remti 
draugija. 

Spalio 9 d. — Marąuette Par
ko LB apylinkės vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. 

Spalio 10 d. — Cicero LB apy
linkės tradicinis rudens balius 
Sv. Antano parapijos salėje. 

Spalio U d Spalio 9-tosios 
(Vilniaus pagrobimo) minė ji- i 
mas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto liet. sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities suvažiavi
mas marijonų vienuolyne prie 
"Draago". 

Spalio 16 d. — Tautodailės 
paroda Jaunimo centro mažojo
je salėje. Rengia skaučių sese
rijos vadija. 

— Gage Parko LB apylinkės 
vakaronė socialiniais reikalais 
Jaunimo centro kavinėje. 

Spalio 17 & — Lietuvių 
Tautiniuose namuose šių namų 
dešimtmečio sukakties minėji
mas. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos balius Jaunimo centro didi. 
salėje. 

— Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų banketas 6vč. 
M Marijos Gimimo parapijos 

— Akademinio skautų sąjū
džio metinė šventė Saulių na
muose. 

— Dariaus Girėno lit. mokyk
los pobūvis Jaunimo centro ka
vinėje. 

Spalio 23 — lapkričio 1 d. — 
Dešimtoji metinė Lietuvių foto
grafų paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

Spalio 24 d, — "Margučio" 
radijo 60 m. veiklos sukakties 
pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 24 d. — Lietuvių Tau
ragės klubo banketas Saulių na
muose. 

Spalio SI d. — Skautų rengi
nys Jaunimo centro didž. salėje. 

Lapkričio U - Tėvų Jė
zuitų filmo pristatymas Jauni
mo centro kavinėje. 

Lapkričio H - Anglijos 
- Britanijos Lietuvių klubo ba
lius Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

— Lietuvių fondo banketas 
Oak Lawn Tower Inn. 

Lapkričio 8 d. - Chicagos 
Lietuvių styginio ansamblio 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Marijonų bendradarbių 
žaidimų popietė marijonų vie
nuolyne prie ''Draugo". 

Lapkričio 13 d. — Gage Par
ko LB apylinkės vakaronė so
cialiniais reikalais Jaunimo cen
tro kavinėje. 

Lapkričio 14 d. — Chicagos 
Aukšt. lit. mokyklos balius Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Brighton Parko LB ban
ketas šaulių namuose. 

Lapkričio 15 d. — D. Stan-
kaitytės ir A. Grigo koncer
tas Jaunimo centro didi salėje. 
Rengia Skautybės fotidas. 

— Liet. istorikų draugijos 
renginys Jaunimo centro ma
žojoje salėje. 

S. S. siūlo, už tokias mintis, ku
rias spausdina amerikiečių spau
da? Jeigu tos mintys yra tokios 
"klaidingos ir prasilenkia su fak
tais", tai kodėl pati Amnesty In
ternational neprotestuoja? 

Nežinau, kokius ryšius S. Su
žiedėlis palaiko su Amnesty In
ternational, gindamas organiza
ciją ir kaltindamas Br- Aušrotą 
visai neteisingai, bet tiesos reikia 
ieškoti nuoširdžiai, o ne puolant 
ką nors. 

Reiškiu pagarbą 
V- A. Sventickaitė 

tarp partijų susirinkimuo
se, spaudoje ir seime su de
magogijos dideliu prieskoniu. Tie 

reikėtų laikyti nei žymiais politi
kais, nes jie kelia tik erzeli, nesan
taiką, patys nepajėgdami nieko 

sa, tada kiaulėmis vieni kitų ne-, pozityvaus ar konstruktyvaus pa
vadino. Į siūlyti ar padaryti. 

Aišku, Lietuvos gyventojų iš-i Kodėl lietuviškoje veikloje 
rinkti atstovai, kurie buvo demo
kratiško nus:stsymo buvo kukū-

CLASSIFIED ADS 
daugiausiai nėra sutarimo ir vie
ningumo Lietuvos laisvinimo 

ven-

GERB1AMIEJI, 
Nors esu labai nepaslankus 

rašinėti senatoriams, preziden
tams ar redakcijoms, bet šį kartą 
neiškenčiu nepareiškęs savo nuo
monės. Džiaugiuosi, kad Draugas 
įsileido naujų žmonių redakcijon, 
kurių straipsniai padeda išjudinti 
telkšančią balą. Ta pačia proga 
noriu išreikšti didžiausią pasigėrė
jimą Sauliaus Sužiedėlio atsaky
mu Aušrotui ir dr. Lino Sidrio 
straipsniu apie Gintarine, uždan
gą. Na, o terminas Gmtarinė už-

;a vertas premijos. 
Kas galėtų drįsti sakyti, kad su 

senimu baigsis Amerikoje lietuvy
bė ir kova už Lietuvos išlaisvini
mą, kai į darbą ateina tokie vy
rai. 

Su pagarba 
Jonas Vaicekonis 

ringesni ir tolerantiškesni. Juos politikoje, J. Daugėla lyg 
jungė Lietuvos valstybės atstaty-1 * » a t v l r a i i r objektyviai pazvelg-
mo reikalai ir jos nepriklausomy- * k a s t o s * * pagedaujamos 
bės išlaikymas. Tačiau ir tada ne i vienybės nenori ir jai pastoja ke-
visuose svarbiuose reikaluose bu- H Jei jam atrodo kad yra nesu-
vo sutarimas ir vieningumas brendusių ir intelektualiai nepa-
tarp partijų. Pvz. tokiu svarbiu 1 Jėgiu vadovų pasiekti vienybei, 
klausimu, kaip Lietuvos konstitu-1 tai jų pirmiausia ir reikia lesko-
ciios priėmimas, seimas parodė į l i y ^ 0 ^ ^ 6 

nevieningumą. Konstitucija buvo 
priimta krikščionių demokra
tų bloko 59 balsais iš 112 seimo 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 5 dideli kamb. 2-me aukite. 
Apšild. Arti 65 ir Washtenaw. Tik 
suaugusiems. 638-9633. 

atstovu, kai tuo tarpu kitos parti 

jei šiandien vadovauti išren
kami, kad ir nedidžiausios lietu
vių daugumos, bet demokratišku 

L būdu idealistiškai nusiteikę ir 

FOR RENT — 3 room heated apt. 
$200 per month. 6757 S. Artesian. 

Tel. — 927-10*4 

ISNUOM., Bridgeporte, saulėtas 3-jų 
miegamų butas 2-me aukšte. Tuojau 

j galima užimti. Rekomendacijos reika
lingos. Arti Sv. Jurgio bažn. Skambint 
rytais iki 12 vai. tel. 528-7696 arba 
247-1725 iki 8 vai. vakaro. 

•i b- ~ J ~ £ u„„~ r«^2 dar jaunesnės kartos žmonės, tai 
jos susilaikė arba balsavo prieš.. > ^ t . £ 
E ! ..;«.„J„ ^ ~ : „,Aa~*; v~>vw. reikia tik džiaugtis. O kas gi drau-

MISCKLLANEOUS 

lietuvių 
išstatyti 

Ne visada sekėsi sudaryti koalici .. . v. 
nes vyriausybes. Pagaliau pasku- **» * • * " . tūkstančių 
• • J ii . i- «. J « dalyvauti rinkimuose ir 

tinis perdaug suhberalmtasdemo- fausiu$ k a n d i d a t u s ? 
kratinis valdymas ,r 1926 m. su- T j d g i ^ ^ — ^ s u „ P a _ 
kilimas, kuns Lietuvos valstybi- l k ) L i e t u v i o " n a u j o j o „£&_ 
nį gyvenimą pakrerpe diktaturi-, t o r - a u s i s a k ^ u i r ^ 
niu keliu, rodo, kad tautines vie-1 ..„ l v o j i m U f k a d > n e g a l i n t ro_ 

sitarti, kaip galima pasiekti vie
nybės, tai tik laiko gaišinimas. 

nybės šaknys nebuvo tokios tvir 
tos. 

N E PRAEITIS, O DABARTIS 

Birželio 15 d. "Drauge" buvo 
įdėtas Jono Daugėlos straipsnis 
"Tautinės vienybės šaknys". Jei, 
prisimindamas Steigiamojo sei
mo 60 metų sukaktį, aiškino, kad 
Lietuvos demokratinio valdymo 
laikotarpyje buvo vienybė ir suta
rimas Seime svarbiausiais klausi
mais, o dabar čia esame susiskal
dę, susikivirčiję, nevieningi. Pa
sigesdamas anos seimo idealios 
vienybės nurodo, kad dabartiniai 
mūsų politinių partijų "genero
lai" yra be armijos ir visuomenės 
verkėjai atsitiktinai iškilę, nėra 
pakankamai subrendę ir intelek-

Yra blogai, kad nepasimokoma Vieningas nsiteikimas gali atsi-
iš klaidų ir nepasekame gerais rasti tik sąmoninguose ir geros 
praeities vieningumo pavyzdžiais, valios žmonėse. J. Navakas 
Vietoje gerų pavyzdžių dar vis at
siranda blogų. Reikia apgailestau
ti, kad kai kurie mūsų. vadinamie
ji žymūs politikai didžių tautinių 
švenčių proga neatsakingai mėgs
ta pasišvaistyti savo kalbose ne
gudriais išsireiškimais. Tokių ne-

l'ACKAGE E X P R E 8 S AGENCY 
MARIJA N O K E I K I E N * 

SIUNTINIAI 1 UETUV* 
Labai pageidaujamo* r*roa rusie* 

prekes. Maistas U Europo* aandSUų 
MOS W. ••ta St.. Chlcago. HL SOSSt 

Tel. «5-2787 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
dimaį ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8065 

iiiiiiiliiillllliiiiiliiimilllllllillilllliiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiumuiiii 

HELP WANTED — MOTERYS 

RETAILCLERK 
Reikalinga lietuvaite univerriteto stu
dente dirbti pilną ar daliną laiką. Mar
ąuette Parko apylinkėje. 

Kreiptis į Danutę 
Tel. 434-5000 

R B A L £ S T A T C 

Savininkas parduoda vieną arba 2 
sklypus Wisconsin Delis lietuvių gy
venamoje vietovėje. Skambint telef. 
(406) 254-2918. 

Palos Hills — Savininkas parduoda 
mūr. namą. 3 miegami, pilnas rūsys. 
1% vonios. Centr. oro vėsinimas. 2 
mas. garažas, šoninis įvaž. Cycl. tvo
ra. 80 x 125 p. sklypas. $82,500. 

Telef. 598-7871 

tua-liai nepajėgūs vienybei įgy-
Lapkričlo 21 d. — Pedagogi- Į vendinti. Tačiau, neprarasdamas 

mo lituanistikos instituto ab
solventų vakaras Jaunimo cent
re. 

Lapkričio 25—29 d. — Moks
lo ir kūrybos simpoziumas Jau
nimo centre. 

Upkrifto 28 d. _ "Lituani-
cos" futbolo klubo tradicinė va
karienė su šokiais šaulių na
muose. 

Gruodžio 6 d. — Jaunimo cen
tro tradicinė vakarienė didi 
salėje. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 

DAYTONA BEACH IR APYLINKES 
(Ormond Beach, Holly Hill, Port Orange, Daytona 

Beach Shores, Ponce Inlet, Flagler, Palm Coast, 
New Smyrna Beach) 

Sigita (Skirgailaite) Ramanauskiene 
anksčiau gyvenusi Toronte ir Hartford, Conn. 

p r a n e š a , k a d d i r b a 
DAYTONA BEACH DIDŽIAUSIOJ NEKILNOJAMO TURTO 

AGENTŪROJ — 

Adams, Cameron & Co., Realty World 
ir mielai lietuviškai patarnaus. 

NAMU TEL. (904) 761-4879 
Norintieji informacijos siųskite šią atkarpą: 

Saulius Sužiedėlis dėl Amnesty 
International kritiškai atsiliepė į 
Br. Aušroto straipsnius ("Drau
gas", nr. 118, gegužės 21 d.). 

Dėl šios kritikos leiskite ir man 
pareikšti savo nuomonę-

Pirmiausia, kaip S Sužiedėlis, 
skaitydamas Br. Aušroto straips
nius jau nuo 1978 m., tik dabar 
susirūpino jo "kvalifikacijomis ir 
raštu lygiu". 

Tik prabėgomis dėl Amnesty 
International organizacijos straip 
snio balandžio 22 d- "Drauge^ 
S. S. rašo, kad Br. Aušrotas pra
silenkė su tiesa ir kad jis pateikė 
eilę minčių, privedančių prie vi
siško absurdo... skandalingu nesi 
skaitymu su tiesa". 

Pirmoje eilėje tai ne Br. Aušro
to mintys, o prancūzo žurnalisto 
Hughes Keraly. Antra, Br. Auš
rotas teparašė to žurnalisto ištir
tus faktus, kuriu Sužiedėlis nepa
minėjo. Trečia, jis sako, "laimei 
šis straipsnis neišėjo anglu kal
ba"..- Juk Br. Aušroto straipsnis 
kaip tik ir yra vertimas iš anglų 
kalbos ir kiekvienas, kuriam įdo
mu, kas AI yra per organizacija, 
gali pasiskaityti "The Review of 
the News", April 1, 1981, nr- 13, 
psl. 63 — 64. 

Br. Aušrtotas niekam nesiūlo 
pirkti Hughes Keraly knygą, jis 
tik sako, kad tokia yra išleista 
Prancūzijoje. 

Ar. Br. Aušrotas turi atsipra
šyti Amnesty International, kaip 

vilties susitarimui, ragina siekti 
vienybės. Jo galvojimu, padėtis 
pasikeistu į gera pusę, jei bend
ruomenės rinkimuose dalyvautu 
bent šimtas tūkstančiu lietuviu ir 
tiek pat įstotų į mūsų politines 
partijas. Tada tos armijos išsi
rinktų geriausius vadus ir čia. jau 
būtų atkastos Steigiamojo seimo 
legendarinės vienybės šaknys. 

Romantiškai nusiteikę žmonės 
visada idealizuoja praeitį lyg ir 
vengdami pažvelgti į buvusią tik
rovę. Jiems nurodo, kad praeity
je viskas buvo gražu, gera ir kil- Į | 
nu, beveik pavyzdinga. 

Senesnieji gerai atsimename 
seimu laikus, kai prieš seimo at
stovu rinkimus eidavo arši kova 

S. RAMANAUSKAS, ADAMS, CAMERON & CO., REALTORS 
9929 Nora R<L, Port Orange, FL. 32019 

Prašau nemokamai prisiųsti informaciją apie: 

Namus Condominiums 

Sklypus Biznius 

Daytona Beach (žemėlapį ir 11 . ) 

"I 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdrauda nuo usn ie* ir automo
bilio p a s mos. 

FRANK Z A P O M S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-88M 
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A. T V E R A S § 

LAIKRODCIAI IR BRANGENYBES § 
_ Pardavimas ir Taisymas 5 
I ' M t t W «9th Street — Tai. BE 7-1941 I 
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

• • » « I H M M I U m U K I M I 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusiu, grindis. 

Tel — RE 7-5168 

SIUNTIMAI Į LIETUVA 
ir kitus kranus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chlcago, m . 90932, tel. 927-5980 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros 
nuomos. 
O-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75.000. 
55-ta ir Kedzie —- 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininko 
paskola už 1 2 % . 
Marąuette Parko apyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa-
vininka paskola rimtam pilkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 Wesrt 63rd Street 

TeL 436-7878 ar 83^5568 

sssgsasaeBagsagasafcaco 

Daug sutaupysite, pirkdami Cia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvUtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 Weit 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

fsM on Smrinv 
ln««f«tt CompoundM) 

MS| «od Htd Ouarttriy 

• • • Ut fOT 
yįflflL finam** 

AT 0U« 10W tATB 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ ISkvLetlmai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai. 
ninmiiiiiiiiniiinninininnuHiiiimnmi 

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
MM So. Pulaski Rd.. CMeasa 

- $81-4111 

Mutual Federal 
tSavinqsandloan[2 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
Įvairių atstumų 

Te*. 876- 1882 arba 876-5896 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIlIlIHIlIlIlk 

IIIIIIIIIIIIIUIHIIIIK 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — yaldymas 
Namų pirkimas — Pardavimas' 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I Ų S"' 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 

HIIIIIIIIMimilllHilIlIHHIHMHIHlUIMlžilJ 

D t M E S I O 
iiHiiiiiimiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandelio. 

COSMDS PARCELS EXP»ESS 
2501 W. 99th St, Chlcago, DL 90029 

SIUNTINIAI 1 UETUYA 
Tel. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
HiiiiuimiiiiiiHiuiununimiunHiiiiiiim 
iiiiiiitiiitnuiiiimiiiiiiiiiiimmiitiimiHii 

NAMŲ APSITVARKYMC 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės , skambinant po 6-os va i vakaro. 

TeL 476-8950 
itiiiiiiiiiiniiiuituiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiit 

2212 WEST CERMAK ROAD CH1CAGO, ILL. 60608 
Potor Kazanauakos, Pros. Tel.: 847-7747 

I soussi SBo.tua.rrl.S-4 Thur.S-S Sat. S-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

imi 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
jiimiiuiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHW 

P T ' U M B I N G 
Lieensed, Bonded, Imurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 

k t plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdtiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikltt 
t a v o pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
iiiiiiimiiiiituimiiii 

I S I O Y E I T B D A B A R 

Jr 

AL l l l l l l 

^ P l V ^ \ T \ \ 1 \ A Reiidcnrioru ir koįrurrine* ntto»avybč» • 
P I ,1 i 1 \ I 1 wf\ Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojima* 

PPAT ra Angelė E. Karnienė 
I? CTT A T117 3 7 9 1 G u , f B<,u ,eva^d• s t Petersburg Beach, FL 331SS 
JU»5 l a i L Tetefonas (813)360 2448 • Vakare (813)381-2413 

^ . 

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys 

Tomas IV / knyga % (15-16) 
JUOZAS JAKŠTAS, PB.D. redaktorius 

J. A. RAČKAUSKAS, PH.D. viceredaktorius 
Išleido Lietuvių Istorijos Draugija 1980 m. Didelio 

formato, 416 pusi. Kaina su persiuntimu $16A5 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 West 6Srd Street, 
Chicago, Iū. 6*0689 

Ulinois gyv. dar prideda 90* valstijos mokesčio. 

^ 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. 
VIENOS ŠEIMOS PASTANGOS 

Prieš kiek laiko teko lankytis 
New Yorke ir ta proga, užsukus į 
kun. K, Pugevičiaus vadovauja
mą Lietuvių informacijos centrą, 
grąžinti užsilikusią anglų kalba 
informacinę medžiagą- Kun. K. 
Pugevičius, pažvelgęs į grąžina
mas brošiūras, su neslepiamu ap
maudu balse priekaištavo: "Argi 
negalėjote Baltimorėje viską iš
platinti? Juk šiandieną ta me
džiaga jau pasenus. O kaip de
juojate dėl informacijos anglų 
kalba stokos". 

B tikrųjų esame kalti ne tik 
mes Baltimorėje, bet ir daugely
je vietovių, kad dažnai mūsų cent
rinių veiksnių paruoštos informa
cijos tinkamai neišnaudojame. 
Kun. K. Pugevičiaus išverstos į 
anglų kalbą "Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos", išleidžia
mos atskirais sąsiuviniais, verkte 
prašosi platinimo tarp amerikie
čių, jau nekalbant apie jo paruoš
tas kitas brošiūras. JAV LB kraš
to valdyba ir Visuomeninių reika
lų taryba Vasario 16-sios ir Baisio
jo Birželio minėjimų progomis pa 
ruošia anglų kalba radijo progra
mas ir pavyzdinius laiškus ame
rikiečių spaudai ir Atstovų rūmų 
bei senato nariams. Dažnai ta 
informacija pasilieka apylinkių 
valdybų bylose, o paruoštos ra
dijo programos neįpirštos ameri
kiečių radijo stotims. 

Panašiai būtų. įvykę ir šįmet 
Baltimorėje, bet šį kartą LB apy
linkės valdybos posėdyje buvo 
kažkaip giliau į tą reikalą pažvelg 
ta ir valdybos sekretorė Stasė Sur-
dokienė apsiėmė rūpintis gautos 
informacijos paskleidimu ameri
kiečiams. Į tą darbą įsijungė visa 
Surdokų šeima, ypač tik ką 

Surdokų šeima, tuo tarpu pa
drąsinta sėkmės spaudoje ir radi
jo bangomis, kreipėsi į Baltimo-
rės televizijos stotis, sudominda
ma jas pabėgėlio iš okupuotos 
Lietuvos, Vlado Šakalio, odisėja. 
Pastarasis, tačiau, nebuvo taip 
lengvai pasiekiamas, tad net ke
lis kartus teko datas kaitalioti ir 
stočių atsiprašinėti, kol pagaliau, 
grįžę iš Kalifornijos, atvyko į 
Baltimore Vladas Šakalys su Si
mu Kudirka. Televizijoje jie bu
vo trumpai terodomi, bet Surdo 
kams pavyko supažindinti su jau
na, jau minėto Baltimorės dien
raščio reportere Lineli Smith, ku
ri visą pusdienį praleido su atvy
kusiais, užrašinėdama ir rekor-
duodama jų pergyvenimus. Kovo 
16, 17 dienų vakarinėje dienraš 
čio laidoje išspausdinti du ilgi, 
iliustruoti jos straipsniai: "He 
braved cold, capture to flee op-
pression in his native Lithuania" 
ir "The fight for freedom goes 
on for Lithuanian". Abu straips
niai su iliustracijomis pirmuo
siuose dienraščio puslapiuose ne 
tik vaizdžiai nušvietė Šakalio ir 
Kudirkos pergyvenimus ir jų įs
pūdžius laisvuose Vakaruose, bet 
plačiai palietė visą lietuvių tau
tos tragediją. Skaitytojas čia buvo 
supažindintas su Lietuvos istori
ja, nepriklausomybės metais, oku
pacijomis, Baisiojo Birželio de
portacijomis, partizaniniu pasi
priešinimu ir dabartine rezisten
cija. Jis sužinojo mūsų tautinės 
vėliavos spalvas, mūsų himno žo
džius. Tarp Šakalio ir Kudirkos 
pasakojimų buvo cituojamas švei
caras dr. J. Eretas, sovietų oku
pacijos liudininkas, minimas lie
tuvių kalbos senumas ir giminin
gumas su sanskritu, aprašomos 
lietuviškų raštų staltiesės ir juos
tos ir net lietuviški valgiai. Aiš-

1 *< 
Kun. P. Jakulevičius skaito maldą Motinos dienos minėjime E. Chicago, Ind. 

Nuotr. R. Meškausko 

Deja, mūsų veiksnių žmonėms 
trūko jei ne geros valios tai įžval
gumo ir išminties. Todėl, po ke
lių mėnesių, išsivadavus Vladui 
Šakaliui iš Vliko globos, teko dė
ti daug pastangų išgauti bent da
lį, kas buvo pražiopsota. Tam rei
kėjo ne tik pastangų, bet ir lėšų: 
LB apylinkė padengė kelionės iš
laidas iš New Yorko. Panašiai 
įvyko ir Kalifornijos lietuviams. 
Šie gavę pamatyti Šakalį turėjo 
antrą kartą jį kviesti, kad prista
tytų amerikiečiams, tik deja, 
jiems New Yorkas kur kas toliau. 

Juozas Gaila 

Hot Springs, Ark. 

! suom. reik. t-bos memorandumui 
valstybės prezidentui, kongreso 
atstovui. J. Hammerschmitd, a 
biem Arkanso senatoriams — D 
Bumpers ir D. Pryor. 

Šis minėjimas buvo visapusis- £ 
kai sėkmingas ir gražus. Dalyvė Į 

JUODASIS BIRŽELIS | 

Visuomeninis veikimas Hot s 
Springs, Ark, visada judrus, bir-,g 
želyje dar labiau suaktyvėjo. Vie-i£ 
nas juodojo birželio miėnjimų bu- £ 
vo atliktas lietuviškos radijo va- £ 
landėlės „Leiskit į tėvynę' 
riai vadovauja Salomėja ir Petras 
Šmaižiai- Valandėlė yra privati, 
griežtai neutrali ir išsilaiko iš 
žmonių piniginių aukų. Programa 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 2 d. 
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1 GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS | 
Z. R A U L I N A r n S I 

"Lietuvos Karinės Istorijos raštai". Išleido "KARYS" § 
1979. Spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Didelio formato, 176 pusi. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu 10.00. 
Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 45+5 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629 
Hlinois gyventojai dar prideda 54 et valstijos mokesčio. I 
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kus birželio įvykius minėjo visą 
mėnesį. Birželio 7 ir 28 d. minė
jimas buvo transliuojamas per | pritaikinta visiems, todėl klausy-
LB „Laisvės varpų" radijo prog- J to]aį n o r i a i ir dosniai ją remia, 
ramą, paruoštą B. Užemio ir J- Girdėjusiems šių metų birželio 14 
Stempužio. Transliuota 15-kos | j r 21 d. programas, kurios buvo 
min. paskaita anglų kalba, pa-! specialiai toms dienoms pritaikin-
ruošta LB Visuomeninių reikalų | t o s> \fc0 neužmirštamas įspūdis, 
t̂ ûrVvT.c Pasilieti 1 A K < J : cn V i - I rLudrfmVi. 

Perskaitę Draugą, duokite ji kitiems pasiskaityti 

tarybos. Pasiųsti laiškai su Vi Klausytojas 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

LB Hot Springs apylinkė bir
želio 14 d. suruošė tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimą, kurį 
pradėjo šv. Mišiomis vienuoly
no koplyčioje. Mišias už Lietuvą 
ir žuvusius, su jautriu, tai dienai 
pritaikintu, pamokslu atnašavo 
kun- P- Patlaba. Birželio 14 d. 
vyskupas McDonald išsiuntinė
jo laiškus visoms Arkanso baž
nyčioms, skelbdamas tą dieną 
Maldos diena už kenčiančią Lie
tuvą, ragindamas visų bažnyčių 
klebonus melstis ta intencija. Po 

, pamaldų vienuolyno salėje vyko 
iš į ku, visa ši gausi informacija žur I akademinė dalis. Minėjimą pradė-

federalinės tarnybos į pensiją iš-1 nalistei buvo suteikta Surdokų, į j Q apylinkės pirm. S. Ingaunis, 
kurie nepagailėjo nei laiko, nei i supažindindamas su pagrindiniu 

laik- ! 
ėjęs Cezaris ' Surdokas. Pasinau
dodamas LB Visuomeninių reika
lų tarybos atsiųsta pavyzdine me
džiaga, jis parašė ilgoką laišką 
Baltimorės dienraščiui, kuris Va
sario 16-tosios išvakarėse buvo iš
tisai "The Baltimore Sun" dien
rašty išspausdintas. Per Angelę 
Katelytę Lawler, turinčią pažin
čių su Baltimorės nekomercinės 
radijo stoties personalu, Surdokai 
kreipėsi į tą stotį prašydami per
duoti lietuvišką programą. Nors 
stoties programos sudaromos ma
žiausiai mėnesį prieš, lietuviška
jai buvo parodytas susidomėji
mas ir parodytas noras ją išgirs
ti. Deja, nors LB mūsų spaudoje 
ir garsinosi, kad paruošusi 2 ra
dijo programėles anglų kalba, dar 
nei viena nebuvo paruošta. Sur-
dokams teko stoties atsiprašinėti 
už vėlavimąsi, gi LB vadovybę ra
ginti su paruošimu. Pagaliau iš 
Clevelando, iš LB Kukūros tary
bos buvo gauta 20 minučių pro
grama, kuria amerikiečių radijo 
stotis buvo tiek sužavėta, kad pa
siūlė lietuviškai muzikai skirti vi
są valandą. Surdokų šeimai vėl 
teko skubiai ieškoti muzikos, kuri 
tinkamai reprezentuotų lietuviš
kąją kultūrą. Ir taip, vasario 28 
d. per stiprią, klasikinės muzikos 
stereofoninę stotį WBJC FM, 
Baltimorės ir Washingtono klau
sytojai išgirdo programą, kuri lie
tuviui klausytojui tikrai galėjo su
kelti pasididžiavimą. Algio Ruk
šėno komentarai, Zotovienės de
klamacija ir Juozo Stempužio pa
rinkta muzika buvo be priekaiš
tų, gi likusioje valandos daly Sur
dokų parinkta lietuviškoji klasi
kinė ir liaudies muzika buvo vy
kusiai stoties pranešėjo charakte
rizuota ir pristatyta. įdomu, kad 
po programos į stotą kreipėsi Bal
timorės baleto vadovybė, prašy
dama kai kurios lietuviškos mu
zikos gaidų, su tikslu tą muziką 
paaudoti naujam baleto reper
tuarui. Reikia tikėtis, kad šis ir 
kiti palankūs atsiliepimai atvers 
plačiau duris lietuviškai muzikai 
toje stoty. Pažymėtina, kad šiai 
nekomerciniu pagrindu veikian
čiai radijo stočiai vėliau vykdant 
lėšų telkimo vajų, LB Ba-ltimorės 
apylinkės valdyba paskyrė 100 
dol auką, tapdama tos stoties rė
mėja. 

pastangų užmegzti ryšius su 
raščio redakcija ir taip paveikti 
vieną jos narę, kad ji tapo nuo
širdžia lietuvių drauge. 

Retai kada Lietuvos ir lietu
vių vardas buvo tiek minimas Bal
timorėje, kiek šį pavasarį- Ir nuo
stabiausia, kad tai buvo pasiekta 
vienos šeimos pastangomis, ku
riai LB apylinkės metiniame su
sirinkime buvo pareikšta tikrai 
užtarnauta padėka. Surdokų šei
ma viena iš tų, sukančių lietuviš
ko gyvenimo ratą Baltimorėje. 
Cezaris Surdokas — visuomeni
ninkas, žurnalistas, pedagogas. 
Aktyvus LB apylinkės darbuoto
jas, pakaitomis vadovavęs vieti
niam Balfo skyriui, globojęs moks
leivius ateitininkus, pirmininka
vęs at-kams sendraugiams. Pas
kutiniais metais, nors ir dirbda
mas Washingtone, tolokai nuo 
Baltimorės, ir maža teturėdamas 
laisvalaikio vėl perėmė Balfo sky
riaus vadovavimą ir jį atgaivino. 
Stasė Surdokienė daugelį metų 
kaip dirba LB apylinkės valdy
boje, gi sūnus .Linas, baigęs psi
chologiją, dar moksleiviu būda
mas pasirodydavo su lietuviško 
gyvenimo apžvalgėlėm vietinėj 
radijo valandėlėj ir šiandieną ne 
svetimas lietuviškoj veikloj. 

Baigiant, keletą pastabų dėl 
mūsų veiksnių. JAV LB krašto 
valdyba turėtų žymiai anksčiau 
paruošti medžiagą Vasario 16-sios 
ir Baisiojo Birželio įvykių minėji
mams- Esu dirbęs pats krašto val
dyboje ir žinau, kiek to laiko ir 
kiek tų darbų ir nekartą jų laiku 
neatlikau. Dabar esant periferi
joje, matau kaip svarbu, kad in
formacinė medžiaga, kaip radijo 
programos, pavyzdiniai laiškai ir 
t. t. anksti pasiektų apylinkes, nes 
tik tada galės būti panaudoti. 

Antroji pastaba liestų Vliką. 
Tik Vladui Šakaliui atvykus į 
JAV, LB Baltimorės apylinkės 
valdyba buvo paprašyta sukvies
ti apylinkės lietuvius jo sutikimui. 
V. Šakalį atlydėjo du Vliko val
dybos nariai ir po sutikimo vėl 
išsivežė. Nesunku įsivaizduoti jei 
tada būtų buvę leista pasikviesti 
reporterius ir televizijos atstovus 
kiek būtų buvę gauta reklamos 
Lietuvos reikalu, kai Šakalio pa
bėgimas buvo "dienos naujiena". 

paskaitininku — svečiu iš Cle 
velando — Juozu Stempužiu, Si
biro tremtinėmis ir savanoriu-kū-
rėiu. Pasveikinęs atvykusius į mi
nėjimą (kurių buvo 76 veitiniai 
lietuviai), tolimesnę programą 
vesti pakvietė Ireną Sirutienę. 
Įneštos JAV ir Lietuvos vėliavos, 
sugiedotas himnas ir susikaupi
mo minute pagerbti žuvę už Lie
tuvos laisvę ir Sibiro tremtyje 
Iškviestos vietinės Sibiro tremti
nės — S. Rūkienė, Onutė X, ir 
savanoris-kūrėjas P. Petrulionis. 
Valdybos narė F- Žeruolienė,juos 
pagerbiant, prisegė gražias gėles, 
Vidos Ingaunienės Chicagoje pa
ruoštas. Kun. J- Burkus sukalbė
jo jautrią invokaciją- P. Balčiū
nas paskaitė „O Dieve geriau
sias", kur nusakoma partizanų 
tikslų — pageidavimų pavedimas 
Dievui. Paskaitą skaitė LB Kul
tūros tarybos narys, visuomeni
ninkas, ilgametis Clevelando lie
tuvių radijo programos vedėjas 
Juozas Stempužis. Akademinė da
lis baigta giesme „Marija, Mari
ja" ir „Lietuva brangi". 

Džiugu buvo matyti minėjime 
abu mūsų kunigus: P. Patlabą 
ir J. Burkų. Po minėjimo buvo 
bendri priešpiečiai. Minėjimą ruo
šiant, sutartinai dirbo valdybos 
nariai: Ingaunis, Dūda, Miceika, 
Žemaitis ir Žeruolienė ir kontro
lės komisija — Makaras ir Siru
tis. 

Laike priešpiečių, pirm- Ingau
nis padėkojo Stempužiui už at
vykimą, LB Krašto v-bos pirm. 
V. Kutkui ir valdybai, Kultūros 
tarybos pirm. Bublienei ir v-bai 
už teikiamą globą Hot Springs 
apylinkei, kuri yra toliau nuo 
centrinių miestų ir sudaryta be
veik iš vienų pensininkų-

Hot Springs apylinkė tragiš-

M Y U M A I R BRAXGI LISl TK 
Tu palikai a.pie aave gražiausius 

pr i s imin imus 
Ir skausmą, kur į sunku apsakyt. 
Bet mums , Tave mylintiems. 

Tave p r a r a d u s 
Tie pr i s iminimai niekados, 

n iekados neičsisems. 
Jie amžina i mūsų širdyse ir 

mintyse gyvens. 

Š. m. liepos mėn. 4-tą d. sueina vieneri metai, kai 
mūsų b rang i ir mylima dukrytė - anūkėlė A. t A. LISUTĖ 
BUNSTRUBATTĖ buvo pašaukta į amžinąjį poilsį Vieš
patyje . 

P ranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. liepos mėn. 4 d., 8 vai. 30 min. ryto už jos sielą bus 
a tnašau jamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Po pamaldų, šv . Kazimiero kapinėse, bus pašventin
t a s a. a. Lisutės Blinstrubaitės poilsio vietos paženkli
nimui paminklas . 

lAūdintys: TĖVAI, SENELIAI ir GIMINĖS 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776*363 

J.&J.PHARMACY 
« N | vftaHfeal. Importuoti k««t«i4 gydomos faNė H l 

Vaikioįamoa Mdf*. ramentai Ir kt, pirkti ar rūmo* 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininke 

S 0 P H I E B A R Č U S 
BADIO ŠĖMOS VALANDOS 

Vtoos programos Ii WWA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 430 vai. p.p. per tą pačią 
*atį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
oao 8:30 iki »:» vai. ryto. 

Tfetef. 414-141S 
14M AM 

1\SŠ S. MAPLEWOOD A VE-
CHICAGO, M * 
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Į GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA s 
I SOL. DANOS STANKA1TYTBS Į 
i (įdainuota lietuviškai) i 

O P E R Ų A R I J O S i 
I Simfonijos Orkest ras Su Lietuvių Operos Vyrų Choro. | 
i Dir igentas Alvydas Vasaitis 

I GRAŽINA. AIDA, KAUKIŲ BALIUS, I4KTJIO GALIA, 
§ CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

I Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: 
B DRAUGAS, +5+5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 606t9. 
= m. gyventojai d a r prideda 80 e t valstijos mokesčio. 
^MI|||IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIHUlllllllllllllllllUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIBIItll« 

L I E T U V O S BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Teisių Vyskupija 

• R O N I U S KVIKLYS 
TelSiu. vyskupija yra 1-ai tomas i5 LIETUVOS BA2NYCIU iš

rijo* leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių lios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiikreiptą mūsų balnyčių 
ir kitų religiniu pastatų vaizdą, kad ateities lietuviu, karto* matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos įmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—(ai kaip raio 
autorius knygos įvartyje. 

Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $XXM. 
Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D ( ) \ YDAS P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4330-34 So. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4tr>05-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — Y A r d s 7-1 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
TeL 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

V 
Uhakymus sftastl: 

DRAUGAS, +5+5 West €Srd SL} Chicago, IL 606Ž9 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 2 d. 

X Dalia Staniškienė, Oeve-
lando ateitininkų veikli narė, 
spaudos bendradarbė, Ateitinin
kų jubiliajiniame kongrese kal
bės apie "Mūsų uždavinius, sie
kiant viską atnaujinti Kristuje". 
Šia tema pranešimas bus rugsė
jo 5 d., šeštadienį, bendrame 
kongreso posėdyje Jaunimo cen
tre. 

X Laiškais kongresmanams 
E. Derwinskiui ir Fr. Annunzio | 

išeis su kiiltūriniu priedu. Po įd r . K. Šidlauskas, Altos pirmi-

X "Draugas" šį šeštadieni. 
l iepos 4 d., neišeis, šeštadienį 
nedirbs nei redakcija, nei admi
nistracija, nei spaustuvė. Penk
tadienį, liepos 3 d., "Draugas' 

švenčių bus "Draugo" pirma
dienio, liepos 6 d., laida. 

X Kun. Andrius Naudžiūnas, 
MIC, Marijonų vienuolijos nau
josios tarybos, vadovaujamos 
provinciolo kun. V. Rimšelio, 
buvo vėl perr inktas provincijos į cago, EI., pratęsdamas "Draugo" i 
t a rybos sekretorium. Taip p a t ' prenumeratą, .paaukojo ir 15 į 
buvo išrinkti naujų kandidatų į j dol. dienraščio stiprinimui. Nuo-
vienuoliją mokytoju - magistru širdus ačiū. 

ninkas, paprašė pagalbos Ame
rikos piliečiui Vytautui Skuo-1 
džiui, kuris, pasmerktas kalėti j 
7 metus ir dabar pradėjęs bado 
streiką. 

x Mykolas Ptiškarskis, Chi-

IŠ ARTI IR TOLI 
i . A. VALSTYBĖSE 

— "Los Angeles Times" bir
želio 27 d. laidos religiniame sky
riuje išspausdintas straipsnis 
"Lithuanians' Rallying Point 
Marks Anniversary" (Lietuvių 
susibūrimo vieta mini sukak t į ) . 
Straipsnyje plačiai aprašyta Los 
Angeles šv. Kazimiero parapija, 
įsteigta 1941 m. Paminėti pa
rapijos lankytojai, k. a. P r a n a s 
ir Algirdas Bražinskai, S imas 
Kudirka ir Vladas šakalys . Pa 
stebima, kad parapijos klebonas 
prel. Jonas Kučingis, buvo apra -

kun . Timothy Roth ir jo pagelbi-
n inku — kun. Edvardas Vitch-
koskis. Jie noviciatui vadovaus 
Marianapolyje. 

X Prof. Adolfas Darnusis, 
Ateitininkų federacijos tarybos Į kiname kaip naują skaitytoją, o 
pirmininkas, pirmąją Ateitinin- už 10 dol. auką dėkojame. 

Lietuvių Bendruomenės Bnghton Parko apyl. valdyba. Iš kairės (sėdi): S. Daulienė, M. PranskeviCienė, Gr. Mei-
luvienė ir O. Naureckienė; (stovi): B. Lungys, S. Juškus, S. Jokūbaitis, V. Dijokas, P. Peleckas ir J. Šlajus — 

X Stasys GeUys, Belleville,: pirmininkas (nuotraukoje nėra V. Utaros). Nuotr. P. Maletos 
Mich., atsiuntė 50 dol. čekį su: _ 
prierašu: "Prašau pradėti siun
tinėti dienraštį "Draugą" viene
riems metams". S. Geldį svei- CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

AUSTRALIJOJE 
— Melbourao lietavią para

pijos choras neseniai paminėjo 
savo veiklos 20 metų sukaktį. 
Nuo 1969 m. jam sėkmingai va
dovauja Pe t r a s Morkūnas. Cho
ras ne t ik ta i gražiai gieda baž
nyčioje, be t dažnai dalyvauja 
kituose parengimuose, vyksta 
koncertuoti ir į k i tas vietoves. 
Pe t ru i Morkūnui kartkartėmis 
išvykstant į užsienį, jį pava
duoja muzikė Biru tė Prašmu-
tai tė . 

— Pavergtųjų tautų savaitė 
sytas kovo mėn. "Tiesoje" ka ip I b u s pravesta Australijos mies-
plėšikas. Taip pat paminėta , j t u o s e - Liepos 26 d. East Mel-
kad parapijos narė R ū t a L e e ' b o u r n e ruošiamos jravergtųjų 
dalyvavo 40 m. sukakties iškil
mėse. 

kų jubiliejinio kongreso dieną, 
S. OŽELJENfcS lUBIUE-JUS 

X Dr. ir A. E. Baltrukėnai, 
rugsėjo 4 d , bendrame posėdy- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ G e d m i n . 
j e padarys pranešimą apie 
"ateitininkų šeimos bendravi
mą". Pi rmos dienos ^posėdžiai 

. tas, North Arlington, N . J., Pra
nas Gaižutis, Oakville, Conn., 

. . . , visi pratęsdami prenumeratas. 
vyks^Atei t imnkų namuose L e - į a t s m n t ė p Q 1 Q ^ a u f e ų k a i p 

paramą savo dienraščiui. Labai 
X Pasaulio lietuvių archyvas ačiū. 

nuolat gauna archyvinės me
džiagos, naujų ir senesnių spau
dinių. Paskutiniuoju metu di
desnę siuntą įvairių lietuviškų T . . 
leindinių prisiuntė M. Šimkus 
iš Baltimorės, archyvinės me
džiagos gauta iš Gr. Babraus-
kienės (iš Cicero) ir iš k t , o su auką 
d r . K. Pemkum Archyvas nuo-1 

Sekmadienį, birželio 28 d., 
Tautiniuose namuose buvo at
švęstas Sofijos Oželienės 80 m. 
amžiaus jubiliejus, suorganizuo
tas jos dviejų dukterų — Sofi
jos ir Dalios ir sūnaus Kazio. 

Pradėdamas minėjimą inž. 
Kazys Oželis padėkojo svečiams 

X Aldona Ingaunienė, Hot ir pakvietė minėjimą pravesti 
Springs, Ark., mūsų nuolatinė "Draugo" moterų skyriaus re-
rėmėja, atsiuntė 10 dol. auką. daktorę St. Semėnienę. Ji supa-

— Marija (Eivaitė) i r dr . J o 
nas Kaušeliai birželio 1 d. susi
laukę pirmojo sūnelio, Mariaus. 
Su jais džiaugsmu dalinasi inž. 
Aloyzas ir Aleksandra ESvai — 
tapę seneliais. Hauseriai šiuo 
metu gyvena Leudngtone, pr ie 
Bostono, kur Jonas profesoriau
ja Massachusetts Ins t i tu te of 
Technology. Pamaty t i s a v o 
anūką iš Chicagos buvo išvažia
vusi A. Eivienė. Buvodama ry-

! tiniame pakrašty, aplankė P u t -
„ • - • , - , namo seseles, kur susižavėjo jų 

minus valgius, vyko skaniai pa- 'ma, Poezijos dienos nebus vie- . . . . . _ . , 
.» - 1 ,- - , i. n • • dvasine veikla, senų žmonių elo-

Tėvynės dainą. Užbaigai buvo 'metų spalio mėnesį pasikviesti 
duetas "Vai plaukia, plaukia".' Los Angeles dramos sambūrį ir 

Pakėlus šampano taures, jubi- i spalio mėnesį suruošti vaka-
liatei buvo sugiedota "Ilgiausių | ronę, o 1982 metais vėl talkinti 
metų". Kun. J. Prunskiui palai- į Poezijos dienų vakaruose, žino-

aciu. 
X Kun. Albinas Martis, Cher-

leston, W. V., atsiuntė 10 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

žindino su solenizantės gyveni
mu, jos pasiaukojimu visuome
ninei veiklai. Pakvietė sukal
bėti invokaciją kun. J . Prunskį. 

Programos vedėja supažindi-
Boring, \ no su sėdėjusiais prie garbės 

la t keičiasi dubletais. Archyvas į ^ o n T o r l o v a s , N o HoUy-! stalo^ solenliante & Oželiene, 
h e p o s i r rugpjūčio mėnesiais, w o o d > ^ ^ jĮ^-. .Į,,,, L,. limmil 

vičius ir kt. 

ruoštos vaišės. nintelis renginys, kur talkinsimi. 
Jubiliatė S. Oželiene nuošir-! Turbūt Vasario 16, "Mardi 

džiai dėkojo dalyviams, dėkojo Grass" ir kituose renginiuose, ... 
. - , • ,« « • • - T • * \r 4. M . u dijų drauges B. Svihenę, J. L a p visiems, kūne "mano šviesai uz- Jaunimo centro Moterų klubo | x.^ 0 4 % . J : „„_ ** i „ 

gesus, padeda man gyventi" Dė- i ta lka bus reikalinga. 
kojo savo vaikams, kurie paro-j Po susirinkimo kava ir pyra-
do daug nuoširdumo, priminė rais pavaišino M. Saliklienė, ir 
Fraternitas Lituanica steigimo j dar ilgokai šnekėjom rūpimais 
laikus, parodydama gerą atmin-, klausimais. Al. Likanderienė 
tį, suglaustai .nupasakodama; 

STABILIZAVIMO IR 

tau tų pamaldos §v. Patriko ka
tedroje, organizuojama eisena. 

— Adelaidės lietuvių teatras 
"Vaidila" po sėkmingo St. Sant-
varo "žvejų" pastatymo Lietu
viu dienų vėl pradėjo darbą. Šį 
kar tą pasirinko dainos, šokio 
ir žodžio perpintą St. Sodeikos 
"Nemunas žydi" pjesę. Naująjį 
veikalą scenon išvesti žadama 
birželio mėn. viduryje. 

BRAZILIJOJE 
— A - a . Ona Jasiulionaitytė-

Greičiuvienė, gimusi 1904 m. 
Rokiškio apskr. Jurgiškių kai
me, mirė gegužės 24 d. Atvy
kusi į Braziliją 1927 m., gyve
no Agua Rasoj, kur išaugino 
gražią lietuvišką šeimą. Laido

mis uždarytas, tačiau jei k a s Willowick, Oh., Gintautas Rauli-
turės svarbių reikalų arba norta! Q a k F o r e s t ^ R a J 5 ^ ^ . g ^ fr 

3J aplankyti is toliau a tvaaa- ; č a n s k a s P o m p a n o B , a c h , F l a . , ' 
ves, prašome susisiekti telefo
nu 778-8685. Jei kas turės ko-

J. Daužvardiene, 
kun. J. Prunskiu, Ožehenės duk- j . 

Lau-
rence Blumenf eld, Dalia ir Her 

savo įdomaus gyvenimo eigą. 
Dėkojo birutininkėms, fraterni-j 
tiečiams, "Draugui", savo bran
giems vaikams ir jų šeimoms. 

čius minimą reikalą. J . Bacevi
čius padėkojo F . Brady už a t 
vykimą susirinkiman i r infor
macijas. 

Kun. (Kuzminskas kalbėjo 
Marąuitte Parko Lietuvių na- Lietuvių Katalikų Kronikos lei-

SAUGUMO REIKALAI 

i ba, spaudos rūpesčiais i r k t . 
j Taip pat paviešėjo pas savo s tu -

tuvių Mišias namuose atlaikė 
šiene, St. Liaugaudienę, N o r k e - ; k u n . p r Gavėnas. Buvo palai

dota S. Pedro, V. Alpina kapi
nėse. 

— Jonas Šinkūnas, gimęs 
Utenoj 1910 m., mirė š. m. ge
gužės 22 d., į Braziliją atvyko 
1929. J a u 11 metų pensininkas. 
5 metus dirbo stiklo fabrike ir 
36 Antanctikoj. Už savo sąži
ningumą ir sumanumą darbe 
gavo kelis medalius bei pažy
mėjimus: sidabro medalį Merito 

Inž. K. Oželis, dėkodamas sve- Į mų savininkų organizacijos na- dimo reikalu. Nurodė, kaip svar-
I čiams, reiškė viltį, kad draugys- rių susirinkimas įvyko birželio; bus yra (minėtas leidinys. J is 
' tės ugnelė visada švytės. Visą 19 d. švč. Mergelės Marijos Gi- j yra spausdinamas ir svetimomis j de servico už 30 metų darbo, 

kios medžiagos Archyvui, prašo
ma palikti Jaunimo centro r a š 
tinėje. 

x Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr . K. Šidlauskas telegra
ma kreipėsi į Valstybės departa
mento sekretorių Aleksandrą 
Haig. prašydamas skubios pa- į 
galbos Vytautui Skuodžiui, ku
ris birželio 15 d. pradėjo bado 
streiką. V. Skuodis yra Ame
rikos pilietis, gimęs Chicagoje, 
1980 m. gruodžio mėnesį oku
pantų nute is tas 7 metams į ver
gų darbo lagerius ir dar 5 m. iš
trėmimo. Jo paskutinis žinomas 
adresas buvo: Tenguševskij ra-
j o n Baraševo ind., 431-200, U č ž 
pzch., 385/3-5. Mordovskaja 
ASSR. 

X Australi joje gyvenantis ar
chitektas Jurgis Zaikauskas yra 
nupiešęs Radvilinį žemėlapi, kuri 
išleido 
bourne 

Vladas Gedmintas, Worcester, į man de la Cuesta, su sūnumi 
Mass., Bernardas Žukauskas,; inž Kaziu Oželiu ir jų vaikais. 
Chicago, 111. Visi atsiuntė po 5 
dol. aukų. Labai ačiū. 

Pirmoji jubiliatę sveikino gen. 
; kons. J. Daužvardiene, iškelda-
I ma S. Oželienės visuomenišku-

minėjimą sumaniai pravedė red.'. mimo lietuvių parapijos salėje. I kalbomis, kas labai brangiai kai- Į aukso 
St. Semėnienė. i. P r . j Susirinkimui vadovavo pirmi- nuoja. Prašė remti šį darbą au- darbo 

ninkas Juozas Bacevičius, sekre
toriavo Angelė Katelienė. J. 
Bacevičius perskaitė susirinki-

Birželio 16 dieną Jaunimo j mo darbotvarkę, kuri susirinku-

JA<J*iIMO CENTRO MOTERŲ 
KLUBAS ATOSTOGAUJA j 

mą, Lietuvos meilę, linkėjo svei-1 centro Moterų klubas susirinko I sių buvo priimta be pakeitimų, j nėtos problemos sprendžiasi apy-

laikrodį už 35 metus 
Nuvykęs į Boąueirao 

komis. Apie apylinkėje susida-, (Praia Grande) pailsėti, savo 
riusias problemas kalbėjo J . I bute buvo iš t iktas širdies prie-
Bacevičius ir Aleksas Pa tackas , puolio. Palaidotas Quarta Pa-
Jie teigė, kad čia anksčiau mi- r ada kapinėse. 

katos, neišsemiamos energijos 
gyventi, sulaukti 100 metų. 
Kun. J . Prunskis priminė, kad 
jubiliatė, atkurdama JAV-se Bi-

I mtininkių draugiją, čia kūrė 
Į Lietuvos meilės ugnelę. Dabar-
! tinė birutininkių pirmininkė K. 

paskutinį kartą prieš vasaros į Susikaupimo minute prisimintas linkės naudai, 
atostogas. Susirinkimui pirmi-! ir pagerbtas miręs mūsų organi- Į minti, 
ninkavo Klubo pirm. S. Endri- zacijos narys Juozas Jonikas, jo 
Jonienė, sekretoriavo S. Būro- šeimos nariams ir artimiesiems 
kienė. Pirmininkė padarė išsa-1 išreikšta užuojauta. Kar tu pa-
mų pranešimą, ką nuveikėm per gerbtos ir mirę Baisiojo birželio 
tuos kelis mėnesius ir kas dar, trėmimų aukos. Dr. Balys Pa-

I Leonaitienė su A. Likanderienė I numatoma ateity. "Mardi Gras" | liokas skaitė paskaitą "Birželio 
Į įteikė dovaną jubiliatei, dėko-1 karnavale pardavinėjom karštą kankiniai". Protokolo skaity-

vyną ir kepsnkikus, po Jaunimo; mas buvo atidėtas sekančiam 
centro koncerto talkinom su I susirinkimui, 
vakariene, Poezijos dienų metu I 

Ragina nenusi-

damcs už parodytą veiklą išei-
I vijoje. Liet. Moterų klubų fe-
! deracijos Chicagos klubo pirm. 
\ M. Marcinkienė sveikinime is-

Prof. Balys Vitkus, buvęs Laikino- j kėlė jubiliatės SUŠvytėjŪTlą išei-
;ios vyriausybės ministeris, kalba 40 j vijos lietuviuose. Ue t . kariuo-
•netų sukakties nuo pirmųjų trėmimų į menės kūrėjų savanorių ir ra-

J. Bacevičius susirinkimo da-
vaišinom susirinkusius kava, vy- j lyvius supažindino su atvyku-
nu ir pyragaičiais, po Laikino-j šiais svečiais: 15-to wardo še
šios Lietuvos vyriausybės ir su-: niūnu Frank Brady "South-
kilimo minėjimo, prie užkandžių j west News Herald" laikraščio 

lietuvių tautos sukilimo minėjime I m o v ė n ų vardu sveikino pulk. J. į i r vėl buvo Jaunimo centro Mo- j korespondentu Tom (Downes, 
Jaunimo Centre^ 

X Juoza<s Fabijonas, 
į švedas. Dr. V. Tauras sveiki-

Chica- į no Fraternitas Lituanica-Patria 
terų klubas. j "South town Economist", Jack 

Taip pat pasidžiaugė, kad i Madzelewsky ir kitais. Alder-
Tėviškės aidai" Mel- S©. M- Antanas Petronis. Grant, korporacijos vardu, pažymeda- į krautuvėlė veikia labai sėkmin-! manas F. Brady kalbėjo mūsų 
Taip pat jis yra para-

ir kitus. IV Mokslo ir kūrybos 

kad Mich., Algis Valiukaitis, Chica- mas 
šes įvairių straipsnių- Senojo £°- *H-- ^ ^ atsiuntė po 8 dol. už j vienas iš tos korporacijos stei-
Vilniaus universiteto architektu- kalendorių, kalėdines korteles gėjų. o inž K. Oželis dabar pa 
ra Brauno ir Hogenbergo atlase a r b a a u k a - Nuoširdus ačiū. 

Nijolė Gražulienė, Hazel 

dr. K- Oželis buvo , gaį. Tai nuopelnas pirmininkės I kolonijos saugumo ir stabiHza-
S. Endrijonienės ir jos nuošir- i vimo reikalu. Jis užtikrino, kad 
džiu talkininkių M. Macevičienės darvs 

Registruota gailestingoji 
suo Ona Ankienė kalbėjo apie 
ligonių lankymą, S tasys Pat la-
ba — Dariaus ir Girėno pa
minklo reikalu. Paminklas mūsų 
Atlanto nugalėtojams y ra gėdin
gai apleistas. Algis Barakaus -
kas grįžęs iš Anglijos ir Azijos 
pasakojo lietuvių nuomones apie 
JAV lietuvius. Pasigenda dar -

— Vadimas Boleckas, laivų 
s tatybos mžinierius, mirė Japo
nijoj. Ten pat palaidotas. Buvo 
pasiųstas į Japoniją prižiūrėti 
ten statomų Brazilijai laivų sta
tybą. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

l i e p o s 2 d. 
1881 m. Charles Guiteau šovė 

į prez, James Garf ield, kuris mi
nios lietuvių veiklos ir vienybės. | r ė už pusantro mėnesio. 
J. Bacevičius prašė neužmiršti 
spalio 17-tos dienos; tą dieną 
įvyks Marąuette Pa rko Lietu
vių namų savininkų tradicinis 

1890 m. JAV Kongresas pri
ėmė Sherman įstatymą, nukreip
tą prieš t res tus ir monopolius. 

1926 m. įsteigtas JAV kariuo-
banketas. Išr inkta rengimo ko- menės oro korpusas. 
misija. Baigdamas pirm. J . Ba- 1937 m. Amelia Earhar t Put-
cevičius palinkėjo visiems malo- nam dingo, skrisdama virš Ra-

viska. kad 

nių atostogų. (Naujais nariais 
draugijon įsirašė Ona Mažony-

namas. esąs j ^ J o n a s i r s t a s ė Latviai i r An-

simpoziume Chicagoje 1981 m. Crest. 111., Adomas Viliušis, Chi 
rudenį jis kalbės apie "Austrą 
lijos architektūrą". 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik I Ohio. 

kviestas būti korp. fraternitas j * M. Saliklienės. Talkina, ži- į 7329 So. Rockwell Ave., nebūtų j t a n a s ' į r Lffija Adomėnai Susi-
- L. ;

v a i d o m a s Chicago Housing Au-
thority. Minėtas pastatas dar 
nėra galutinai perėjęs CHA 

Lituanica nariu. Korporacijos! noma, ir kitos Klubo narės, t a ; 

pobūviai būdavo Oželių namuo- j čiau šios t rys krautuvėlėj yra 
se. Jubiliatė ir jos šeima buvo \ visada, kai tik būna atdara. Lie-cago, 111.. Petrą Stanat, Chica 

go. UI., dr. V. Karoblis, Rinlev. . 
A. Juknevičius. Miami RIOS g y d y t o j ų d r a u g i 0 6 v a r d u

 % tuvėlė bus uždaryta ir vėl pra-: romą žygių, kad šis pastatas 

artima Fraternitas lituanicai. j pos ir rugpjūčio mėnesiais krau- nuosavybėn. Sakė, kad bus da-

rinkimas buvo gausus svečiais 
ir nariais, kurių buvo a r t i 200 
asmenų. 

Stasys Pa t l aba 

miojo vandenyno. 
1968 m. teisėjas Anglijoje su

t iko perduoti J ames Ear l Bay į 
JAV teismą už dr . Martin Lut-
her King, jr. nužudymą. 

1976 m. š i au rės ir Pietų Viet
namas buvo sujungti po daugiau 
kaip 20 m. ka ro . 

Beach. Fla.. visi užsisakė nau-
su-

reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT jausiu leidinių už didesnes 
MARKET. Medžioklinės dešre-, m a s 

lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
291$ West 63rd St., Chicago, m. 
•0629. Tel. 43&4337. (sk.) 

X AugustaIBS Kuolas, Toron
to, Kanada, visuomenininkas. 

dr. St. Budrys įteikė jubiliatei i dės veikti po Darbo dienos sa-; pereitų j kitas rankas. Pažadėjo, | r 
' vaitgalio. Visas gautas pelnas kad visomis galimomis priemo-
iš krautuvėlės ir užkandžių pa- į nėmis stengsis šią koloniją sta-
skirtas Jaunimo centro reika 
lams. 

rekorderį. 
Raštu sveikino vysk. V. Briz-

gys, min. St. ir V. Lozoraičiai, 
J. Tubeuenė, gen. St. Raštikis, 
E. Plechavičienė su sveikini-

bilizuoti. kad mes ir mūsų vai
kai galėtume ramiai gyventi. 

už parduotas knygas atsiuntė i mais atsiuntė gėlių puokšte. V. 
216 dol. A. Kuolas yra "Drau- .Tonuškaitė, dr. V. Sruogienė, A. 

Ateity numatoma: dar šių Atsakinėjo j klausimus, liečian-

go" knygų platintojas ir sąži- Trečiokienė, Kirkilienė, Sidzi-

X NAMAMS PIRKT! PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei-

ningai atsiskaito 
ptracija. 

su admini-

X A. Ragelis Gulfport. Fla., 
namais nuošimčiais. Kreipkitės j nuoširdus hetuviškų knygų pla-
Mutual Federal Savings. 2212 tintojas, vėl atsiuntė už yarduo-
West Cermak Pvoad. — Telef. 
VI7-T747. (sk.). 

X Dengiama ir tai«»onw visą 
rūšių jrtogun. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus

t a s knygas 212 dol. ir užsisakė 
naujų leidinių uė didesnę sumą. 

x FmJija RaiH*"nė, Baltimore. 
Md.. buvo atvykusi į Chicagą, 
lankė savo pažįstamus ir drau-

ti. Skambinkite Arvydui Kietai gus ir ta proga užsuko j "Drau-
teL 434-9656 arba 737-1717. 

(sk.). 
gą" ir jsigijo įvairių leidinių už 
didesnę sumą 

kauskienė, Skučienė, Pakštienė, 
dr. Ingelevičius, Alseikienė, dr. 
Žilinskienė, Leonai, dr. Pavilanis, 
O. Pulkauninkienė. Flateriai. 

Svečiai išklausė mūsų operos 
solistų Margaritos ir Vaclovo 
Momkų skambių dainų. Jiems 
fortepijonu palydą sudarė A. 
Vaeaitis. Solistai padainavo 
Šuberto Serenadą. "Mano sieloj 
šiandien šventė" dainavo sol. 
M lf: • ' ™*A" «A ** "Dainavos" prieSatostogimame pobūvyje pranešimą apie būsimą spektaklj 
Mormuene ir pnoejo ' Ar žl- j d a r o m u z A J u r g u t i s I š k a i r ė s : s t . JuSkėnas. J. J«nušaitis, Ant Juodval-
nai". Sol. V. IMomkus padai- i kjS> j Šlajus, režisore L. Buivydaitė-Ambrosini, komp. A. Jurgutis ir an-
navo "Kur bakūžė samanota", Į «amblio pirm. v. Jasinevisius. Vuotr. P M«j*to* 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE. Ph.D. 
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