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NEBŪKIME SAVO 
TAUTOS BUDELIAIS 

(Tęsinys) Į 

Toks "razinkų" knaibymas iš 
gyvenimo "pyrago" ypatingai 
pražūtingas. Kitos lyties žmogus 
traktuojamas iškreiptai, daugia-
briaunę asmenybę nužeminant 
iki lytinio pasismaginimo bendri
ninko, "lytinio žaidimo partne
rio". Jei'normalioje šeimoje nėš
tumas yra išsiilgta dviejų besimy
linčių sintezė, dviejų vienas į ki
tą besiveržiančių pradų susileji-
mas ir įsikūnijimas nauju abu 
šiuos pradus jungiančiu individu 
ir pratęsėju, tai čia nėštumas 
tampa nepageidaujamu, pasisma
ginimams trukdančiu savęs apsun
kinimu. Nėštumo vengiama, o 
nepavykus išvengti, ryžtamasi 
net nužudyti atsitiktinio smagu
riavimo išdavoje atsiradusią gy
vybę. 

Kai kas dar klausia: - -Argi 
abortas — tai žmogaus nužudy
mas?... 

Apsipratom su visuotinu melu, 
su akiplėšiška neteisybe ir nely
gybe, apsipratom su apiplėšimais 
ir išprievartavimais, apsipratom 
ir su abortais. 

Apvaisintas kiaušinėlis yra jau 
naujas, motinos organizmui nesu
bordinuotas gyvybės centras. Jo 

genuose jau yra naujasis žmogus. 
Gyvybinė jo energija neįsivaizduo 
jamai didelė, kaip daigo, laužan
čio ne t asfalto plutą. Laikui bė
gant ji ne didėja, bet palaipsniui 
senka. Aborto metu sunaikinam 
pilnaverti žmogų. Paneigę jam 
*mogiškąjį orumą ir teisę gyven 
ti, nutr inam ribą kelyje į žmog 
žudystę, nusikaltimu persunkiam 
savo kasdieną. 

Bandom dangstytis medicini 
nėmis indikacijomis. Bet kiek gy 
venime tokiu faktų, kai gydytojas 
lengvabūdiškai ragina nutraukti 
nėštumą, o motina nesutinka, — 
ir pastaroji pasirodo teisi! 

Atėjo laikas įsisąmoninti: 
Lytinis palaidumas — labiau

siai sekina vertingiausią gyvybi
nę energiją. 

Abortai —• žmogžudystė- Tai 
mažu tautų genocidas. Abortų įtei 
sinimu jaunimas stumiamas į 
nusikalstamą lengvapėdiškumą 
dorovinį pakrikimą, fizinę ir dva
sinę impotenciją, išsigimimą. 

Kiekvienas garbingas visuome
nės narys — prieš abortus! 

Mūsų gyvenimo būdas: santū
rumas, žmogaus teisiu gerbimas, 
tautinis solidarumas. 

A. Žydrynė 
(Pabaiga) 

PENSIJŲ FONDUI 
GRESIA BANKROTAS 

Vyriausybe siūlo socialines apsaugos reformas 
Washingtonas. — 

susirinko nagrinėti federalinės 
vyriausybės lėšų socialinėms pro
gramoms nukarpymus. Senato 
finansų socialinei apsaugai pako
mitetis pradėjo svarstyti sociali
nės apsaugos fondų padėtį. Svei
katos sekretorius Richard Schwei-
ker, atsinešęs įvairias grafikas, 
aiškino senatoriams, jog pensijų 
fondas bus išsemtas ateinančių 
metų gale, jei Kongresas nepri
tars vyriausybės siūlomiems pa
keitimams. Socialinės apsaugos 
komisijonierius John Svahn pa
reiškė spaudai, jog amerikiečiai 
neturi tiek daug tikėtis iš pensi
jų sistemos. Amerikoje atsirado 
mitas, kad socialinė apsauga yra 
programa, kurios uždavinys išlai
kyti kiekvieną amerikietį viduri
nės klasės gyvenimo lygyje, kai 
jie pasitraukia iš darbo. Sociali
nė apsauga yra tiktai pagrindas 
pasitraukimui iš darbo ir tik dali
nis paprastos algos pakeitimas. 
Jis pasakė, kad OASI (Old Age 
and Survivors Insurance) atei
nančiais metais nebegalės mokėti 
pensijų ir —tai ne spėliojimas, 
tai — tikras dalykas. 

Naująjį raportą apie pensijų 
fondų būklę sudarė trys vyriau-

Varmės vyskupas Jozef Glemp, popiežiaus Jono Pauliaus II-jo paskirtas nau
juoju Lenkijos katalikų Bažnyčios primų. 

Paskirtas naujas 
Lenkijos primas 

Rytprūsių Varines vyskupas Jozef Glemp 
Varšuva. — Vatikane ir Varšu- Į sutartį ir pažadėjo pastatyti 6 baž-

voje tuo pačiu metu buvo pa- Į nyčias- Varmė vyskupija tapo dar 
skelbta, kad popiežius Jonas Pau-į 1143 m. Tik tada, kada Varmė 
liūs II-sis paskyrė naują Lenkijos i po II-jo Pasaulinio karo teko Len 

Kongresas | nusistatę prieš pensijų programos 
keitimus. Daugumas pasisakė, 
kad jie sutiktu mokėti didesnius, . . ,. ,_, . 
socialinio draudimo mokesčius, i ,pU Z * ? « £ * 2 8 J ' m l r Y ? ° 

katalikų primą, — Varmės vys
kupą Jozef Glemp. Jis paskirtas 
Gniežno ir Varšuvos arkivysku-

jei žinotų, kad gaus pastovią pen
siją. Raporte nurodoma, kad trys 
socialinio draudimo fondai per
nai gavo iš mokesčiu 13 nuoš. 
daugiau lėšų, iš viso 145.8 bil. 
dol., tačiau išlaidos pakilo dau
giau, —16 nuoš. ir sudarė 149.1 
bil. dol sumą. Medicare ligoninių 
apdrauda pernai išmokėjo 24.3 
bil. dol., kas buvo 19.4 nuoš. dau 
giau negu 1979 m. Fondo lėšos 
padidėjo 16 nuoš., o išlaidos pa
kilo 19.4 nuoš. Raportas pesimis
tiškai nurodo, jog pensininkų skai 
čius, lyginant su dirbančiųjų skai
čiumi, vis auga, pensininkai il
giau gyvena, taigi apie 1990 metus 
Medicare fondai ištuštės ir gresia 
bankrotas. 

Senato demokratai piktai pasi
tiko sekretoriaus Schvveikerio įro
dinėjimus- Sen. Daniel Moyni-
han pavadino vyriausybės takti
ką "politiniu terorizmu"- Admi
nistracija siekia įgyvendinti sun
kų pažadą — subalansuoti biu
džetą, o tam jai reikia lėšų, ku
rias norima gauti, atimant lėšas 
iš pensininku. Vyriausybė šau-

kardinolo Stefano VVyszynskio. 
Vyskupas Glemp pareiškė, kad 
jis laikysis kardinolo VVyszynskio 
gairių, sieks lenkų tautos vieny
bės ir sutarimo. Praėjusią savaitę 
vyskupas Glemp buvo su grupe 
lenkų piligrimų Romoje ir aplan
kė popiežių. 

Naujasis Lenkijos primas gi
mė 1929 m. gruodžio 18 d. Inow-
roclaw, netoli Bydgoszcz, netur
tingo druskos kasyklų darbininko 
šeimoje- Jis baigė gimnaziją ir 
1950 m- įstojo į Gniežno semina
riją. Kunigu įšventintas 1956 ge 

kijai, vyskupo sostas buvo perkel
tas į Olsztyną (Allenstein). 

Vyskupija turi įdomią istoriją. 
Varmė, (lotyniškai Varmiensis, 
vokiškai Ermland) šiandien turi 
apie 930,000 gyventojų, 247 pa
rapijas su 433 bažnyčiom, turi se
minariją su 216 klierikų, 12 vyrų 
vienuolynų ir 10 — moterų. 
Vyskupija, įsteigta 1243 pradžioje, 
priklausė tiesioginiai Šv. Sostui, 
vėliau — Rygos arkivyskupui. 
Kapitula nebuvo įjungta į Kry
žiuočių ordiną, kaip kitos trys 
Rytprūsių vyskupijos: Kulmo, Pa-
medes ir Sambos. Nuo 1466 To-
rūnės taikos Varmės vyskupija iš 
vokiečių ranku perėjo į Lenkijos 
globą- PirmojoLietuvos —Lenki-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— JAV diplomatas Austrijoje 
atidengė, kad per paskutinius 10 
mėn. Amerika įsileido 1,100 len
kų pabėgėlių iš Austrijos. JAV vy
riausybę daro, ką gali, padėdama 
išspręsti Austrijos problemą, — 
vis didėjantį Rytų Europos pabė
gėlių skaičių. 

— Vietnamo vyriausybė per
davė Amerikos delagacijai tris 
karstus su Vietname žuvusių ame
rikiečių palaikais. Iš Hanojaus 
karstai pervežti į Filipinus. 

— Naujasis Italijos premjeras 
supažindino Italijos parlamentą 
su savo sudaryta vyriausybe ir 
paprašė ją patvirtinti. Vyriausy
bė kovos su terorizmu, sustiprins 
ryšius su Vakarų valstybėmis ir 
pagerins ekonominę padėtį, pa
reiškė premjeras Spandolini. 

— Izraelio darbo partijos p i r 
mininkas Perės pripažino, kad 
Likudo partija siūlė darbiečiams 
sudaryti bendrą tautinės vienybės 
vyriausybę, tačiau darbiečiai at 
si sakė. 

—Lenkijos keleivinių lėktuvų 
darbininkų profesinė sąjunga pa
skelbė keturių valandų streiką, ku
ris įvyks šiandien. 

—Pietų Afrikos kareiviu pat
rulis, užpultas iš pasalų Namibi-
jos teritorijoje, nušovė 13 sukilė
lių. Per 4 dienas nušauta 64 te
roristai. 

— Du astronautai Joe Engle 
ir Richard Truly pradėjo bando
muosius simuliacinius skridimus 
su erdvės kelto erdvėlaiviu. 

—Indijoje, Banglore mieste, 
mirė 105 žmonės, dar daugiau 
gydomi ligoninėse po susirgimų 
nuo naminės degtinės. 

—V. Vokietijoje suimtas ame
rikietis už narkotikų platinimą ir 
gaminimą nubaustas 4 metų ka-

Pirmoji moteris 
Aukščiausiam Teisme 

Prieš ją kovoja dešinieji konservatoriai 
Washingtonas. —Prezidentas r nas žinomiausių konservatorių. 

Reaganas paskelbė antradienį sa : Prie jo prisidėjo žinomi senato li-
vo pasirinktą Aukščiauiojo Teis-j beralai: sen. Edward Kennedy, 
mo teisėją, —pirmą JAV istori- I sen. Morris Udall, irgi iš Arizo-
joje moterį Sandra Day O G o n - ; nos. Jiedu pareiškė, kad naujoji 
nor, 51 metų amžiaus, Arizonos • teisėja yra "nuosaiki respubliko-
Apeliacinio teismo teisėją. Prezi- j nė", su kuria bus įmanoma dirb-
dento pranešime sakoma, kad tei- \ ti. Senato daugumos vadas sen. 
sėja Sandra O'Connor turi tinka-; Howard Baker pažadėjo dirbti, 
mą temperamentą, kvalifikacijas j kad naujoji teisėja būtų senato 
ir intelektualines savybes, kurio- | patvirtinta. 
mis pasižymėjo kiti 101 prieš ją j p r e zjdento pasirinkimą gyrė 
buvęs Aukščiausiojo Teismo na- į m o t e r u t e i s i u k o v o s o r g a n izaci jos, 
rys. Šiuo paskyrimu prezidentas j nes ji, būdama Arizonos senate, 
išpildė savo rinkiminės kampani- i kovQ]-0 ^ l y g i a s m o t e r u teises, pa
jos metu duotą pažadą paskirti į s i s a k e u ž a b o r t Ų įstatyTną. 
moterį į Aukščiausiąjį Teismą. j K a i p t i k d e l t 0 p r i e š kandidatę 

Naujoji teisėja pareiškė, kad j iU-Q "Moralinės daugumos" va-
ji labai laiminga ir stengsis patei- į d a s k u n j e r r y F alwell ir kiti kon-
sinti prezidento parodytą pasiti- Į s e r v a t o r j a j . Kai kurie kaltino pre-
kėjimą. Ji užims tuščią teismo I z i c { e n t ą R e a ganą, kad 
vietą, atsiradusią po teisėjo Pot- j "tyliosios daugumos" 

jis išdavė 
principus, 

atsisakė savo pažadų kampanijos 
metu. Prieš abortus kovojančios 
grupės pažadėjo veikti, kad naujo
ji teisėja nebūtų patvirtinta, ta
čiau stebėtojai mano, kad senatas 
greit ir didele balsų persvara tei
sėją patvirtins. 

ter Stewart pasitraukimo. 
Teisėja, trijų sūnų motina, yra 

baigusi Stafordo universiteto tei
sių fakultetą ir savo kurse 1952 m. 
buvo trečioji. Pirmas studentas 
toje klasėje buvo dabartinis 
Aukščiausiojo Teismo narys, tei
sėjas VVilliam Rehnquist, irgi gi
męs Arizonoje. Ji buvo išrinkta į 
Arizonos seimelį senatore, buvo 
aktyvi respublikonų partijos vei
kėja. 

įdomu, kad šį paskyrimą tuoj j Teheranas. —Irano vyriausybė 
pat pagyrė liberaliniai sluoksniai, n u t a r ė uždaryti Reuterio (bri-
o jį kritikavo dešinieji konservą- j t u ) gjnįu agentūrą ir įsakė trim 

Iranas isvare 
britų korespondentus 

toriai. Vienas pirmųjų paskyrimą 
palankiai komentavo Arizonos 
senatorius Barry Goldwater, vie-

Prezidentas trumpai 
lankėsi Chicagoje 

Įėjimo. 
—Newarko miestui gresia ge- Chicaga. -Prezidentas Rea 

riamojo vandens stoka, nes van- S a n a s s u z m o n a N a n c y a n t r a " 
dalai atidarė kalnuose buvusį d i e n i l a n k e s i Chicagoje, kur da-
vandens rezervuarą ir išleido mi- IT*** respublikonų partijos or-
lijonus galionų vandens. , ganizuotame bankete ir pasakė 

kalbą. Illinois gubernatorius res
publikonas Thomsonas ateinan
čiais metais vėl kandidatuoja ir 
banketo tikslas buvo surinkti 

— Sirija pasigyrė nušovusi že
mėn Izraelio šnipinėjimo lėktuvą, 
jau septintą šiais metais. Izraelis 
paskelbė, kad lėktuvas, skridęs be 
įgulos, pats nukrito dėl sugedimų. 

gūžės 25 d. jis buvo, kaip gabus įjos padalinime metu *#armįį. pri 
studentas, išsiųstas į Romą, kur \ jungta prie Prūsijos. Versalio su
baigė pasaulinę ir kanonų teisę iri tartimi jos ribos pakeistos. 1922 
gavo du doktoratus. Grįžęs į Len- ''•• įsteigta atskira Dancigo adminis-
kiją 1964 m. jis tapo seminarijos I tratūra, o 1926 —Klaipėdos pre-
sekretorium, Gniežno kurijos ir '• latūra, priklausanti Telšių vys-
tribunolo notaru. Jam teko dirbti kupui. Po pask itinio karo vyskupi 

kampanijos reikalams lėšų. Po vi-
jsų išlaidų, buvo surinkta apie 1 

— Specialus JAV pasiuntinys j mi] d o l e r i u > dalyviai mokėjo už 
Libano krizei spręsti Habibas vel j v a k a r i e n e ^ 250 dol. 
išskrido, po pasitarimų VVashing- p r e z jdentas Reaganas savo kel
i one i Artimuosius Rytus, jboje gyrė gubernatorių Thomp-

— Olandijoje specialus teismas šoną, tačiau kritikavo demokra-
nubaudė 30 mėnesių kalėti 67 me- j tą Dan Rostenkowskį, kuris vilki-
tų amžiaus Jan Bulder, kuris 1944 j na savo vadovaujamam komite-
metais padėjęs vokiečiams perse-, te pajamų mokesčių sumažinimo 
kioti žydus. 'projektą. 

vyskupų komisijoje, kuri peržiū
rėjo kanonų įstatymus, kartu jis 
buvo Varšuvos Teologinės akade
mijos profesorius- Nuo 1967 m. 
prelatas Glemp dirbo primo W y -

jos ribos praplėstos, įjungiant ją 
Olsztyno vaivadijon, o jos šiau
rės sritis su Karaliaučiumi įjung
ta į Sovietų Sąjungos teritoriją. 
Žvmesnis Varnės vyskupas buvo 

sybės nariai: sveikatos ir žmonių kia: "Krizė! Bankrotas!", tačiau 
reikalų sekr. Richard Schweiker, į ji žino, kad socialinės apsaugos 

lėšos yra stiprios ir nereikalin
gos tokių pakeitimu, kokių vy
riausybė reikalauja, pasakė sen. 
Moynihan. I tai sekr. Schweike-

Netiesa, netiesa!" 

darbo sekretorius Raymond Do-
novan ir iždo —Donald Regan. 
Jie pabrėžė, kad reikia sumažinti 
pensijas, mažesnį jų nuošimtį 
skirti tiems, kurie planuoja išei-,ris atsiliepė 
ti pensijon anksčiau ir net pakel- j 
ti pensijon išeinančių amžiaus ri-, —Turkijoje pabėgusi sovietų 
bą. Tik imantis griežtų ir nepo-1 Bolšoj teatro balerina Galina 
puliarių priemonių, bus galima Chursina per Vakarų Vokietiją jau 
išgelbėti šią sistemą. Raporte pa- į atvyko Amerikon, 
liekamos atviros durys ir kitiems! — Naujas saulės energija va-
pasiulymams, kurie padėtų iš
spręsti finansavimo klausimą. 

Opinijos tyrimai Amerikoje pa 

romas lėktuvas antradienį atliko 
180 mylių kelionę iš Prancūzi
jos į Angliją. Kelionė truko 5 vai. 

szynskio asmeniniu sekretoriumi.; kardinolas Silvlo Piccolomini, ku 
Manoma ,kad kardinolas pats re
komendavo Glempą popiežiui ir 
prašė paskirti jį jo įpėdiniu. Dirb 
damas Varšuvos sekretoriate, 
vyskupas Glemp ėjo svarbias pa
reigas, dalyvavo derybose su ko
munistine vyriausybe, o kardino
lui primui susirgus, praktiškai 
vykdė visą kurijos darbą. 

Popiežius 1979 m. kovo mėnesį 
paskyrė prelatą Glempą Varmės 
vyskupu ir pašventino vyskupu 
tų metų balandžio mėn. 

Varmė yra vakarinė senųjų prū 
sų žemės sritis prie Aismarių, tarp koti, kas jungia lenkų tautą ir pa-
Pagudės ir Notangos. Apie 1240 tarnauja tėvynei. Šiuo metu 
Varmė buvo nukariauta kryžiuo- Lenkijai reikia tokios jungiančios 

ris 1458 m. tapo popiežium Pi
jum II-uoju, kardinolas Stanis
lovas Hozijus, jaunystę praleidęs 
Vilniuje, kardinolas Andrius Ba
toras ir kt 

Neabejojama, kad naujasis 
Lenkijos primas greit bus pakel
tas į kardinolus. 

Lenkijos komunistinė vyriausy
bė paskelbė pareiškimą, kuriuo 
sveikina 56-tąįj Lenkijos katali
kų Bažnyčios primą su paskyri
mu ir linki testi buvusio primo 
darbus, kurių svarbiausias — ieš-

rodė, kad visuomenė, ypač vyrės-122 min. Lėk jvas skraidyti gali tik ĮČJU ordino Nugalėti varmėnai ; rankos, sakoma vyriausybės svei 
ndo amžiaus amerikiečiai, griežtai j saulėtą dieną. Į 1249 pasirašė Christburgo taikos tinime-

Pirmoji moteris JAV Aukščiausiajame Teisme. Arizonos Apeliacinio teismo 
teisėja Sandra Day O'Connor Ją turės patvirtinti senatas 

biuro korespondentams išvažiuoti 
per 48 vaL Valdžios pareiškime 
sakoma, kad agentūra skleidusi 
neobjektyvias žinias ir, keliskart 
įspėta, nereagavusi, buvusi są
mokslo prieš islamo revoliuciją 
centras. 

Amerikiečių korespondentų Ira 
ne jau seniai nebėra. Ištrėmus 
Reuterio agentūrą, Irane liks 
Agence France — Presse atsto
vai, italų ANSA. Be šių spaudos 
atstovybių Teherane dar pasilie
ka sovietų Tass, Jugoslavijos Ta-
nyug ir Rytų Vokietijos ADN. Be 
to, Irane dirba Sirijos ir palesti
niečių korespondentai. 

Bani Sadrą slepia 
kurdai sukilėliai 

Teheranas. — Irane sušaudyti 
dar devyni "revoliucijos priešai", 
jų tarpe viena moteris. Prokuroro 
įstaiga paskelbė, kad iš viso su
imta 1,400 kairiųjų revoliucijos 
priešų. Tarp suimtųjų yra ir 40 
nuosaikaus šijitų vado ajatolos 
Kazem Shariatmadario šalininkų, 
kurie organizavę demonstracijas 
už pašalintą prezidentą Bani 
Sadrą. 

Kurdų radijo stotis patvirtino 
anksčiau skelbtą žinią, kad buvęs 
prezidentas slapstosi tarp kurdų, 
kalnuotose Kurdistano ivario 
genties apylinkėse, netoli Turki
jos sienos. 

Teherano teisėjas Gilani pa
reiškė kalboje, kad Bani Sadras 
nusipelnė mirties bausmės. Radijo 
žiniomis, Teherano mečetėje bu
vo rasta ir pašalinta galinga 
bombą, kuri galėjo pareikalauti 
daug žmonių aukų, nes šį mėnesį 
mečetės pilnos maldininkų. 

KALENDORIUS 

Liepos 9 d.: Audaktas, Veroni
ka, Gertantas, Vida. 

Liepos 10 d.: Mauricius, Rufi-
na, GilvaLnas, Eirimė. 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27. 
ORAS 

Saulėta, karšta, tvanku .tem
peratūra dieną 90 L, naktį 75 1. 
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ĮLOS W VOS 
SOVIETINĖ PROPAGANDA 
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

MOKYKLOSE 

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

Lietuvos draugas 

Auksiniu „Lietuvos Draugo" 
medaliu Šiais metais Lietuvos 
vyčių organizacijos centro 
valdyba nutarė apdovanoti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Kongreso atstovą Charles 
F. Dougherty iš Philadelphi-
jos. Medalis bus jam įteiktas 
vyčių seimo Scrantone metu. 
Juo yra pagerbiami kitataučiai, 
pasitarnavę Lietuvai ir lietu
viams. 

Kongreso atstovas Dougher
ty dabar yra vienas iš pirmi
ninkų Kongreso komiteto 
Pabaltijo valstybių ir Ukrai
nos reikalams. Jis daug padėjo 
Lietuvos atstovybės Washing-
tone finansavimo klausimo 
išsprendime. Taip pat jis rūpi
nosi, kad būtų panaikintas 
apkaltinimas grupei JAV lietu
vių, praėjusių metų liepos 
m ė n e s į a r e š t u o t ų už 
demonstravimą prieš Sovietų 
Sąjungos atstovybę. Charles 
F. Dougherty yra gerai žino
mas JAV lietuviams Pennsyl-
vanijos valstijoje, kaip besi
rūpinąs ir besidomįs šių dienų 
Lietuvos problemomis. 

Medalis bus įteiktas rugpjū
čio 22 d. seimo banketo metu. 
Anksčiau tuo medaliu buvo 

„Anglija yra viena iš lais
vųjų demokratiškų šalių, kur 
piliečiai turi teisę pasakyti, 
daryti, rašyti, galvoti, ką jie 
nori", — rašo „Latvijoje", 
birželio 15 d. numeryje A.L., 
Dar neseniai buvo draudžia
ma įžeidžiančiai kalbėti ir 
rašyti apie Dievą ir karalienę. 
Dabar, atrodo, ir šis draudi
mas yra dingęs ir laisvės teisių 
panaudijimas kartais jau 
pražengia nacionalines ir este
tines ribas. Sakoma, kad ang
lai yra labai kantrūs. Taip yra, 
bet iki tam tikros ribos. Šią 
ribą dabar peržengė Sov. 
Sąjungos agentai, pristaty
dami Anglijos mokykloms ir 
kitoms mokslo įstaigoms sovie
tinės propagandos literatūrą. 
Ši propaganda liečia ir Pabal
tijo jaunimą. 

Per praeitus mokslo metus 
Anglijoje vienas mokinys lat 
vis turėjo parašyti rašto darbą 
apie savo tėvų tėvynę. Jaunuo

lis rašė apie Latviją taip, kaip 
jam buvo pasakoję jo tėvai. 
Mokytoja įvertino jo rašinį 
labai gerai parašytu, bet 
pridūrusi, kad mokinys netu
rįs „tikro Latvijos istorijos 
vaizdo". Ji įdavusi savo moki
niui mažą, mėlynais viršeliais 
knygutę su pavadinimu anglų 
kalba „Latvia". 

Tėvai, susipažinę su tos kny
gutės turiniu, rado, kad ten 
apie Latviją ir jos istoriją 
surašyta daug netiesos ir kad 
t en a i š k u s s o v i e t i n i s 
propagandos melas. Tuo pačiu 
laiku vienai latvei, kuri yra 
geografijos mokytoja anglų 
mergaičių mokykloje, mokyk
los direktorė įdavusi tokią pat 
mėlyną knygutę, kuri jai „kaip 
latvei galėtų būti įdomi". 

Pradėjus domėtis šios brošiū
ros kilme ir jos išplatinimu, 
paaiškėjo, kad tos knygutės 
yra prieš keletą metų išleistos, 
panašios brošiūros „papil-

JAV Kongreso atstovas Charles 
F. Dougherty Lietuvos vyčių seime 
bus apdovanotas auksiniu 
„Lietuvos Draugo" medaliu. 

apdovanoti Atstovų rūmų 
pirmininkas John McCor-
mack, Peter Rodino, Sam 
Stratton ir kiti. Praėjusiais 
metais jį gavo Keston kole
gijos Anglijoje direktorius kun. 
Michael Bourdeaux. Kongreso 
atstovas Ch. F. Dougherty 
Atstovų rūmuose yra ne vieno 
svarbaus komiteto narys. 
Gimęs 1937 metais; vedęs; au
gina šešis vaikus. 

Lietuvos Reikalų komitetas 

36-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Birželio 22 d. 36-tos vyčių 
kuopos susirinkimas įvyko 
Vyčių salėje, Chicagoje. J am 
pirmininkavo kuopos pirmi
ninkė Rūta Kazlauskienė. 

Dvasios vadas kun. Kireilis 
susirinkime kalbėjo apie Šv. 
Tėvą. Kunigai — kan. V. Zaka
rauskas ir kun. I. Urbonas ką 
tik grįžo iš Romos. Girdėjo Šv. 
Tėvą kalbant Šv. Petro aikš
tėje. Jo balsas buvęs silpnas, ir 
pats atrodęs pavargęs. Didelė 
žmonių minia buvusi aikštėje, 
žiūrėjusi į jį su džiaugsmu, kad 
Šv. Tėvas tebėra gyvas. Dva
sios vadas papasakojo, kad 
kiekviena parapija Chicagoje 
turi kunigą, kuris palaiko ryšį 
su jaunuoliais ir jaunuolėmis, 
tikslu rasti pašaukimų į 
kunigus ir vienuoles. Mažai 
besą norinčių būti dvasiniame 
luome. Džiaugėsi Nakalto 
Prasidėjimo parapija ir bažny
čia, kurioje jis darbuojasi, ir 
kuriai priklauso 36-ta vyčių 
kuopa. Daug porų net iš kitų 
parapijų norinčios priimti 
moterystės sakramentą Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje. Gal 
todėl kad yra nauja ir graži. 
Parapijos vaikai esą geri, 
nedarą žalos mokyklos nuosa
vybei. Apie vyčius žiną ir 
Lietuvoje. Vatikano radijas 
praneša Lietuvai, kad vyčiai 
yra patriotai ir geri katalikai. 
Baigdamas savo kalbą, dva
sios vadas linkėjo visiems 
linksmų atostogų ir Dievo 
palaimos. 

Kiekvienais metais Chicago
je būna Pavergtų Tautų para
das. Šįmet jis bus liepos 18 d. 
Daley Plazoje. 36-tos kuopos 
vyčiai — Vincas Samoška ir 
Sabina Klatt — dalyvauja jo 
rengimo komitete. Juodu 
kalbėjo susirinkime, ragin
dami gausiai parade daly
vauti. Ir vyčių vėliava turinti 
plevėsuoti kartu su kitų organi
zacijų vėliavomis. Lietuvos 
vėliava būsianti perrišta juodu 
kaspinu. Ragino atsivesti vai
kus, jaunimą. 

Susirinkimo darbotvarkėje 
buvo ateinančio vyčių seimo 
reikalai. Kuopos delegatais į jį 
išrinkti: Ona Marija Kase-

lienė, Sabina Klatt ir Bronė 
Pupnikienė. Ona Marija Kase-
lienė yra jaunųjų vyčių glo
bėja, todėl rūpinasi kiek 
galima daugiau jaunųjų vyčių 
nusivežti į seimą. 

Iždininkas Pranas Švelnis 
pranešė iždo finansinį stovį. 
Nemažai išleista pinigų pašto 
ženkliukams, laipsnių meda
liams, seimo programos kny
gai ir įvairioms aukoms. 80 
narių susimokėję nario mekes-
tį. Susirinkimas nutarė pakel
ti nario mokestį; tą nutarimą 
delegatai praneš sieme. 

Susirinkime buvo kalbama 
ir apie Illinois-Indianos apy
gardos gegužinę, kuri turėjo 
būti liepos 4 d. Daug 36-tos 
kuopos narių numatė darbuo
tis joje. Bet vienas asmuo ne 
tik tą dieną darbuotis žadėjo, 
bet jau seniai dirba. Vyčių sode
lio žolę išravėjo, virtuves indus 
peržiūrėjo, salės kambarius 
išvalė, į talką pasikvietė ir ki
tus. Tas asmuo buvo Kazi
m i e r a P e t r u l i e n ė , j a u 
penkiasdešimtis metų dirban
ti vyčių organizacijoje. Kiek
vienos vyčių šventės proga ji 
iškabina plakatus savo gra
žaus namo lange, kad žmonės 
žinotų ką vyčiai rengia. 
Kazimiera Petrulienė ir šio 
susirinkimo vaišėms pyragus 
iškepė, kavą išvirė. 

Susirinkime narių tarpe 
jautėsi nuovargis. Juk dešimtį 
mėnesių įtemptai darbavosi. 
Šis susirinkimas buvo pasku
tinis prieš vasaros atostogas. 
Sekantis bus rugsėjo 22 d., 
jame bus renkama nauja 
kuopos valdyba. 

E. Pakalniškienė 

BAIGĖ MOKSLUS 

Vida Nakaitė, Bronės ir 
žurnalisto Alfonso duktė šių 
metų balandžio mėn. gale 
baigė ketverių metų mokslus 
Oakland universitete, Roches-
ter, Mich., ir gavo Bachęlor of 
Science diplomą. J i studijavo 
ekonomijos šaką — administ
raciją. 
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SKAUTAI I 
STOVYKLĄ 

Šį šeštadienį „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntų skautai ir 
skautės išvažiuoja į stovyklą 
Rakė. Stovykla tęsis nuo liepos 
11 iki 25 d. Tai neeilinė JAV 
Vidurio rajono stovykla, kur 
palapinių miške susiburs skau-
tai,-tės netik iš Detroito, bet iš 
Chicagos, Clevelando ir Oma-
hos. Bus maloni proga atnau
jinti senas draugystes ir 
užmegzti naujas. 

domas" leidinys. Leidėjas 
nurodytas — „Novosti Press", 
bet knygos ir brošiūros laiko
mos sandėlyje netoli Londono. 
Panašiomis brošūromis apdo
vanoti taip pat ir estai ir lietu
viai. 

Jau Dauguvos vanagų fede
racijos informacijos darbuo
tojų susirinkime š.m. vasario 
mėn. skyriaus viršininkas 
pranešė apie tai savo rajono 
parlamento nariui, kuris šį 
klausimą prižadėjo iškelti 
Parlamente, nes Didžiosios 
Britanijos mokyklose drau
džiama platinti politinio turi
nio literatūrą. 

S.m. gegužės 18 d. „The 
Daily Telegraph" švietimo 
reikalų korespondentas Dzon 
Izbesky rašo, kad sovietinės 
propagandos leidiniai plati
nami anglų mokyklose dideliu 
mastu. Yra įrodymų, kad 
anglų mokytojams dovanų 
siunčiamos knygos ir brošiū
ros, jiems visai jų neprašius. 
Šių leidinių autoriai esą žino
mi sovietiniai politikai, 
priskaitę L. Brežnevą ir Bori
są Ponomarevą. Propagandos 
leidinių platinimą vykdo kokia 
ta i Viktorija Cernejneva, 
parūpindama mokytojams ir 
mokykloms apie 40 leidinių per 
metus ir visą ta i veltui. Dalis 
leidinių yra iš Pragos leidyk
los „Orbis". 

Britų „Aims of Industry" 
direktorius Mikei Iven parašęs 
tai Černejnevai ir užklausęs, 
kur galėtų pasiųsti anglų leidi
nius ir informacijas veltui 
pramonės ir kitoms įmonėms 
platinimui mokyklose ir kitose 
mokslo įstaigose Sovietų 
Sąjungoje? Sąryšy su Helsin
kio susitarimu ir savitarpio 
informacijų pasikeitimo prin-
dipu tai turėtų būti galimas 
dalykas. Atsakymas į šį 
užklausimą dar vis negautas. 

Tenka dar pridurti, kad 
„Novosti Press" Londono 
biuro darbuotojai yra labai 
suinteresuoti sužinoti išeivių 
vardus ir adresus, pasinaudo-
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Tai trečias ir paskutinis 
Nakų vaikas, baigės aukštąjį 
mokslą. Jų du sūnūs Viktoras 
ir Jonas yra anksčiau baigę 
aukštąjį mokslą, sukūrę šei
mas ir gyvena dirbdami savo 
specialybėse. 

Vida gimė ir augo Detroite, o 
paskutinius dešimt metų su 
tėvais gyveno Birmingham, 
Mich. Ji nuo jaunų dienų 
priklausė Detroito ateitinin
kams. Ketverius metus šoko 
„Šilainės" tautinių šokių an
samblyje. Šiuo metu yra JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
narė ir JS Detroito skyriaus 
vicepirmininkė. Rudenį Vida 
žada keltis į kitą miestą ir 
ieškoti darbo savo specialy
bėje. Ar negeriau būtų, kad 
Vida susirastų darbą Detroi
te? Mums tokie žmonės labai 
reikalingi. A G r 

Rako stovyklavietė šiemet ^ P r o * a ' k a i * " " ie inaį tą 
švenčia 25 m. gyvavimo sukak
tį, kuri bus atžymėta ypa
tingomis iškilmėmis. Stovyk
los mintis yra lietuviškoji 
spauda laisvajame pasaulyje. 
Viduriniame savai tga ly je 
(liepos 18 ir 19 d.) laukiama 
stovykloje atsilankant tėvelių, 
svečių ir pilną laiką negalin
čių stovyklauti skautų,-čių. 
Šeštadienį numatyti paradai, 
didžiulis linksmas laužas ir 
kiti įvykiai. Visi kviečiami. 
Turint klausimų — kreiptis į 
vietos vadovus. 

sovietų agentūrą sužinoti 
kokias melų propagandos 
knygas „Novosti Press" vėl 
yra paruošusi anglų mokinius 
„šviesti". 

T. 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, m 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road <Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5 -6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
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Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel . ofiso ir buto: OLympk 2-4159 

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

Kasdien 13 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč Sešt 12 >ki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 4ir 
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DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Atidėliojimas sukelia tik ne
ramumą ir gadina nustatytą 
tvarką. Suvėlintas darbas yra 
lyg neišmokėta skola: jis nie
kad neduoda ramybės. Juk 
tikrai pailsėti galima tik tada, 
kai visi darbai jau pabaigti. 
Pavėluotos pareigos visada 
atkeršija. Apie Cezarį Lucia-
nas pasakė: „Nil actum 
credens, dum quid superesset 
agendum" — „Jis manė, kad 
nereikia nieko pradėti, kol dar 
liko kas nebaigta padaryti". 

T. Toth 

DAINAVOS 
STOVYKLOS 

2INIOS 
Yra galimybė šeimoms sto

vyklauti Dainavoj. 
Pirma savaitė, nuo liepos 

mėn. 26 d. 3 vai. popiet iki 
rugpjūčio mėn. 2 d. ryto. 

Antra savaitė, nuo rugpiu-
čio 2 d. 3 vai. popiet iki rugpiū-
čio 9 d. ryto. Kambarys su 4 
lovom 60 dol. Maistas bus 
paruoštas visiems. Maisto kai
nos 1 savaitei: suaugusiems 60 
dol., jaunimui (15-10 metų) 50 
dol. ir jaunesniems kaip 10 m. 
- 25 dol. 

Registruotis iki liepoc mėn. 
12 d. pas kun. V. Dabušį, 15100 
Austin Road, Mancbester, MI 
48158. 
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DR.E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

0*s. HE 4 1818: Rez. PR 6 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus iigos 
2454 West 71st Street 

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

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS ' 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susi tar imą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7 2 7 8 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6 3 r d Street 
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6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTTCE 

1407 So. 49tlt Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč irjest 

Tel. 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 
_ 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberto Road 
1 mylia j .vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta tred 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880 . rezid. 448 -5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St. CMcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Kirm, ant r . treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3 9 2 5 West 59 th Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Trec ir sėst 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad., ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. „ „ , 

Oft tel 586 3166. namu 381 3772 * 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

RAUDINM PATARIMI 
ĮGYVENDINK -
SVEIKESNIS MSI 



Prieš persekiojimus — 

SUTARTINĖ ATSPARA 
Kai prieš trisdešimt šešerius 

metus baigėsi Antrasis pas. ka
ras, vadinami aliantai dalinosi 
gr&biu ir pradėjo kiekvienas 
savitai tvarkyti savo užimtus 
kraštus. Rusai grobė, ką tik 
galėjo išsivežti iš Rytų Vo
kietijos, išveždami ne tik masi
nąs iš fabrikų, bet ir žmones 
vergų darbams. Amerikiečiai 
i r ' prancūzai mėgino įvesti 
naują tvarką, bet įvedė „naują 
moralę", palikdami dešimtis 
tūkstančių povainikių vaikų. 
Anglai šiaurinę Vokietijos dalį 
tik nualino, o paskiau pradėjo 
priimti į Kanadą ir į pačią 
Angliją svetimšalius pabėgė
lius sunkiesiems darbams. Bet 
naiviausiu veiksmu visų buvo 
ir tebėra laikomas vadinamas 
„Entnazifizierung" (nunacini-
ma8), kai paskiri menki žmo-
neliai turėjo atsakyti daugybę 
kvailų klausimų ir tuo įrodyti 
ištikimybę sąjungininkams ir 
vokiečiams. 

. Nuernberge ėjo tarptauti
nis nugalėtųjų teismas, kuris 
tarėjo nubausti nusikaltusius 
dėl karo sukėlimo, kaip karo 
kriminalistus. Tuo laiku pran
cūzų p l a č i a i ska i t omas 
„Temoignage Chretienne" 
rašė: ,£Juernberge eina teismas 
be įstatymų, kuriais būtų gali
mą. j>asiremti. Teismas be 
principų, kurių nepripažįsta 
teismo partneriai. Teismas, 
kur nusikaltėliui, buvusiam 
NKVD agentui, padeda teisti 
vieną jo nusikaltimo suokalbi
ninką tik dėl to, kad jis 
nugalėtas, o šis nenugalėtas, 
— nenugalėtas dviejų vals
tybių jėgos pagalba. Taigi čia 
yra teismas, kur parodoma 
teisė jėgos priemonėmis, o tos 
priemonės patiems teisėjams 
keršys ilgus ilgus šimtme
čius". Greitai atėjo vadi
namoji Berlyno blokada, kai 
buvęs NKVD ^agentas Ru-
denko jau grįžo Maskvon, 
triumfuodamas, kad sunai
kino komunistinės ir nacių val
džių nusikaltimo liudininkus. 

Šiandien tai prisimename, 
kaip istorinį įvykį. Bet blo
giau, kad tas įvykis nesibaigė 
su vienu komunistų laimėji
mu, nesibaigė ir su kitu, jau 
tarptautiniu, laimėjimu, bet 
tęsiasi ir dabar. Kiti jo partne
riai padeda vesti teroristinę 
politiką ne tik okupuotuose 
kraštuose, bet ir svetimuose, 
kur y ra okupuotų kraštų 
atstovų. 

* * * 

Reikia prisiminti teismus 
vokiečių j au atsikūrusios 
pokarinės valdžios, kuri pagal 
įstatymus ieškojo tikrųjų nusi
kaltėlių prieš žmogų ir žmo
gaus teises, ypač žudynėmis 
specialiuose naikinimo lage
riuose. Kalbama tik apie šešis 
milijonus išnaikintų Europos 
žydų. Bet reikia kalbėti ir apie 
daugiau kaip pusantro mili
jono sunaikintų pačių vokie
čių, daugiau kaip milijoną 
lenkų, šimtus tūkstančių ukrai
niečių ir rusų, taip pat lietuvių, 
latvių, estų ir kitų mažesnių 
tautinių grupių. Atrodo, kad 
šiandien tie visi prie žydiško 
„holocousto" nepriklauso, nes 
nei jie patys kada nors tai 
praktikavo, nei jie pajėgia taip 
skųstis. Užtat „holocoust" 
teminimas tik vienu atveju, — 
kai masiškai buvo žudomi 
vadinami „svetimos rasės" 
žmones. Kai buvo naikinami 
indoeuropiečių kilmės palikuo
nys, išsiskirstę į įvairias tau
tas , tai pasaulis nesuko 
galvos. Suka galvas dėl jų tik 
bolševikai, kurie jau daugiau 
kaip šešiasdešimt metų nai
kina žmones ir tautas. Bet čia 
yra gera rinka norintiems ge
riau gyventi ir turėti vis naujų 
rinkų savo gaminiams. 

Vokiečių teismai, nors kar
tais ir vokiečiai juos stipriai 
kritikuoja (pvz. vokiečių „Der 
Spiegei", šveicarų „Die Tat"). 

mėgino rasti nusikaltėlius ir 
liudininkus, kurie nėra pa
pirkti ar tik iš keršto einą liu
dyti. Jie žiūrėjo į jų nusikalti
mus, kaip jie buvo atlikti — 
atsakingai su pilna sąmone ar 
iš prievartos ir baimės. 

Vokiečių teismai daug 
nuteisė, bet daug ir išteisino, 
nes, esant blogai ir nemoraliai 
valdžiai, sudrumsčiama dau
gelio sąžinė, sukeliama pa
nika, baimė ir savisaugos 
jautresnis išgyvenimas. Buvo 
tarp jų sadistų, kurie galėjo 
bijoti užmušti musę, bet su 
malonumu naikino svetimos 
tautos, svetimų pažiūrų, juo la
biau svetimos rasės žmones. 
Tokius reikėjo bausti vien dėl 
to, kad jie yra jau pavojingi 
patys sau ir visuomenei savo 
psichologiniu asocialumu ir 
palinkimu į nusikaltimus bei 
tų palinkimų perdavimu naujo
sioms kartoms. Ir to nekri
tikavo nė vienas vokietis, kuris 
turėjo žmoniškumo pajautimą 
ir patriotinį jausmą. 

* * * 

RUDOLF HESS MĮSLĖ 

Net istorijoje negalima rasti 
pavyzdžių, kad po trisdešim
ties šešerių metų nuo karo pa
baigos prasidėjo ieškojimas 
karo „kriminalistų" svetimose 
valstybėse ir svetimose tau
tose. Žydai net kaltino ištisas 
tautas. Bolševikai kasmet 
mirtimi nubausdavo ir tai 
viešai paskelbdavo po vieną ar 
porą nusikaltėlių prieš „liau
dį". Po to, pajutę silpnas vie
tas svetimuose kraštuose ir 
svetimose valdžiose, pradėjo 
ieškoti nusikaltėlių net Ameri
koje ar Kanadoje. Kiek žino
ma, Kanada dar nesileido 
išprovokuojama. Amerika jau 
keleri metai yra išprovokuota 
pagelbėti bolševikiniam „tei
singumui" ir net yra įkinkę 
naujai sukurtą investigacijų 
instituciją, kuri priklauso Tei
singumo departamentui. 

Tai yra nieko daugiau, kaip 
pasijuokimas iš savęs, iš savo 
valdžios nesugebėjimo supras
ti komunistinių agentų veiklos 
ir tų, kurie savo jėgų didžiąją 
dalį jau atidavė Amerikai. 
Niekas nevertė važiuoti į šį 
kraštą — visi važiavo laisvai, 
galvodami čia pradėti iš naujo 
kurtis, sukurti savo vaikams 
ateitį, praleisti savo senatvės 
dienas ir laisvame krašte 
džiaugtis laisve ir žmogaus tei
sėmis. Bet terorizmo banga 
neaplenkė nė Amerikos viršū
nių. Keli kurstytojai sugebėjo 
pravesti rezoliucijas ir sukurti 
instituciją terorui kelti, ko kaip 
tik norėjo ir tebenori bolše
vikai. Nemanome, kad į Ameri
kos valdžią pakliūva tokie nai
vūs žmonės, nesuprantą šitos 
klastos. Bet taip pat nema
nome, kad ši teroro institucija 
netarnauja svetimai jėgai, sie
kiančiai griauti Ameriką iš vi
daus. 

Jau yra užkliudyti ir lie
tuviai, kurių sąžinės tikrai gali 
būti ramios. Vien dėl jų kiti ne
gali tylėti. Pagaliau Vlikas 
paskelbė atsišaukimą, kad 
ieškos kelių šiai diskrimi
nacijai sustabdyti. Bet prie to 
turi prisidėti visa išeivija, rašy
dama laiškus savo sena
toriams ir kongresmenams 
kad jie sustabdytų pinigų da
vimą tokiai institucijai, kuri 
tarnauja priešo interesams. 
Mes žinome, o jie turi žinoti, 
kad bolševikinis saugumas 
gali parūpinti liudininkų ir do
kumentų, įrodančių, jog net 
negimęs vaikas jau darė nusi
kaltimus. O ką bekalbėti apie 
dvi okupacijas, kurios išnau
dojo mūsų tautą. Bolševikinė 
okupacija išnaudoja ją ir 
dabar. Todėl būtina rezisten
cija prieš persekiojimus ir da
barties terorizmą „teisingu
mo" priedangoj. 

P.S. 

Rudolf Hess yra gimęs 1894 
m. Aleksandrijoje, Egipte. 
Pasižymėjęs vokiečių nacio
nalsocialistų politikas. 1923 
m. kartu su A. Hitleriu ban
dęs padaryti Vokietijoje per
versmą, jam nepavykus, drau
ge sėdėjo kalėjime ir padėjo 
H i t l e r i u i r a š y t i , ,Me in 
Kampf. 1933 m. Hitleriui 
tapus Vokietijos valdovu Hess 
tapo Hitlerio pavaduotoju ir io 
dešiniąja ranka. R.Hess į nacių 
partiją įstojo 1920 m. ir akli
nai prisirišo prie Hitlerio, 

pykdydamas visus fuehrerio 
norus ir jeigu 1941 m. nebūtų 
lėktuvu nuskridęs į Angliją 
siūlyti taikos ir sudaryti bend
rą frontą prieš bolševikus, tai 
būtų Nuernbergo teismo teisia
mas kaip karo nusikaltėlis. 

Atsidūręs Anglijoje R. Hess 
visą karo metą išbuvo kalė
jime, nes anglai nepripažino jo 
neautorizuotos misijos, todėl 
Nuernbergo tribunolas jo 
neapkaltino nacių padarytais 
nusikaltimais, bet rado jį 
nusikaltus žmoniškumui. Tei
siant R. Hess Sovietų Sąjun
ga parodė savo užsispyrimą: 
reikalavo R. Hess nubausti 
kalėjimu iki gyvos galvos. 
Sąjungininkai bandė sušvel
ninti bausmę, bet užsispyrus 
Sovietų Sąjungos teisėjams: 
gen. mjr. R. T. Nikičenko ir 
mjr. A. F. Volčkov ir padarius 
nuolaidų teismo pirmininkui 
Goeffrey Lawrence, R. Hess 
buvo pakaltintas nusidėjimu 
taikai ir žmoniškumui. 

Nuteisti naciai, k.a., Albert 

P . INDREIKA 

Speer, Baldur von Schirach ir 
kt. atkalėję skirtas bausmes, 
buvo paleisti, išskyrus R. 
Hess. J i s ir dabar tebelaiko
mas vakarinio Berlyno kalė
jime — Spandau, kuriame 
anksčiau buvo laikoma 600 

kalinių, o dabar laikomas 
v i e n a s H e s s . Kalėjimo 
administracijoje dirba 105 
tarnautojai, tarp jų 37 kariš
kiai. 

Vakarų Vokietija kalinio iš
laikymui ir administracijos 
išlaidų padengimui kasmet 
skiria po vieną milijoną dol. 

R. Hess kalėjimuose jau yra 
praleidęs 40 m. savo gyveni
mo ir dabar jis yra 86 m. senu
kas. Porą kartų jis bandė nusi
žudyti ir du kartu buvo 
mirtinai susirgęs. Ligos metu 
pagalbą suteikdavo britų dak
tarai Vak. Berlyne, bet prie 
sergančio lovos visada budė
davo ginkluoti kariai. 

R. Hess turi savotiškai užsi
spyrusio žmogaus charakterį 
ir per 18 m. būdamas Span
dau kalėjime, nesutiko, kad jį 
aplankytų žmona ir sūnus, tik 
1959 m. per Kalėdas, jis davė 
sutikimą, kad šeima aplan
kytų. J i s savo nesutikimą 
visada motyvuodavo, kad jis 
yra pažeidęs vokišką garbę, 
todėl nevertas, kad jį lankytu 
artimieji. Bet vis dėlto apsi
lankius žmonai su 32 m. sūnu
mi Wof Rudiger Hess, jis puolė 
bučiuoti žmonai rankas, bet 
buvo sargybinių įspėtas. R. 

Hess niekad nėra prisipažinęs 
kaltu dėl dalyvavimo nacių 
partijoje ir niekad nėra išsi
taręs neigiamai apie Hitlerį, 
išskyrus nacių nusikaltimus 
prieš žydus. 

Spandau kalėjime jis laiko
mas nuo 1947 m. liepos 18 d. 
Jo saugojimui sargyba yra 
sudaryta iš buvusių sąjun
gininkų. Amerikiečių sargy
bos viršininku pasisiūlė pik. 
Eug. Bird, kuris Hess labai 
gerai pažįsta ir jį charakteri
zuoja kaip labai drausmingą 
kalinį. Hess keliasi 6 vai. ryto, 
nors galėtų miegoti iki 7 vai. 
Jis atsikėlęs tuojau išsiima iš 
ausų vaškinius kamščius, ku
riuos eidamas gulti vėl įsi
deda, kad negirdėtų geležinių 
durų skambesio, kurias sargy
biniai nakties metu kelis kar
tus atidaro. Atsikėlęs 45 min. 
daro mankštą ir gilaus kvėpa
vimo pratimus, po jų pasako 
sargybiniui „labo ryto" ir eina 
praustis ir skustis. Vartoja tik 
elektrinį skustuvą. 7:15 sugrį
žęs į celę apsirengia kalinio 
uniforma ir laukia pusryčių. 
Dieną dažniausiai praleidžia 
celėje rašydamas laiškus 
žmonai ar sūnui, o gražiam 
orui esant išvedamas į kalė
jimo kiemą pasivaikščioti. 5 
vai. patiekiami pietūs, po 
kurių leidžiama aplankyti 
biblioteką ir 10 vai. eina į 
lovą. 

Hess yra labai susenęs, bet 
nepameta atminties ir gyvai 
domisi JAV laimėjimais išo
rinėje erdvėje, ypač nusileidi-

Marijonų vienuolijos visuot inio susirinkimo — l a s , Albinas Gurklis, Timothy Roth, Antanas 
kapitulos, vykusios Cbicagoje birželio 29—30 dieno- Kelpšas, Vincas Parulis ir Jeronimas Zalonis; (3 eil.): 
mis didžioji dal is a ts tovų. I š kairės (1 eil.): kunigai kunigai Juozas Vaškas, Antanas Miciūnas, Jonas 
P r a n a s Garšva, J u o z a s A u g ū n a s , Mykolas Jodka, Duoba, Andrius Naudžiūnas ir Bonifacas Vaiš-
naujas is provinciolas kun . Viktoras Rimšelis ir kun . 

Percy buvo paskir tas „Pabaltijo Laisvės žymuo", kurį čia 
įteikia Gailė Tamošiūnaitė ir dr. Jonas Genys, Jungtinio Pabaltijo 
komiteto vardu. 

S tasys Saplis; (2 eil.): kun iga i August inas Steigvi-
noras. 

Nuotr. J . Duobos 

mu ant mėnulio. Kartu vaikš
tinėjant su E. Bird po kalėjimo 
kiemą, jis atmintinai išvar
dina mėnulio kabius, slėnius, 
stebėdamasis, kaip galėjo 
žmogus nusileisti ir ant jo 
paviršiaus vaikštinėti. 

R. Hess buvo bandoma kele
tą kartų paleisti iš kalėjimo, 
prašant Vak. Vokietijos 
vyriausybei ir sutinkant ang
lams bei prancūzams, bet 
nepavyko palaužti Sovietų 
Sąjungos užsispyrimo. Pasta
roji yra nepaprastai įtūžusi 
prieš Hess, nes jis bandė suda
ryti taiką su Anglija ir vokie
čių karo mašiną nukreipti 
prieš komunistinę Rusiją. Lor
das James D. Hamilton, kuris 
vedė kvotą Hess nusileidus 
1941 m. Škotijoje, taip pat 
pritarė Hess paleidimui. 
Tardymo metu Hess yra 
pareiškęs, kad jis atvyko į 
Angliją vedamas gi laus 
žmoniškumo ir kartu pareiš
kė, kad Hitleris neturi jokio 
noro nugalėti Angliją ir tuo
jau sustabdytų karo veiks
mus, jeigu Anglija priimtų jo 
pasiūlymą. Lordas Hamilton 
tada tarnavo Royal Air Force 
ir tuojau painformavo W. 
Churchill ir aviacijos minis
trą apie Hess padarytus 
pasiūlymus, bet laukė neigia
mo atsakymo, teigiant, kad jis 
yra Hess suklaidintas. 

Hitleris labai užpyko, suži
nojęs apie Hess atsiradimą 
Anglijoje. Ypač Hitleris jaudi
nosi, bijodamas, kad Hess gali 
išduoti jo planus apie Sovietų 
Sąjungos užpuolimą, kuriuos 
tik Hess težinojo. Tačiau Hess 
jų neišdavė anglams. Po 6 
savaičių nuo Hess prany
kimo, Hitleris paskelbė karą 
Sovietų Rusijai. 

1969 m. Hess sunkiai susir
gus ir jį lydint E. Bird į ligo
ninę, Hess su ašaromis akyse 
ir giliai sujaudintas taręs: — 
Kodėl jūs manęs nepaleidžia
te ir kodėl aš turiu tiek daug 
kentėti, vien už tai, kad aš 
ryžausi pasauliui atnešti taiką 
ir tik todėl dabar esu ilgiau
siai kankinamas. Tai yra žiau
ru ir neteisinga. Aš norėčiau 
ramiai numirti savo šeimoje ir 
būti palaidotas nuosavame 
darže. 

PAVERGTU TAUTU 
LAISVĖS KOMITETAS 

Artėjančios Pavergtųjų tau
tų savaitės proga prof. dr. 
Bronius Nemickas drauge su 
kitais Pavergtųjų Europos 
tautų seimo Generalinio komi
teto nariais 1981 m. birželio 24-
25 d. lankėsi Valstybės depar
tamente ir pas visą eilę 
Kongreso narių. 

Valstybės departamente 
delegaciją priėmė valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Europos reikalams John E. 
Scanlon. Pokalbyje su sekre
toriaus pavaduotoju pasikeista 
mintimis apie dabartinę poli
tinę padėtį Sovietų Sąjungos 
pavergtuose ir dominuoja
muose kraštuose. Ypatingas 
dėmesys atkreiptas į dabar
tinius Lenkijos įvykius ir jų 
poveikį kitoms Maskvos 
prispaustoms Europos tau
toms. Ta proga dr. Nemickas, 
padėkojęs pabaltiečių ir ypač 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
už Pabaltijo valstybių diplo
matinio atstovavimo tęsti
numui palankų nusistatymą,' 
nušvietė dabart iniu metu 
Lietuvą slegiančią sovietinę 
priespaudą (areštus, teismus, 
persekiojimą, rusinimą) ir 
lietuvių tautos priešinimąsi 
(gausią pogrindžio spaudą, . 
rezistencinę organizaciją). 

Be to, delegacija aplankė 
Atstovų rūmų ir Senato poli
tinių komisijų pirmininkus 
Clement Zablocki ir Charles H. 
Percy, lankėsi visos eilės* 
Kongreso narių įstaigose — 
speakerio Thomas O'Neil, 
Europos saugumo ir bendra-* 
darbiavimo komisijos pirmi
ninko Dante Fascell ir k t 
Visur siekė didesnio dėmesio ir 
konkretesnių veiksmų paverg
tųjų Europos tautų laisvės 
reikalui. 

Pavergtųjų Europos tautų 
seime Lietuvai atstovauja 
Lietuvos Laisvės komitetas. Jo 
veiklą dabar finansuoja JAV 
Lietuvių Bendruomenė. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖLYDYJE 

KALBA DOKUMENTAI 

L. K E R U L I S 

(Pasiuntinys dr. J . Šaulys tokią pat notą 
pasiuntė Vengrijos vyriausybei, o Pasiuntinys E. 
Turauskas — Rumunijos ir Jugoslavijos 
vyriausybėms). 

P r o t e s t a s p a r e i k š t a s S tockholme, Švedijoje 
Lietuvos Pasiuntinybė 
Nr. 657 5/4 A. 2. 

Stockholmas, 1940, liepos 23 d. 

Pone Ministre, 
Sąryšyje su 1940 m. liepos mėn. 2l d. Lietuvos 

Socialistinės Sovietų Respublikos paskelbimu bei 
nutarimu prašyti priimti ją į Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungą, aš , kaip konstitucinės ir nepri
klausomos Lietuvos Respublikos įgaliotas Pasiun
tinys Švedijai, laikau save turinčiu pareigą įteikti 
Švedų Vyriausybei šiokį pareiškimą: 

Pagal Lietuvių - Sovietų 1939 m. spalio 10 d. 
sutarties 7, Sovietų Sąjungos Vyriausybė iškilmingai 
įsipareigojo nesikišti į Lietuvos vidaus reikalus. S.m. 
birželio mėn. 15 d. Sovietų Sąjungos Vyriausybė 
negarbingai sulaužė savo pasižadėjimą, gink
luotomis pajėgomis okupuodama visą Lietuvą, 
smurtu priversdama pasitraukti teisėtą jos vyriau
sybę ir jos vieton pastatė sau pageidaujamą, kurios 
narius pati Sovietų Sąjunga pasirinko. Formaliai 

imant, ši marionetinė vyriausybė buvo sudaryta taip 
pat nekonstitucingai, nes mūsų rinktajam Valstybes 
Prezidentui išvykus užsienin, naujoji vyriausybė 
buvo paskirta buvusio vyriausybės šefo, kuris jau 
buvo demisionavęs ir dėl to nebeturėjo nė kokios 
konstitucinės kompetencijos. 

Sovietų pastatytoji vyriausybė tuoj paskyrė 
rinkimus į Seimą, t.y. Lietuvių Tautos Atstovybe. 
Tik vienai politinei partijai buvo leista varyti 
rinkiminę propagandą ir tik vienas kandidatų 
sąrašas, tos partijos sudarytas, buvo leistas išdalinti 
rinkimų apylinkėse. Teroru ir prievarta buvo po to 
lietuvių tauta varoma prie rinkimų urnų. Pagaliau, 
įvairiais rinkimų rezultatų klastojimais Sovietų 
Vyriausybei pasisekė net su tariamai aukštu „daly
vavimu rinkimuose" pasodinti iš anksto jos parinktą 
Seimą. • 

Lemtingi nutarimai, kuriuos liepos 21 d. šis 
tariamas parlamentas priėmė, aiškiai prieštarauja 
lietuvių tautos tikrajai valiai — jos švenčiausiems 
interesams ir laisvos Respublikos konstitucijai. 
Turint galvoje lietuvių tautos šimtmetinę kovą už 
tautinę, kultūrinę ir politinę laisvę, ir nelietuviui yra 
neįsivaizduojama, kad šioji tauta laisvu noru 
priimtų rusišką jungą, dėl kurio pasėkų niekas 
negali turėti iliuzijų. 

Kaip caristinis režimas leido mūsų laisvės 
kovotojams nusikankinti toli Sibire, taip jo pasekė
jas sovietų režimas, tik dar neatodairiau, pradėjo 
tęsti ano tradicijas, mesdamas laisvos Lietuvos 
vadovaujančius asmenis į kalėjimą ar išveždamas 
nežinomam laikui. 

Dėl įsitikinimų priespaudos, kuri dabar vieš
patauja mano nelaimingoje tėvynėje, mano tenai 
esantieji tautiečiai neturi nė kokio galimumo šaukti 
pasaulio opinijos dėmesį į Sovietų Vyriausybės 
smurto metodus, nepažįstamus kultūringose 
valstybėse. 

-. 

Nuolankiai Jūsų Ekscelencijos prašydamas at
kreipti Karai. Švedų Vyriausybės dėmesį į: 

1. Sovietų Sąjungos iškilmingo pasižadėjimo 
brutalų sulaužymą, okupuojant Lietuvą, 

2. teroristinėmis priemonėmis pravestus 
rinkimus į Seimą ir, 

3. lietuvių tautos valios bei interesų neatitinkan
čius nutarimus įvesti mūsų krašte sovietinį režimą ir 
kraštą inkorporuoti į Sov. Sąjungą, nutarimus, 
kuriuos padarė Maskvos pasodinti „Tautos 
atstovai", reiškiu aš prieš visa tai ko griežčiausią 
protestą. 

Turėdamas tvirtą viltį, kad Karališkoji Švedijos 
Vyriausybė nepripažins prievarta įvykdyto Lietuvos 
Respublikos statuso pakeitimo, prašau Jūsų Eksce
lenciją priimti mano labai didžios pagarbos pareiš
kimą. 

pasir. Vytautas Gylys. 
(Tokia pat notą Pasiuntinys Gylys įteikė ir 

Danijos Karališkajai Vyriausybei). 
Pro tes tas pa re ikš ta s Washingtone, JAV. 

Nr. 1009 
1940 m. rugpiūčio 3 d. 
Garbingam Cordell Hull, 
Valstybės Sekretoriui, 
Washington, D.C. 

Turimomis žiniomis, Socialistinių Sovietų 
Respublikų Aukščiausioji Taryba 1940 m. rugpiūčio 
3 d. padarė žygių inkorporuoti Lietuvos Respubliką į 
Sovietų Sąjungą, tuo sudarydama sąlygas, kuriose 
lietuvių tautai, bent laikinai, buvo atimta 
Nepriklausomybė ir galimumas naudotis suvereni
nėmis teisėmis, nekaltą tautą įstumdama į neapsa
komus skausmus ir vargą. 

(Bus daugiau) 

w 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 9 d. goję amerikiečius politikus supa- Į liai susirūpinę įvairiu programų 
žandinti su lietuviu siekimais. Tai j įgyvendinimu. 

Aušra Zerr, JAV LB vicepirm. politiniams reikalams, kalba politinės konferencijos dalyviams New Yorke. 
Nuotr. V. Matelio 

LIETUVIŲ DIENU KOMITETO POSĖDIS 
JURGIS JANUŠAITIS 

1983 m. birželio 25 d- — lie
pos 3 d. Chicakoje įvyks antro-

PLD rengimo komitetas sudary
tas iš prityrusiu žmonių ir dar-

sios Pasaulio lietuviu dienos. Tai į bus atliks gerai. Didžiuoju rū-
ypatingas įvykis lietuviškosios iš-! pėsčiu lieka finansų telkimo rei-
eivijos gyvenime, pareikalau- i kalai. Komitete PLB valdybai 
jąs daug lėšų, gerų, sumaniy va-! atstovaus valdybos vicepirminin-
dovu bei darbininkų. Todėl šiam j kas Vaclovas Kleiza. Visos aukos, 
įvykiui jau dabar pradėta į skirtos PLD, yra atleidžiamos 
kuopščiai ruoštis. Pasaulio Lie
tuviu Bendruomenės valdyba jau 
sudarė pagrindinį PLD ruošti 
komitetą, į kurį įeina - Jcomi-
teto pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, pirmininko pavaduotojas 
Bronius Juodelis, sekretorė Da
nutė Korzonienė, Kultūriniu ren-

nuo mokesčių ir tuo galėsią visi 
aukotojai pasinaudoti. 

PLJS V kongreso reikalus ap
tarė Saulius Čyvas- Jis pažymėjo, 
kad kongreso ruošimo darbai jau 
pradėti. Yra išvykę ar išvyks 

j PLJS nariai į Europą, Pietų Ame-
| riką ir Australiją užmegzti glau 

ruošti gerus, kultūrinius rengi
nius. Čia būtų įjungiamos visos 
stipriausios meninės pajėgos. Tai 
apimtų dainos, žodžio, tapybos, 
meno parodų sritis- Planuojama, 
kad visi renginiai būtų ruošiami 
taip, kad vienas kitam nekludy-
tų. Jų būsią visa eilė ir visuome
nė turės gerą progą pasirinkti 
kokius renginius lankyti. Ji kėlė 
gerą mintį — dar prieš Pasau
lio lietuvių dienas suruošti ra
jonines dainų šventes, kur chorai 
galėtų dainuoti ir iš Dainų šven
tės repertuaro dainas. Tai būtų 
chorams paskata aktyviau jung
tis ir į didžiąją Dainų šventę-

esanti gera proga lietuviams pa
siekti didesnio pripažinimo Ame
rikos politiku tarpe. 

Didžiuosius renginius numato
ma ruošti Illinois Circle univer
sitete, kur kaip tik ateinančiais 
metais bus pastatydinta iki 
10,000 talpinanti salė, tinkama 
Dainų ir Sporto šventėms. Gal 
ir kiti renginiai ten galėsią įvyk
ti. „Diskusijų metu užsiminta 
apie ,1 Lituani" operos pakarto
jimą PLD metu, suruošimą te
atro spektaklių ,filmų festivalio, 
lietuvių spaudos, plokštelių par
davimą Jaunimo centre, kur taip 
pat vyks mažesnės apimties ren
giniai. Į pramogas rikiuojasi jau
nimo susipažinimo vakaras, o gal 
ir išvyka, laivu į Michigano eže
rą-

Komiteto nariai pirmajame po
sėdyje atidžiai pasvarstė visus su 
PLD ruošimu susijusius darbus. 
Iš pasitarimų eigos atrodo, kad 
visi komitetų pirmininkai yra gi-

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiniiniimiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 

Apie PLD lietuviškoji visuo
menė bus dažnai ir plačiai pa
informuojama per mūsų periodi
nę spaudą. 

Be čia suminėtų, posėdyje da
lyvavo Danutė Korzonienė, Vac
lovas Kleiza, spaudai atstovavo 
Antanas Juodvalkis ir šių eilu
čių autorius. 

Pirmasis posėdis buvo naudin
gas visais atžvilgiais. 

* * 

CLASSIFIED ADS 
MISCKLLANEOCS 

"Drauge" 

ginių komiteto pirmininkė Ing- j džius ryšius su tų kraštų jauni-
rida Bublienė, Sporto žaidynių m u patirti jų pageidavimus, pa-
komiteto pirmininkas Valdas į sitarti kongreso programų reika-
Adamkus, PLB seimo komiteto į lais. Po žinių surinkimo bus su-
pirmininkas dr. Petras Kisielius, j planuota kongreso akademinė ir 
Vl-tosios dainų šventės komiteto 
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
Jaunimo kongreso — Saulius Čy
vas. Lėšų telkimo pirmininko dar 
nėra, ryšiams su Amerikos val
džia palaikyti komiteto pirminin
kas Anatolijus Milūnas, Spau-

kitos programos. Kongreso atida
rymas vyks Chicagoje, vėliau PL 
D kongreso darbai bus tęsiami 
Dainavos stovykloje, studijos Ka
nadoje ir kongreso uždarymas 
Montrealyje-

JAV LB krašto valdybos pir-
dos — informacijos komiteto pir- \ m i n į n k a s Vytautas Kutkus išreiš-
minmKe R:tone Rudair.er.e, Ke- | k ė ftįSk. k o m i t e t o nariams ir 

pažadėjo visokeriopą talką, tel
kiant lėši.s. Ypatingą dėmesį sky
rė būsimajai Dainų šventei. Pra-

lionių-nakvynių komiteto pirmi
ninkė Rima Reklaitienė, PLD 
banketo komiteto pirmininkė 
Marija Remienė ir PLD ūkio rei- j ̂  D a i n u g ^ ^ komiteto pir-
kalų vedėjas Kazys Laukaitis-Dar i m i r l i n k o Vaclovo Momkaus arti-
iki šiol nėra pakviestas komite- į m i a u s i o j e ateityje paruošti šven
to izdinmicas. j t e s repertuarą, gaidas, jas išsiun-

Šio komiteto pirmasis posėdis j tinėti norintiems šventėje daly-
vyko birželio 27 d. Broniaus Juo-! vauti chorams, kad jie jau da-
delio namuose. Komiteto pirmi- į bar, nedelsdami pradėtų ruoštis-
ninkas dr- Antanas Razma, pra-1 Jis pasidžiaugė, kad Dainų šven-
dėdamas posėdį, pasveikino ko- tės komiteto pirmininku sutiko 
miteto narius ir spaudos atsto- būti Vaclovas Momkus, kuris pa-
vus ir kiekvieną posėdžio dalyvį i sižymi darbštumu, turi organiza-
pristatė, aptardamas jo pareigas I cinės veiklos praktikos ir kad 
komitete. Jis ir vadovavo posė- i Dainų šventės problemas, susi 
džiui. 

PLB pirmininkas Vytautas Ka-
mantas pažymėjo, kad II PLD 
ruošimas išeina iš PLB seimo 
nutarimų- Vyriausias II PLD 

daręs sau komitetą, sėkmingai 
įveiks. 

Dainų šventės komiteto pirmi
ninkas Vaclovas Momkus apta
rė šventės pobūdį repertuaro 

rengėjas yra PLB valdyba. Ex i sudarymą ir kad gaidos būsian-
officio komiteto nariai yra: PLB , čios chorams iki rudens išsius-
pirmininkas Vytautas Kamantas, j tos. Tikimasi, kad šventėje daly-
JAV LB pirmininkas Vytautas vaus iki 1000 dainininkų - tai 
Kutkus, Kanados LB pirmininkė; būsianti mūsų tautinė demonst-
Joana Kuraitė, SALFASS valdy-! racija. Į repertuarą įtrauktinos 
bos pirmininkas Pranas Bemec- \ kiek lengvesnės, skambios dai-
kas PLJS valdybos pirmininkas j nos, kurios lengviau išmoksta-
Gintaras Aukštuolis. Šias dienas; mos ir kurias publika daug ge-
rengti yra priimti organizaci-1 riau priima. Jis palietė dirigen-
niai nuostatai, kuriuose yra aiš
kiai nurodyta PLD ruošimo ei
ga, komitetų teisės, atsakomybės, 
finansai. 

tų klausimą, kelionių apmokėji
mo problemas ir pan. Šis komi
tetas darbą pradėjo, darbai stu
miami pirmyn ir netrukus bū-

PLB pirmininkas Vytautas Ka- j sią galima pranešti konkretesnes 
mantas pastebėjo, kad šioms die- žinias. 
noms reikia ruoštis jau dabar, JAV LB Kultūros tarybos pir-
nebedelsiant, nes darbai dideli, į mininkė Ingrida Bublienė pažy-
pareikalauja daug laiko ir dide-1 mėjo, kad jos vadovaujamas ko-
lės atsakomybės. Pasidžiaugė, kad mitetas rūpinsis PLD metu su-

Sporto žaidynių komiteto pir
mininkas inž. Valdas Adamkus 
pažymėjo kad PLD metu įvyks
tanti Sporto šventė taip pat bū
sianti dėmesio centre. Vėliau ke
lias dienas vyks varžybos, žai* 
dynės. Veiks organizacinis ir var
žybų komitetai. Ypatingai 
kruopščiai ruošiasi Australijos 
lietuviai sportininkai, kurių vi
sų šakų, būsią iki šimto. Ten 
sporto reikalais rūpinasi komite
tas, kuriam vadovauja Antanas 
Laukaitis. Be abejo, Sporto šven
tėje dalyvaus daug visu šaky 
sportininkų iš Šiaurės Amerikos, 
o taip pat bus bandoma bt.it 
simboliškai atsikviesti ir kitų 
kraštų sportininkų vienetus. 

Į posėdį neatvykus PLB seimo 
komiteto pirmininkui dr. Petrui 
Kisieliui, apie seimo ruošą trum
pai kalbėjo PLB pirmininkas V y 
taus Kamantas. Seimas prasidė
tų antradienį ir baigtųsi penkta
dienį. Numatoma iš laisvojo pa
saulio LB susilaukti iki 150 at
stovų. Bus bandoma kitų, netur
tingų kraštų atstovams padėti 
nugalėti kelionių išlaidų sunku
mus- Seime PLB ir PLJS reikš 
bendras mintis, atvirai pažvelgs 
į PLB problemas aplamai, pla
nuos ateities darbų gaires. Sei
me kviečiami dalyvauti ir sve
čiai. 

PLD banketo rengimo komi
teto pirmininkė Marija Remienė 
pažymėjo kad yra problema su 
patalpomis, nes į tokius banke
tus eina daug svečių. Tačiau ši 
problema bus įveikta- Pažadėjo, 
kad tokiame bankete nebus kal
bų. Gal ir gerai, kad kalbėto
jai prilaikomi, nes svečiai nori 
tik socialaus pabendravimo, o 
kalbų galės prisiklausyti rengi
niuose. Manoma jaunimui pra
mogą suruošti atskirai, su ma
žesnėmis jiems išlaidomis-

Komiteto pirmininko pavaduo- s 
tojas Bronius Juodelis tik pavir- 5 

Apsilankykite j "Draugo" ad-. 
minist.raciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams 

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

~ Draugo** adresas: 4545 VVeat 
SSrd St.. Chfaago. 111. 60629 
iiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiuiiiiiiM 

PAOKAGE EXPRESS AGESCY 
MARIJA JtOBEIKIEMt 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamo* garoa rMiM 

prflkSa. Malstaa II Europos MndUUl 
2«08 W. «tth St., Chicago. 111. MMS 

Tel. MS-2787 

Popular Lithuanian 
R E C 1 P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juosųtina Dautvardieee 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
oė vėl patikslino ir pagražino sią 
laidi, naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
ririmu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrius 
4545 W. SSrd Street 
Chicago, Illinois 60620 

Kaina su persiuntimu $5.95. 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
•KBSSS 

llilllllllllllllilllillllilllillllllllillllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

GOSMOS P ABCELS EXFBESS 
2501 W. «9th St , Chicago, BL 00829 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllllliliilIliiilUUIlllIllUUIllIiUIIUI 

~ M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5 4 0 6 3 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 69 S t , tsL 776-1486 

lilIliilIlIlIlIlIliilIlIlIililIlIiUlUlllIUIlUlIV 

10% — 20% — 30% pigiau 
ui apdrauda nuo ugnies tr automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. OA 4-8654 

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

ALBCM BANYS, Telef. 447-6800 
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| Sukakhmnės - 25-sios LFB studijų j | 
i ir poilsio savaitės programa | 
| Liepos 1 1 - 1 8 dienomis Lietuviu pranciškone §j 
| vasarvietėje, Kennebunkport, Maine, | ! 
S ŠEŠTADIENIS. Stovyklos atidarymas ir susipažinimo vakaras. = į 

j SEKMADIENIS. Tradicine l ietuvių diena su iškilmingomis pamaldo- S , 
— mis ir programa. 5'. 
s Vakare atidaroma lietuvių menininkų paroda, s į 
a kurioje dalyvauja Marija Ambrozaitiene, Ona S 
5 r Baužienė, Nijolė Palubinskienė, Stasė RastonienS, = 

~ Stasė Smolinskienė ir kt_ 

[ PIRMADIENIS. Balio Raugo paskaita: Frontininkai lietuvių 
S Bendruomenėje. 
£ Vytauto Volerto paskaita: Atvirumas lietuvių 
S išeivijos spaudoje. 

S ANTRADIENIS. Vladas Šakalys, Simas Kudirka ir Rima Mirorrienc 
S kalbės apie Rezistenciją Lietuvoje. 

S TREČIADIENIS. Pamaldos už gyvus, žuvusius ir mirusius LF bičiulius, 
£ laisvės kovotojus ir partizanus. 
£ Juozo Kojelio paskaita: Informacija ir Lietuvos 
S laisvės byla. 
— Elenos Blandytes dailiojo žodžio rečitalis. 

S KETVIRTADIENIS. Metinė LFB konferencija. 
~ Joana Kuraitė ir Linas Kojelis — Simpoziumas 
S tams: Partijų ir politinių sąjūdžių ateitis 
= jaunimo perspektyvose. 
£ Dr. K. Ambrazaičio LFB buvusiųjų filmų ir 
£ skaidrių vakaras. 

S PENKTADIENIS. Tomo Venclovos paskaita: Pokario rezistencijos 
«*• įtaka vėlesnei lietuvių literatūrai ir socialiniams 
£ žmonių santykiams. 

Koncertas. Bostono vyrų sekstetas, vad. komp. 
Juliaus Gaidelio, ir solistė Marytė Bizinkauskaitė. 
Stovyklos uždarymas ir vaišės. 

£ ŠEŠTADIENIS. Bendri pusryčiai ir atsisveikinimas. 

VALO 
KILIMUS K BALDUS 

I Plauname ir vaškuojame 
į visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
I Tel — RE 7-5168 
j » - » - » • - • » < • t < o o » t o o i oao> t v g f M • • # • - • • 
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j SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitas kraštus 

VEDZINSKAS, 4050 Archer Avenue, 
i Chicago, BL 00032, tel. 027-5080 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4250 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ likvittimal. pildomi 
PILJETTBe8 PRAŠYMAI ir 

Į kitokie blankai. 
inirmiiiimiitHuniiiiniiiiiuuiiiiiiiimii 

HELP W ANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Reikalinga lietuvė seimininkė (apie 

40-50 m. amž.) gyventi vietoj ir pri
žiūrėti 4 metų berniuką. Namų ruoša 
(10 kamb. namas) ir pagaminti val
gius. Pietinėj Chicagos daly. 

Sekmadieniai ir Šeštadieniai laisvi. 
120 dol. j savaitę. 

Skambint 239-6363 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. kambariai Baltic vasarvie
tėje, Reveriy Shores, Indiana. Gera 
vieta atostogoms. Pusė mylios nuo pa
plūdimio. Skambint (210>—•874-7134. 

B K A L E 8 T A T B 

M A R Q U E T T E P A R K E 
3-jų miegamų mūr. bungalovv. Pilnas 
rūsys. Virimui pečius ir šaldytuvas. 
Gražus aptvertas kiemas su medžiais: 
slyva, obelis, kriaušė. Tik $54,000. 
George Vlasis Realtors, TeL 636-7474 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad., liepos 
12 d. nuo 12 iki 4 valandos popiet. 

6334 S. TRTPP AVE. 
Savininkas parduoda 4-rių miegamų 
mūr. namą. 1% vonios. Centr. oro vė
sinimas. 1% maš. garažas. $64,000.00. 
1 blokas nuo mokyklos. 460-6399. 
Palos Hllls — Savininkas parduoda 
mūr. namą. 3 miegami, pilnas rūsys, 
1 % vonios. Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas, šoninis jvaž. Cycl. tvo
ra. 80x125 p. sklypas. $82.500. 

Telef. 598-7871 

7S-«a 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. 
02-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 12%. 
Marąnette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa
vininką paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 W«*t 63rd Street 

TeL 436-7878 ar 8SSs5568 

Stovykla užpildyta. Jei dėl kokių priežasčių atsirastų laisvų vietų, 
šutiniškai apžvelgė PLD sąma- 15 norintieji dalyvauti prašomi skambinti tėvui Steponu Ropalui telef. 
tą. Tačiau tikresni daviniai pa-i5 (297)067-2011. 
aiškės, kai visų sričių komitetai 
pristatys savas sąmatas. _ 

Anatolijus Milūnas iškėlė >gra- i 
žių minčiv, kaip reikėty PLD ei-

iiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkrausrymas 
įvairių atstumų 

TeL 876- 1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUIIIIIIIIIII 

Iki pasimatymo! = 
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ | 
CENTRO VALDYBA | 
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DT Antanas Klimas kalba apie Taškento konferenciją. Prezidiume prie stalo politinės konferencijos New Yorke pre
zidiumas JAV LJS pirm. Virgus Volertas, Kanados LJS pirm. Laima Beržinytė, PLJS pirm. Gintaras Aukštuolis, 
PLB pirm Vytautas Kamantas ir PLB vicepirm. Saulius Kuprys. Nuotr. V. Maželio V 

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys 

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

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

formato, 416 pusi. Kaina su persiuntimu 116.35 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ĄSAS We»t €Srd Street, 
Chicago, IŪ. 60629 

Illinois gyv. dar prideda 90# valstijos mokesčio. 
^ 
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P L U M B I N G 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
i l t l l i l l l t m i i i l i i m i i i i i i H u • • • , • ! • ! 

"""niiiiiiiHmuinmimiiiniiiiiiHHHii* 
BUTŲ NU(»IAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
l»IIHIIIHH||mHH||miinimii».. . . . | t ,M | | 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
šratus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graltas visi 
•mes korteles. 

Kreipkitės 1 
tracija visais 

"Draus©** 
panašiais 

admiaJs-
reikalais-

DBAUOAS 
4545 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

D S M ES IO 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

• 
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma-
ią vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti grasią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
iną vėliavukea, kad Lietuvos) vėlia
va plevėsuotų jūsų ramuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. ui persiuntimą, jei gy
venate niinoia valstybėje). Ussa-
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SSfd Sfc. 
Obicago, IL S0829 

:aite~"Draugą". S S B 5 

ji kitiems pasiskaityti. 

* 
BBSB 

http://bt.it


CHICAGOS ŽINIOS 
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 9 d. 6 

Putnamo seselių namo šventinimo iškilmėse birželio 20 d. kalba kun. S. Yla. Kiti iš deš.: ses. Aloyza Saulytė, vie
nuolijos vyresn., ses. Bernadeta Matukaitė, M. Remienė, ses. Margarita Bareikaitė, ses. Ona Mikailaitė, Savickie
nė ir k t 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Corm. 

PAŠVENTINTAS SESELIŲ 
NAMAS 

Birželio 20 d. Putname buvo 
pašventintas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seselių 
naujas namas, kuris tarnaus ir 
religinio atsigaivinimo tikslui. 
Šioms iškilmėms susirinkusiems, 
apeigas pradedant, kalbėjo kun, 
S. Yla, ses. vyresn. Aloyza Šauly
tė, M. Remienė, Chicagos rėmėju 
pirm-, ir V- Vaitkus, centro rė
mėju pirm. Kalbėtojai iškėlė nau
jo namo reikalingumą, seselių 
gyvenimo sąlygų pagerinimą, kas 
jas įgalins skirti daugiau laiko 
tiesioginiams tikslams: tarnauti 

VYČIŲ SUSIKAUPIMO 
DIENOS 

riu apylinkių birželio 26 — 281 
dienomis seselių vadovaujamame 
religinio atsigaivinimo centre tu
rėjo atsigaivinimo dienas- Jas pra
vedė kun. prof. A Jurgelaitis, vy
čiu dvasios vadas, ir seselės Ona 
Mikailaitė bei Margarita Barei
kaitė. 

Laukiama ir daugiau panašiu 
grupių susidarymo ir religiniu 
centru pasinaudojimu. 

SUSIPAŽINIMAS BAIGĖSI 
SUSIŽEIDIMU: 

Juozas ir p. Budraičiai jau 
visi metai gyveną Woodstocke ant 

Dievui ir padėti artimui, ypač | e ž e r e l i o k r a n t 0 j n e t o l i P u t n a m 0 j 
lietuviams. Namas taip pat padės L a v o n a m ų paioėyimd i r a r t e s -
rehgimo atsigaivinimo plėtimui j n i a m s u s i p a ž inimui , suruošė po-
hetuvių, lietuviškos kilmes žmo- į p i e t i n į s u ė j i m ą , pakviesdami se-
niu ir net amerikiečių tarpe. Per- j xles i r ^etos l i e tuvįus. Maloniai 
skaitytas ir Nonvich vyskupo Reil- į p r a i e i s t a s l a i k a s bendraujant, bet 
ly laiškas, sveikinąs seseles ir rė- j s v e č i u s i § i e i d ž i a n t atsitiko nelai-

Nuotr. J. Kriaučiūno 
šuose. Po to studijavo Rutgers u-
te, 1977 m. gaudamas mikrobio
logijos bakalaurą. 

Leonas visą laiką iki universi
teto tarnavo Mišioms Newarko 

n , - T • . . . . . . įSr. Trejybės liet. bažnyčioje, kur 
Bent 15 Lietuvos vyčiu iš ivai- . . » - . - j ._ , , 

___i.-_i--.. i : Y_I, o/- n o visi šeimos vyrai giedodavo cho
re iki universitetai išskirstė, pa
likdami vien tėvą. 

Po trumpu atostogų Leonas 
interno —rezidento praktiką vi
daus ligų skyriuje pradėjo Univer 

mėjus dėl atliktų darbu. 
Po trumpų šventinimo iškil

mių visi susirinko vienuolyno kop
lyčioje Šv. Mišioms, kurias kon-
celebravo 7 kunigai, vadovaujant 
kun. S- Ylai. Lekcijas skaitė čika-
gietė M. Remienė. Pamoksle iš
kelta tvirtų pamatų reikšmė, kas, 
simbolizuoja naują pastatą, įga
linantį seseles tvirčiau ryžtis dar
bams. Seselių choras ir susirinku
sieji, vadovaujant ses. Bernarde-
tai Matukaitei prie vargonų, gie
dojo Mišių giesmes. 

Po to buvo bendra vakarienė 
naujo pastato salėje. Dalyvavo 
apie pora šimtų žmonių, daug jų 
iš toli, net daugiau kaip 20 čika-
giečių- Dalyvavo ir vietos ameri
kiečių parapijos klebonas. 

Namą pilnai užbaigti ir aplin
ką sutvarkyti dar reikės nemaža 
darbo ir išlaidų, o ir skolas išmo
kėti reikia. Bet tikėkime, kad dau
gelis lietuvių rems seseles taip, 
kaip ligi šiol rėmė. Linkime sėk
mės seselėms. 

Seseles paremti susidaro ir ge
ra proga: iškyla —metinė lietu
vių susiartinimo švem4, įvykstan
ti liepos 26 d. seselių sodyboje, 
Putname. Čia bus ir vertingų lo
terijos laimėjimų. Pradžia pamal
domis 11 vai- p. p. Tai ligi pasi
matymo iškylos dieną! 

VAKARONĖ SVEČIAMS 
PAGERBTI 

Svečiams iš Chicagos, kurių 
buvo apie 20, ir kitiems, atvyku
siems į namo šventinimo iškil
mes, pagerbti Raudondvaryje bir
želio 21 d. suruošta vakaronė. 
Joje dalyvavo seselės ir vietos lie
tuviai. 

Vakaronę pravedė ses. Ona Mi
kailaitė, ji ir eilėraščių iš K. Bra-
dūno poezijos paskaitė- Čikagietės 
D- Augienė paskaitė savo sukur
tus humoristinius kupletus, apie 
"nusidavimus", seseles ir asmenis 
Putname, Varanauskienė ir Lun-
gienė padainavo savotiškai in
terpretuotų dainelių. Pasikeista 
trumpomis kalbelėmis, pasakyto
mis ses. Margaritos Bareikaitės, 
ses. vyresn. Aloyzos šaulytės ir M. 
Remienės. Pabaigoje pabendrau
ta, pasivaišinta ses. Ritos Trima-
kienės parūpinta kava ir užkan
džiais. 

me-
Budraitienė paslydo ant laiptų 

ir krisdama susilaužė ranką aukš
čiau riešo. Ranka dabar gipse. 
Linkime jai greitai pasveikti. 

BEVEIK ŠIMTAMETE 

Antanina Vedeckienė, globoja
ma Matulaičio namuose, eina jau 
šimtuosius metus. Ji dar ganėti
nos sveikatos, šviesaus proto, ma
loniai dalyvauja sueigose. Jos gar
bei, žinoma, ir kitų apylinkės An-
taninų ir Antanų vardo dieną jos 
duktė ir žentas Skėriai savo na
muose, Woodstocke, suruošė pa
gerbimą. Kaip ji džiaugėsi mažo
mis dovanėlėmis, išreikštais lin
kėjimais ir ypač pabendravimu. 
Geriausios sėkmės jai, ir tikime, 
kad ji pergyvens savo šimtą me
tų. 

J. Kr. 

Newark, N. J. 
NAUJAS MEDICINOS 

DAKTARAS LEONARDAS 
JOKŪBAITIS 

Leonardas Jokūbaitis, Alfos ir 
Viktoro Jokūbaičių iš Hillside, 
N. J., jauniausias sūnus, Raimun 
do, kuris yra farmaceutas, o da
bar studijuoja mediciną, ir inži
nieriaus su magistro laipsniu Vy
tauto brolis, š. m. gegužės 29 d. 
baigė Rutgers, N. J-, u-to Medi
cinos mokyklą, gaudamas M. D. 
Mokykloje buvo Alpha Omega 
Alpha garbės sąrašuose. 

Leonas lankė parapinę Kris
taus Karaliaus pradžios mokyklą, 
Hillside aukštesniąją, kurią bai
gė 1973 m. būdamas garbės sąra-

BKVEIK DU MILIJONAI 
OPERAI 

Metropolitan Opera New Yor-
ke iš valdžios sudarytų fondų 
įvairiems menams remti šią va
sarą gauna 825 tūkst. dolerių, 
o New York City Opera 240 
tūkst. doL Gi tautinis Operos 
insti tutas Washingtone paskyrė 
165,965 tūkstančius 48 amerikie
čių dainininkams toliau tabulin-
tis, 14-kai operų kompanijų su
teikė paramą pastatyti naujoms 
čia sukurtoms operoms ir 7 as
menims sudarė galimybes tobu
lintis operų statymo mene ir jų 
administravime. I r Lietuvių 
Opera gal galėtų gauti šiek tiek 
finansinės paramos, jei išpildytų 
šias sąlygas: metuose turėtų 
pastatyt i 3 operas ir kiekvienos 
turėtų būti 3 spektakliai ir biu
džetas ne mažesnis, kaip 100 
tūkst . dol. 

BILIETŲ PADIRBĖJAI 

Areštuoti du Chicagos miesto i 
rotušės tarnautojai, kurie padir- j 
binėjo mėnesinius bilietus ke-
liaujantiems autobusais, patys! 
norėdami suktai pasipelnyti. 

PLŪDURIAVO 44 VALANDAS 

Chicagos policininkas R. Cate-
sity of Mass. Medical Center, j n a > 4 4 m-> s u g^o 1 4 m sūnumi 
VVbrcester, Mass. , šeštadienio rytą išplaukė moto-

Pažymėtina, kad ši Newarko į riniu laiveliu pasivažinėti. Suge-
apylinkių vietovė jau davė kele- i dus jų motorui, jie plūduriavo 
tą jaunų daktarų: Algimantą į vietoje, toli ežere. Naktį uždeg-
Balčiūną, MD, radiologą, Rytį Į davo ugnį, norėdami atkreipti 
Balčiūną, Ph. D., chemiką, Rūtą į dėmesį kitų laivų ar lėktuvų, bet 
Graudušytę, atliekančią reziden-
tės praktiką, ir dabar Leonardą 
Jokūbaitį, o už metų reikia tikė
tis ir jo brolį Raimundą. Kiek to
lėliau, bet irgi orbitoje —Danu
tė Leveckytė irgi M. D. Tikrai, 
įskaitant ir iš artimo Plainfiel-
do radiologą dr. J. Skučą, dau
giau daktarų davusi vietovė už 
bet kurią kitą. 

O. 

KELEIVIŲ UŽPUOLĖJAS 

Visam gyvenimui kalėti nu
teistas James E. Ford, kur is nu
žudė ir apiplėšė žmogų, laukian
tį traukinio Chicagos miesto 
centre. Užpuolėjas — alkoholi
kas, jis buvo apkaltintas d a r ir 
kituose septyniuose užpuolimuo
se požeminio traukinio stotelėse. 

MINISTERIS KALĖJIME 
Buvęs Agrikultūros depar ta 

mento sekretorius (Žemės ūkio 
rninisteris) Ear l L. Butz už fal
sifikavimą pajamų mokesčių 
apyskaitų pradėjo savo baus
mę — 30 dienų kalėjimo Chica
gos Metropolitan Correction 
center. Su kitais V*lmi»fa j i s 
buvo paskirtas valyti savo ka
lėjimo 23-čią aukštą. 

DDDESNBS PENSUOS 
Nuo liepos mėnesio pensijų 

čekiai yra 11.2% didesni. Pa 
keitimas ryšium su padidėjusio
mis pragyvenimo iAi»i^^Twia 

Neringa, Ve. 
MOKSLEIVIU ATEITININKŲ 

PRIEŠONGRESINĖ 
STOVYKLA 

Kaip jau buvo anksčiau pra
nešta, šių metų moksleivių vasa
ros stovykla Neringoje, Vermontė, 
įvyks rugpiūčio 16—29 d. J i 
bus ypatinga tuo, kad stovyklos 
tema ir programa bus pritaikytos 
ateitininkų kongresui, kuris įvyks 
Chicagoje, š. m. rugsėjo 3 — 7 d. 

Sion prieškongresinėn stovyk-
lon priimamas jaunimas nuo 7 
skyriaus iki pirmųjų universiteto 
metų. Joje bus kalbamasi šiomis 
temomis: mūsų uždaviniai sie
kiant "Visa atnaujinti Kristuje", 
mūsų pagalba Lietuvai, tautinė 
kultūra ir mes. Laukiama stovyk
lautojų iš įvairių Amerikos ir Ka
nados vietovių. 

Stovykla prasidės sekmadienį, 
rugpiūčio 16 d. Registracija — 
nuo 11 vai. rytą. Pageidaujama, 
kad visi iš anksto prisiųstų registrą 
cijos lapus, kurių galima gauti, 
kreipiantis į R. Razgaitienę 304 
Bay\ille Rd., Lattingtown, N. Y., 
11560. Tal.516 — 671 — 7975. 
Stovykla baigsis šeštadienį, rug
piūčio 29 d., 11 vai. rytą. 

Neringa yra atžymėta oficia
lioje Vermonto valstijos kelrodžio 
lentoje. Stovykla yra prie 9- to 
kelio, netoli Brattleboro miestelio. 
Jame yra traukinio, bei autobu
sų stotys. 

Stovyklos mokestis: 1 savaitei 
vienam vaikui 85 dol., dviem — 
160 dol., trim — 240 dol.; 2 savai
tėm vienam vaikui 160 dol., dvie 
— 300 dol. t r im — 450 dol. J šį 
mokestį įskaitomas 10 dol. regis
tracijos mokestis nuo asmens. Už
siregistravusiems prieš liepos 20 
d., bus duodama 5 dol. nuolaida. 

niekas nepastebėjo. Buvo susi
rūpinta, kad jie galėjo nuskęsti. 
Imta ieškoti. J ie išplūduriavo 
44 valandas, kol pirmadienio 
rytą juos a t rado ir išgelbėjo. 

BUVO NUTEISTAS 
KALĖTI 300 M. 

Buvęs psichinis ligonis W. 
Workman, 50 m., kuris už 7 
žmogžudystes buvo nuteistas 
kalėti iki 300 metų, rastas ne
gyvas Joliet (kalėjime. Mano
ma, kad mirė natūralia mirtimi, 
bet daromas skrodimas, pagrin
dinai tiriant įvykį. 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio' 
formato ir talpina 28 spalvotas re- , 
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus \ 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojauc gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

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 

Leonardas Jokūbaiti* 

Niekada negalima įrodyti, kad 
įgimtų jstatymų pakeitimas bū
tų koks nors progresas. Žmo
gus, kuris puola an t žemės ir 
užsigauna, tačiau tai nereiškia, 
kad gravitacijos dėsnio panaiki
nimas pagerintų dabartines są
lyga*. 

PA DĖKA 
A. f A. JUOZAS JONIKAS 

Mirė 1981 m. birželio 11 dieną. Palaidotas Sv. Kazimiero Lie
tuvių Kapinėse. 

Mes reiškiame nuoširdžią padėką visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, pareiškusiems užuojautą, užprašiusiems šv. Mišias, Sv. Ro
žančiaus būreliui už sukalbėjimą rožančiaus koplyčioje, prisiminu
siems jį maldomis ir aukomis. 

Dėkojame kun. kleb. A Zakarauskui už maldas koplyčioje, už 
gedulingas šv. Mišias ir gražų pamokslą. Dėkojame kun. Kuzminskui 
už patarnavimus ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame Namų Savininkų organizacijai ir A Patackui už atsi
sveikinimą ir pareikštą užuojautą. Dėkojame Svč. M. Marijos Gimi
mo parapijos chorui už gražų giedojimą per Sv. Mišias ir dalyvavi
mą kapinėse, taip pat už pareikštą spaudoje užuojautą. 

Dėkojame kun. Juozevičiui už maldas kapinėse ir pareikštą už
uojautą. Dėkojame laidotuvių direktoriui 3. Evans už nepaprastai 
rūpestingą laidotuvių tvarkymą. 

ŽMONA DUKTERYS Ot ŠONUS 
SU ŠEIMOMIS 

^IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII^ 

I JUOZAS B R A Z A I T I S | 

I R A Š T A I 1 
T u m a s — Vaižgantą*. 
Donelaitis Daukantas. 
Baranauskas. 

R A S T A I I I 
Nuo Maironio i d Brazdžionio 

(septyniolika rašytojų) 

Redagavo A U N A SKRUPSKELJENTJ: ir 
ČESLOVAS GRINCEVieiUS 

Išleido Į Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti . Ap
lankas ir viršelis Ados 

Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 562 
pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy
ventojai dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti : DRAUGAS, 4545 West 6Srd 84., 
ChiflBfO, H . 60829 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pristatyti 

t I 



• 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. liepos mėn. 9 d. 

X Elena Juciūtė, buvusi Si
biro tremtinė, savo atsiminimus 
ii gyvenimo pokarinėje bolševi
kų vergijoje ir Sibire aprašiusi j 
knygoje ' 'Mirties zonoje" ir ne-
seniai išleidusi biografinį romą-: 
ną "Ažuolynėlį", y ra atvykusi '• 
kuriam laikui į Chicagą aplan
kyti savo draugų, buvusių mo- \ 
kinių ir pažįstamų, š ia proga 
ji aplankė ir "Draugą", pasida
lindama įspūdžiais iš savo veik-
los ir gyvenimo. J i nuolat gy
vena Bostone. 

x Gintaras Karosas , surengęs 
| St . Louis, Mo., tarptaut inėje 

parodoje lietuvišką skyrių lie
pos 3-5 dienomis, gr įžo į. Chica-

| gą ir šį šeštadienį surengs vie
nos dienos parodą Lietuvių fes
tivalyje Marąuette P a r k o 69 ir 
Maplewood gatvių sankryžoje. 
St. Louis parodoje publika la
bai domėjosi lietuvišku menu ir 

| kul tūros palikimu. Dėlto atei-
I nančios savaitės pabaigoje jis 
! da r ruošia panašią parodą ir 

Detroi to renesanso parodoje, 
i Šiuo metu G. Karosas iki kitos 

savaitės bus Chicagoje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Vincas i r Mar t a Bylai iš 1 
Manchester. England, yra at
vykę į Chicagą, lanko savo drau
gus ir pažįstamus i r t a proga, 
lydimi Marytės Jancauskienės, 
apsilankė "Drauge", nusipirko 

X Marylando universiteto pro- ! naujų leidinių i r pasidalino ke-
fesorius Jonas B. Genys yra pa- ; lionės įspūdžiais, š į šeštadienį 
rašęs straipsnių, o kar tu su C.; dalyvaus Marąuette Pa rko lie-
M. Hunt knygą "Diversity of į tuvių festivaly, 
clonal progenies from Pinus 
Btrobus seed orchards in t h e i x Bronius Keturakis iš Mil-
Northeast and adjacent Cana-! waukee, Wis., buvęs vienas žy
dą...". J is pakviestas skaityti i miausių lietuvių sportininkų, 
savo darbo rezultatų pranešimą i sporto pedagogų i r istorikų, 
konferencijoje Japonijoje. IV j mokėdamas "Draugo" prenu-
Mokslo ir kūrybos simpoziume ce ra tą , atsiuntė da r ir 30 dol. 
skaitys paskaitą "Lietuvos me- a u k l 4 s a v a i spaudai stiprinti. B. 

Lietuvių Operos dvidešimtmečio paminėjimo dalyviai: iš kairės — Elena Barienė, kun. Viktoras Rimšelis, dr. Anta
nas Razma, Vytautas Radžius, kun. Jonas Borevičius, dr. Vitalija Vasaitienė. Alvydas Vasaitis, Lietuvos gen. kon
sule Juzė Daužvardienė, kun. Antanas Zakarauskas, Jūra Kučiūnieriė, Aleksandras Kučiūnas, Jadvyga Kutkuvienė, 
Stasys Santvaras. Minėjimas vyko birželio 21 d. Chicagoje. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LAIMĖS JAUNAVEDŽIAMS ! pasirinko LB Marąuette Parko j pergyvenimais. Tauragiškių or 

; apylinkės valdyba. Numatoma 
Liepos 5 d., sekmadienį, švč. j turėti laimės sulinį, šaltų gaivi-

M. Marijos Nekalto Prasidėjimo> n a n č į ų gėrimų, užkandžių, 
bažnyčioje, Chicagoje. vyko su- j Laimės šuliniui reikalingi fan-
tuoktuvės Ritos Saulės Tumaso- į t a j Valdyba būtų dėkinga, kad 
nytės su Mark Allen Echiefel- turintieji ką paaukoti, savo 
bein. Šv. Mišias aukojo i r jung- dovanas atneštų iki penktadie-
tuvių apeigas atliko kun. M. nį0 į Paramos prekybą, už ką 
Kirkilas. Skaitymus atliko jau
nojo tėvas, atvykęs iš Arizonos. 

valdyba y ra iš anksto dėkinga. 
Reikia manyti, kad ir šis fes-

kestrui grojant, mėgėjai pašoko, 
prisimindami jaunystės audrin
gas dienas. 

Stasys Patlaba 

i . A. VALSTYBĖSE 
— Pittstono, Pa., laikraštis 

Sonday Bispatch" birželio 14 
I d. laidoje išspausdino ilgą kun. 
Jono Savukyno, MIC, straipsnį 
apie didžiuosius trėmimus oku
puotoje Lietuvoje 1941 m. birže
lio 14-15 naktį. Straipsnyje 
paminima, kad tai yra 40 metų 
sukaktis, bet persekiojimai tada 
tik prasidėjo, o nesibaigė. Pri
menami ištremti vyskupai, kuni
gai, vienuolės seselės, o dabar 
nubaustieji, kaip Petkus, Ga
jauskas, D. Sodūnaitė, Stanely-
tė, ypač Amerikoje gimęs ir 
Aušros Vartuose, kur kun. J. 
Savukynas darbuojasi, krikšty
tas Vytautas Skuodis. Autorius 
ragina rašyti savo senatoriams 
ir kongresmanams, prašant jų 
užtart i Amerikos pilietį V. Skuo-1 " ^ T . " " T "*".., . 
,. , . . . . . . " * . .veikli lietuviškose organizacijo

se. Po pamaldų šv . Jono baž-

vo mieste, Ukrainoje, laimėjo 
du aukso medalius. Vieno šau
dymo metu jis išmušė 598 taš
kus iš 600 galimų, ir pakartojo 
pasaulinį šaudymo rekordą. 

— Bronius Cškinis, dar ne
priklausomybės metais žinomas 
sklandytuvų konstruktorius, da
bar sulaukęs 68 metų amžiaus, 
neseniai sukonstruavo naują 
sklandytuvą — BRO-22. Pirmie
ji skridimai atlikti nuo s ta taus 
Nemuno šlaito, vėliau Nidoje. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Birutė Bužinskienė 

(Milkeraitytė) mirė birželio 8 d. 
Melbourne. jBuvo gimusi 1931 
m. Vilkaviškyje. Atvykusi į 
Australiją, 1950 m. ištekėjo už 
Alfonso Bužinsko. Išaugina sū
nų ir dukrą. Buvo darbšti i r 

dį ir kitus neteisingai nubaus
tus lietuvius. Be to, kun. J. Sa
vukynas Lietuvos Vyčių rytinio 

nyčioje palaidota Chelteham 
. . , . . , naujosiose kapinėse, dalyvau-

'^HH " . • • M h ! l | ' „ g a l i a n t daugeliui lietuvių. 

džių genetinių savybių studijos i Keturakį skelbiame Garbės pre- į p a m e r g ė s — Gailė Vazbytė, Sue 
' numeratorium, dėkojame už jo į Heįmsath, ir jaunojo sesuo 

Pabroliai buvo jaunojo broliai. į t j v a l i s susilauks reikiamo dėme-

Amerikoje". 

x Dr. Juozas Meškauskas va
dovauja Ateitininkų finansinio 
vajaus komitetui, kuris stengiasi 
iki jubiliejinio kongreso surink
ti kiek galima daugiau lėšų viso
kiems ateitininkų darbams pa
remti. 

X LKVS "Ramovė" ir LDK 
Birutės dr-Jos Chicagos skyriuj 
narių metinė išvyka į Interna-į 
tional Friendship Garden, Mich.. 
prie Lietuvos respublikos prezi- ' 
dentų eglučių bus liepos 26 d.. ! 

sekmadienį. Numatoma vykti 
savomis susisiekimo priemonė
mis ir autobusu, kuris, esant pa
kankamam skaičiui norinčių, bus 
nusamdytas. Birutininkės i r 
ramovėnai, norintieji vykti a u 
tobusu, iki liepos 20 d. praneša 
K. Leonaitienei a rba A. Repšie-

GaiL Pirmoji pabrolių pora — 
Mike Walsh ir Monica Reiter. 

Vestuvių puota buvo Palos 
Country klube, kur buvo susirin
kę apie 400 svečių. Programos 
vedėjas buvo Jonas Vazbys, Vi
dos Tumasonienės brolis. Pa-1 metinis narių susirinkimas bu-
sveikinęs jaunuosius, ir svečius, į vo birželio 28 d. šaulių namuo-
pakvietė kun. J. Prunskį sukai- i se. Susirinkimą pradėjo pirmi 

mielą bendradarbiavimą ir nuo 
latinę paramą. 

x Marija Sotumas, Jupiter, 
Fla.. pratęsė "Draugo" prenu
meratą su 25 doL auka lietuviš
ko dienraščio paramai . M. Šai
taną skelbiame garbes prenume-
ratore, o už lietuviško raš to 
vertinimą ta r iame nuoširdų 
ačiū. 

x Mykolas Untulis, M. Jana
vičius. Janina Šeštakauskas, visi 
įvairiomis progomis, atsiuntė po 
3 dol. aukų. Dėkojame. 

x Aleksandras Dundulis, Chi
cago, BĮ., pedagogas, pratęsė! Svečiai, pakėlę šampano taures, 
"Draugo" prenumeratą ir prie jaunavedžiams sugiedojo "H-
jos pridėjo didesnę auką. Nuo- j gįausių metų", 
širdus ačiū. Jaunoji yra jauniausia dr. 

X Bronė Stpngenbercknė, į Vacio ir Vidos Tumasonių duk-
Cicero, 111., atsiuntė 8 dol. auką. | tė, JJlinois universitete baigusi 

sio iš lietuvių pusės, bus gana 
nuotaikingas pažmonys bei vi
sų lietuvių pabendravimas. 

J . J . 

TAURAGIŠKIAI VEIKIA 

Lietuvių Tauragės klubo pus-

bėti invokaciją. Supažindino su 
jaunaisiais ir jų palyda prie gar
bės stalo. Svečių tarpe buvo 
daug gydytojų ir kitų, atvykusiu 
iš tolimesnių miestų. Dalyvavo 
net dr. K. Bobelis su žmona, at
vykę iš St. Petersburgo, Fla. 

nei. Kviečiamos visos b i ru t i - į P o 5 <jol. . Ona Paukštys. Eliza- | gail. sesers mokslą ir dirba Pa-

ninkas Jonas Zimkus, pasveikin
damas gausiai susirinkusius na
rius ir svečius, ir perskaitė su
sirinkimo darbotvarkę. Vienos 
minutės atsistojimu ir prisimi
nimu pagerbti mirę klubo na
riai. Pirm. J. Zimkus j prezi
diumą pakvietė Balį Sebastijo
ną. Petrą Peterį, Petrą Padvals-
kį, Aleksą Briną ir Valerijoną 
Pocių. Susirinkimui pirminin
kavo B. Sebastijonas. J is ma
loniais žodžiais pasveikino susi-

1 pamokslą apie persekiojimus ir 
kančias okupuotoje Lietuvoje, 
primindamas 40 metų didžiųjų 
trėmimų sukaktį. 

— Abnis ir Birutė Vitėnai iš 

— Pavergtų tautų vakaras 
ruošiamas rugpiūčio 8 d. Sydnė-
juje, Lietuvių klube. 

— Adelaidės ateitininkai su-
, , , „ , „, , , . v ,. . . ruošė savo šventę Sekminių sek-
? ^ d e L N : J ^ ^ 1 ^ _ m ? T f i i madienį. Buvo pamaldos bažny-
svečiavosi pas Birutės tėvus Vin. j ̂ 7 susitelkimo valanda, gie-
cą ir Valeriją Kazlauskus t m , ^ į v / Kazimiero parapijos 
Angeles, Calif. Abu Vitėnai t u r i : ^ ^ U e t k a t a l i k i ų m o t e r ų 

Dr. Elona Marijošiūtė-Vaišniens supa
žindina LB LJS politines konferencijos 
New Yorke dalyvius su dr. Br. Kaslo 
knyga "La Lithuanie et la seconde 
guerre mondiale". 

Nuotr. V. Maželio 

IŠRINKTAS PIRMININKU 

ninkės, ramovėnai ir šauliai 
šeimomis dalyvauti 

su 

X "Ateities" 1980-1981 m. 
konkurse gali dalyvauti jauni
mas iki 30 m. amžiaus. Poezija, 
proza, straipsniai - rašiniai, iliu
stracijos, fotografijos ir inter
viu siunčiami "Ateities" redak
cijai iki rugpiūčio 1 d. adresu : 
Ateitis. % K. Trimakas, 850 Des 
Playnes Ave., Apt. 409, Fores t 
Park, UI. 60130. Premijos (iš 
viso 1770 dol.) bus įteiktos 
"Ateities" žodžio ir muzikos va
kare rugsėjo 5 d. 

beth, N . J.. Joseph V- Vizgirda, į los ligoninėje, greitosios pagal-
Aurora, UI., S. Auginis, So. Bo
ston. Mass. Visiems labaį ačiū. 

x Zenonas Liutekms, Eas t 
Chicago. Ind.. pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė ir lO^dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Basutis, Los An
geles, Call.. Bruno Michels, Sa-, 
rasota . Fla., atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Ačiū. 

bos skyriuje. 
Jaunasis t ame pat Illinois 

universitete baigęs biologijos 
studijas ir dirba savo profesi-

Kazimieras G. Oksas buvo iš
rinkusius ir padėkojo už pasiti- ] rinktas p r e z iden tu Gads Hill 
kėjimą. Sekretoriavo P. Peteris. | Cent&T m e t in iam organizacijos 
V. Pocius perskaitė praeiti susi-1 patikėtinių susirinkime, 
rinkimo protokolą. P. Padvals- ' G a d s Hill — yra nepelno, šo
kis pranešė apylinkės 17 ser- c i a l i n i o patarnavimo įstaiga, 

įkurta 1898 metais. 
Šios organizacijos tikslas pa

kelti gyvenimo lygį tiek invali-

magistro laipsnius ir tu r i aukš
tas tarnybas Bell laboratorijo
se. Birutė eina planavimo sky
riaus viršininkės pareigas. Ji 

draugija t a proga suruošė pie
tus ir mugę. 

— "Šventadienio balsas", dvi
savaitinis šv. Kazimiero liet. pa

yra įtraukta į Who is Who of į ^ J 0 S biuletenis Adelaidėje, pa-
American Women 1981-82 metų 
laidą. Kartu su tėvais savo se
nelius aplankė ir vienerių metų 
Petriukas Vitėnas. 

rapiečius lanko jau 29 metus. 
— Geekmgo lietuviai VI. 14 

d. suruošė birželio aukų pami-
į nėjimą. Buvo pamaldos bažny-
ičioje, pamokslą pasakė kun. 
i Pranas Dauknys. Akademija 

— Agronomijos dr . Paulius j suruošta Bendruomenės namuo-
Garmus mirė birželio 19 d. štai- Į s e s u menine dalim, kurią išpil-
giai sukritęs nuo širdies s m ū - j ^ choras. 

0KUP. LIETUVOJ* 

x Bridgeporto restoranui re i 
kalinga virėja (kalbanti lietu
viškai ar angliškai). Skambinti 
Gražinai telef. 326-2761. (sk.) 

gančių klubo narių. Pirm. J. 
joje. Dr. V. Tumasonis i r jo j Zimkus pranešė, kad artėja di-
žmona Vida džiaugiasi, kad jau j deli įvykiai tauragiškių klube, 
ir paskutinė dukrelė Saulė su- Į nes rengiama gegužinė rugpiūčio ^ tiek šeimų, gyvenančių že-
kūrė šeimą. į 16 d. ir rudeninis banketas spa- j m u t į n ė j vakarų Chicagos mie-

Svečiai ilgai linksminosi ir i Ho 24 d. šaulių namuose. Pra- s t o a a i y j e Centro programoje 
I šoko. grojant lietuvių orkestrui: šė valdybos narius remti pastan- gociaiinės būklės pagerinimas, 
("Vytis". Vestuvių puota praė-1 gas. kad rengimai pasisektų i r i a p y l i n k ė s gyventojų organizavi-

x Inž. Jonas J . Kaunas, Jr. , ; jo pakilioj nuotaikoj. Tarp duotų gerų vaisių. Naujų na- m a s švietimo ir gyvenviečių rei-į 
Chicago, BĮ., Antanas Kazlas į gausių svečių buvo ir dvi Šv.'jrių prisirašė: Ona Krolis ir k a l a i S ) parūpinimas darbu fiziš-
taip pa t čikagiškis, pratęsda- i Kazimierfo seserys iš Sv. Kry- | Stasė Paliokienė. Nauji nariai 1 j ^ a r protiškai atsilikusiems 
mas prenumeratą, atsiuntė po 8 ; ž*3^3 ligoninės, kur dirba dr. V.] su džiaugsmu susirinkimo pri- Į ^ b a n č i ų motinų vaiku priežiū-

gio Vilniuje, turėdamas apie 71 
metus amžiaus. Palaidotas Vil
niaus kapinėse. 

— Laiške iš ok. Lietuvos ra
šoma, kad ten šiemet gegužės 
29 d. nusiaubė didelė vėtra 
(tornado), padarydama kai kur 
didelių nuostolių. Tuo tarpu ži
noma, kad vienas žmogus buvo 
užmuštas, bet daugelis buvo su
žeistų. Vietos spauda apie tai 
dar neminėjo. 

— A. Vienuolio • Žukausko, 
rašytojo, 100 metų gimimo su
kaktis 1982. IV. 7. Ruošiamasi 
ją paminėti, šiam reikalui su
daryta speciali komisija. 

— Algimantas Kaminskas pa
rašė istorinę publicistinę poemą 
"Kėdainių kronikos", 63 psl. 
Knyga buvo išleista Vilniuje. 

— V. Turia, vilnietis, Sovietų 
sąjungos ginkluotų pajėgų kul
kinio šaudymo pirmenybėse Lvo-

— Sydnėjaus lietuviu parapi-^ 
joje susidarė gausus būrelis Mi
šių patarnautojų. Būrelio ra -
riai vadinami Dievo vaikeliais. 
Vadovauja Danutė Ankienė, glo 
boja kun. P. Butkus. 

dol. aukų. Dėkojame. 

x Kelionė laivu po Karibų 
j ū r a s — išvyksta iš Miami 1981 

j m. lapkričio mėn. 8 d. — ren-
X Skubiai parduodamas anto-1 g j a Susivienijimas Lietuvių Į ke Lithuanian Plaza Ct. gatvė-

m ° b u » — 1977 m. Chevy Im- \ Amerikoje. Kviečiam visus lie- j je įvyksta Lietuvių diena - fes-
pala Station Wagon. Gerame | tuvius malonioms atostogoms. I tivalis. šiame festivalyje žada 

Tumasonis su žmona Vida. 
J . Pr. 

DALYVAUS FESTIVALYJE 

Liepos 11 d. Marąuette Par-

stovyje. Skambint 323-6974. 
( sk . ) . 

Informacija ir registracija per I dalyvauti nemažas skaičius ir į tys reikalai. Pirm. J . Zimkus 
American Travel Service Bu- | mūsų organizacijų bei savus pre-1 palinkėjo visiems sveikų ir ma 

imti. Buvo paminėti gimtadie- Į ^ ^ mokyklos valandų ir 1.1. 
niai: Petro Venslovos ir Izabe-; Kazimieras G. Oksas šiuo me-
lės Pocienės. Jų pagerbimui su- Į t u yra Cook apskrities prisie-
giedota "Ilgiausių metų", orkest., tusiųjų teismo komisionierius. 
rui pritariant. Paminėta ir ke- prieš ta i jis dirbo Gads Hill 
lėtas vardadienių. Klausimų ir j r a jone kaip egzekutyvas Mutual 
sumanymų metu buvo gyvai dis- pederal Savings and Loan istai-
kutuojami įvairūs klubą liečian- j goję. 

Kazimieras Oksas yra narys 

Lietuvių Bendruomenes 1980 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Braduno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau išleista Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
•3 dol. 85 centai. 

o — DR. K.M. ŽYMANTAS 

X Už a. a. Juozo Ročkaus sie
lą, septynerių metų mirties su
kaktį minint, šv. Mišios bus a t 
našaujamos liepos 11 d., š e š t a 
dienį. 7:30 vai. ry to T. Jėzuitų 
koplyčioje. Draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti šv. Mišiose i r 
pasimelsti už a. a. Juozo sielą. 

( p r . ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual Federal Savings, 2212 
West Germak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ t a u t ik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
291S Wrat 6Srd S t , Chicago, UI. 

reau. 9727 So. Western Ave., Į kystalius turėti užeigos, resto-
Chicago, Illinois 60643, telef.' ranai ir pavieniai asmenys. 
(312) 238-9787. (sk.) Į Prie Paramor prekybos vietą 

Ionių atostogų. Po susirinkimo 
prie užkandžių maloniai paben
drauta ir pasidalinta įvairiais 

Illinois tautinės kilmės tarybos, 
kurion buvo neseniai paskirtas | • 
Ulinois valstijos gubernatoriaus j • 
James Thompsono. K. j " 

MimtnmiiiiiiiinuimmumuHinimiin 

Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 
S«!štad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arba 776-S16S 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, m . 69829 

Hiiiimiimiiumiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 

60629. Tel. 4364337. 

Pagerbti dainininkai, dainavę Lietuvių Op«T>jf 25 mrtu* T', •ari'- S»a<y< Bara'., pri-. r<\c* Operos 25-čio minėjimo 
programa, valdyf>os sekr. Valerija Zadeikienė ir 25 m. iŠ tesėję choristai — Vincas Vaitkevičius, Vladas Stropus, 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenne 
Chlrago, iUfamta 60629 

TeJ. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šrfitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
(•k.) ( chormeisteris Alfonsas Gečas, Petras Celkis, vald. pirm. Vytautas Radinis Nuotr V JasJnevIciaiM 1 

Dantų Gydytojai 
DR. S. T. CfflRBAN 

Atidarė kabinetą 

PARK DENTAL ASSCXnATES 
SĖDUOS DANTŲ GYDYMUI 
Susitarimui skambint 7784400 

VALANDOS: Antradieni, Trečiadienį ir Ketvirtadieni 
a mm 10-os iki 6-os valandos vakaro. 

2654 West 63rd Street 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietu karas (1939-1940) P. 2ilys. 172 psl. .. $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl $1.00 
4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl $1.25 
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl $1.25 
7. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Tonas Puzinas. 96 psl. , $1.25 
8. 2ygis į Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl _... $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis į Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
U. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio muiis. 

O. Urbonas. 94 psl. _ „. $125 
12. Prieš Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $125 

13. 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 
Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti : 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t , Chfatgo, lU 60629 

IllinoU gyventojai dar prideda 85 ct. valstijos mokesčio. 
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