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Kratos ir suėmimai
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žo 1957 m.
1976 gruodžio O. Pranckūnaitė 

Tęsinys iš šeštadienio gavo šaukimą atvykti tardymui
Pranckūnaitė buvo' tardoma ’ Vilniaus KGB. Tardymas vyko 

losa^^fc spalio 22 ir-23 dienomis. Tardy- 3 dienas (7. 8- 9>- Saugumiečiai 
| g Į's .Petruškevičius priminė, kad nakvynę užsakydavo viešbutyje. 

X. dar ne kartą teksią susitik- Tardymo metu saugumiečiai
18 “H kad ^'1 .i-Viiniuie klausinėjo apie mašinėlė rašytas
'knygas, . apie kuri. Buliauską, 

kun. Babraųską ir kitus. Tardy
tojas grasino atimsiąs iš jos koo
peratinį butą ir pinigus. “Jei pa
imsite mane, kam man reikalin
gas butas?” — abejingai atsakė 
Pranckūnaitė^ Tai vėl grasino, 
kad jai teksią kalėti Panevėžyje 
su prostitutėmis.

MdtViiniuje-
Siwo metu O. Pranckūnaitė 

yrąlaikoma namų arešte. Jai lei- 
lai Palies j dziama nuvykti tik į darbą, 

biauriai parduotuves. Visur ji
iau pamatęs j akylai sekama- Neabejotinai, 
kražfrfo nor* sužinoti su kuo
ėiau tikėjęs Pranckūnaitė palaiko artimus

ia knarkia, gJ

>as būdas kam įl 
a7k Pats, 
yti arba užgink 
i darytič 
itur, jei ne Amįį. 
tyti motiną su m 
ruojant antnmda 
į kūno kultūros

saugumiečiai nori sužinoti su kuo

imo. Kin Hubbi 
urie bičiuliai tau» 
centus, tarsi lira 
» turėtų šiandien pi ■ 
, jei pamatytų, U; 
tas dėl saugunia$ 
avo pečių pakititJ 

protėviai dirba i 
mažiau mašinei^ 

ibąr mes, rūpini 
įnamėj.

alininkai rašo

pįus.
B^ranckūnaitei už spalio mėn. 
nebuvo išmokėta darbo premija 
nitei, kad darbo metu užsiimi
nėji-pašaliniu darbu. Kadrų sky
riaus viršininkė prasitarė: “Ge
riate ji būtų pusę fabriko įTvo- 

negu taip padarė!”
Kįįnną kartą O. Pranckūnaitei 
tdš susidurti su tardytojais 1951 

:$®dės 15. Tada ji turėjo 15 
gįtų.-Už “antitarybinę” dainelę 

Ifgavo 10 metų. Štai ta dainė
je;.
t; Dunduli, Zalecki, 
F (agronomų pavardės)

L .. jau_ pievs. nepadės,.
F Suvarei kolukin, 

Mums vaikai išdvės.

į Mes vargstam kolūkyje, 
.Nuplyšę, basi.
Išgelbėk, Marija, 
Nes tu dar esi.

r Už savo “šviesią vaikystę” 
bOriute “dėkinga” Stalino “sau- 
IJeF’. į tėvynę iš lagerio ji sugrį-

Pociūnėliai

KUN. A. JOKUBAUSKO
TEISMAS

Radviliškio ra j. Liaudies Teismui 

kūn. Jokūbausko Antano, 
s. Jono; Pociūnėlių ■ parapi
jos. administratoriaus, gyv. 
Radviliškio raj., Pociūnė
liuose,

Slaindąs

Š.m. rugsėjo .30 administraci
nių nuobaudų-, dėjimo . komisija 
prie Radviliškio' rajono • DŽDT 
Vykdomojo komiteto, susidedan
ti iš pirmininko A. Mikelio, sek
retoriaus R. Dirsienės, narių — 
Vaičiūno, Vaišučio ir Vasiliaus
ko, nubaudė mane'50 (penkias
dešimt) rb. bauda, apkaltindama, 
kad aš prasilenkęs su LTSR ATP 
Įsaku “Dėl administracinės atsa
komybės už religinių kultų įsta-

tymų pažeidimą”. Bet tas įsta
tymas neparodo, kokį aš, kaip ku
nigas, padariau prasižengimą: 
gal kada pamaldų neatlaikiau, 
arba .kam] sakramentų nesu
teikiau. {

Komisijos žodinis kaltinimas, 
kad as mokiau vaikus katekizmo, 
nepasitvirtina. Aš tikrinau vai
kų žinias,' egzaminavau, ar jie 
tinkamai pasirengę priimti šv. 
Komuniją- Tam, kaip kunigas, 
aš turiu teisę ir pareigą ir nenu- 
sikaltau jokiam įstatymui.

Pagal tarybinę Konstituciją ir 
pagal Lenino principus bei tarp
tautinius įsipareigojimus yra lei
džiamas privatus religijos dėsty
mas. Todėl, jeigu aš būčiau pil
nai- mokęs vaikus katekizmo, ir 
tai nebūčiau nusikaltęs nei prieš 
Konstituciją, nei prieš įstatymus

1. Aš, kaip kunigas, turiu Die
vo ir Bažnyčios uždėtą pareigą 
visus mokyti Kristaus paskelbtų 
tikėjimo tiesų, o taip pat moky-

vaikus katekizmo.
2. ' LTSR Konstitucija 96 

straipsniu garantuoja: “Religinių 
kultų atlikimo laisvė pripažįsta
ma visiems piliečiams”. O Kata
likų Bažnyčios religinių kultų- es
mę sudaro Kristaus mokslo skel
bimas, šv. Mišių laikymas ir sak
ramentų administravimas. Vadi
nasi, šiems triips dalykams Kons
titucija pripažįsta laisvę. Taigi 
kunigas turi pilną teisę skelbti 
Kristaus mokslą suaugusiems ir 
vaikams, ir vaikus parengti sak
ramentų priėmiiųui.

(Bus daugiau)

Varšuva. H pasaulinio karo metu sugriauti ir tik dabar atstatyti karališkieji rūmai ir Zigimanto H pamink, 
las. Pilyje rezidavo Lietuvos didieji kunigaikščiai, kartu.būdami ir Lenkijos karaliai, po to, kai 1550 metais 
į Varšuvą iš Krokuvos buvo perkelta sostinė

Latvis ar gudas?

STOCKHOLMAS. — “Chica- 
go Sun-Times” rąšo, jog latvis, 
kuris nukreipė sovietų lėktuvą, 
penktadienį . Stockholme buvo 
apklausinėtas.- Vyras, kurio, 
vardas neskelbiamas- prisipažįs 
ta prie nusikaltirųo, bet nusikal 
timas nėra jau-toks didelis ir 
niekam žalos nepadarė, niekas 
nebuvo sužeistas. Jis prašo po
litinio azylio po to, kai atliks 
bausmę.

Ankstesniuose pranešimuose 
buvo sakoma, kad lėktuvą nu
kreipė gudas. Latvijos teritori
joje.

ILO kritikuoja 
ir sovietus

GENEVA. — Tarpptautinė 
darbo organizacija GLO) pra
dėjo smarkiai kritikuoti komu
nistinius kraštus, ypač Sovietų 
Sąjungą* darbininkų teisių ne
paisymu, svarbiausia neleidimu 
laisvai organizuotis ir draudi
mu streikuoti. ILO pagaliau 
ėmėsi tos akcijos, kai Amerika, 
kuri padengia ketvirtadalį viso 
biudžeto, pagrasino nuo lapkri
čio mėnesio išstoti. Amerika ir 
vakarai pap rastai pikčiausiai 
Icritikuojami ir už mažą prasi
žengimą, bet nematoma kas da 
rosi komunistų kraštuose ir nau 
jose Afrikos valstybėse; sako 
UPL

Pabėgo Ugandos
ministeris

LONDONAS. — Henry Ky- 
emba. Ugandos sveikatos minis 
teris ir artimas Idi Amino drau 
gas, pasitraukė iš savo krašto 
ir paprašė britų azylio. Jis pa
tvirtino, kad buvo nužudytas 
arkivyskupas Luvrumdu, dumi- 
nisteriai ir kt. Jis nediskutuo
ja, koks skaičius nužudytų, 
50,000 ar 300.0(50, bet sako, kad 
žudynės vyksta kasdien.

)S ANGELES Ž® į 

ptum. Kad jūsų ■ 
-gerai užkąsti Al 
Įėji kelionės

Už žmogaus teises

Vakarų Vokieti- 
joj katalikų Teisingumo ir tai- 

komisijos bei Koelno arki- 
'Jskupijos inioiatyva Bensberge 
tuvo surengta studijų savaitė te
ma: “Bažnyčios uždaviniai žmo
gus teisių gynybos srityje”. Vie- 
°as svarbiausiųjų savaitės metu 

klausimų lietė pasiūly- 
celionės sukurti katalikų ir kitų krikš-
ių paralyn*0 ^fcuŠkųjų Bažnyčių organizaciją, 
irių, tai keH°^ rinktų, atspausdintų ir skleis- 

flįuormacinę bei dokumentinę 
wlziagą apie pasaulyje vykdo- 
Jfcs pagrindinių žmogaus teisių 
W laisvių pažeidimus.

• Studijų savaitėje dalyvavo taip 
^politinių kalinių likimu ir 
^fegaus teisių gynyba besi rūpi- 
®įos Amnesty International 
Įmizacijos atstovai, kurie pa
ritino visas šioje srityje veikian- 
7^ institucijas glaudžiai tarpu- 

bendradarbiauti, siekiant 
įlipti pasaulio vyriausybių ir 

nuomonės dėmesį į 
į Uogaus teisių apsaugojimo prob-

t 

įdedamos, bet dar 
isdintos, »ežin01?^ 
izijos ištraukos, 
a -poezijos 
mpozitoriaus 
muziįr^ celionės užraki

didelio atgarsy®*

>rių,
ai įspūdi0®8 į gjjjr 
rta. Štaiir toJI

( aplankyt

tųjų debesų 
tarp laiko 
plunksnos P4

celiauju.k^

US dži^ 
luina.

aJ neŽ‘DaUį4ltf>ja 
įaa-ki“ 5® 

t .ekranej,

Ui

Chicaga. — TWA oro linija 
^Prasė Civilinės aviacijos tary- 

leisti atpiginti skridimus iš 
Bufer i Los Angeles. Skridi- 
B*Super Coach” būtų į vieną 

tik- 99 doleriai.

^į^ASHlNGTONAS. __ Gegu-

B1^nesi bedarbių procentas 
**- iki 6.9, arba buvo že-

Mošimtis per pasku- 
’ tua 2 bu. puse znejaj*

Indija perdirbinėja 
jaučių vežimus

Persekiojimai
Pabaltijy didėja

“Nesikiškit į disidento 
teismu”

Londonas. —Indija dirba prie 
naujo jaučių vežimo modelio. 
Tie ligšioliniai vežimai yra likę 
nepasikeitę beveik -nuo 3000 me
tų prieš Kristų. Šalyje yra 13 mi
lijonų dviejų ratų vežimų, ku
riuos traukia jaučiai. Po transpor 
to geležinkeliais šie vežimai yra 
šio krašto svarbiausia transpor
to priemonė. Apie 20 milijonų 
žmonių .valgo duoną, užsiimda
mi šiuo prekių transportu, rašo 
*New Scientist”.

Indijos jaučių vežimai yra la
bai nepatogūs. Jais galima tik pa
mažu judėti ir jie; gali paimti tik 
apie 750 kg (1655. svarų) kro
vinį. 10 km ;(0.6 mylios) atstu
mui nuvežti. Vežimų tekiniai ga
dina Išgrįstų gatvių grindinį ir 
'sunkiai rieda ant medinių ašių, 
mediniai pakinktai sužeidžia jau
čių sprandus ir dažnai atsiranda 
visokios, ligos.

Technologijos ir mokslo minis
terija paskytė dabar 35,000 dole
rių sukonstruoti naują dviejų ra
tų vežimo modelį Su pagerintais 
ratais, geležinėmis ašimis, guo
liais, stabdžiais ir pagerintais pa
kinktais.

Į klausimą, kodėl tiek daug dė
mesio Skiriama senoviniam veži
mui, vienas iš įvežimo konstruk
torių atsakė, kad pagerintieji jau
čių vežimai padarys penkis kar
tus daugiau naudos negu dizel- 
motorai. Jie nereikalauja bran
gins ncFtbs, nesutepsią oro. nesu
kelia triukšmo ir pavojingų su
sisiekimo katastrofa*

MASKVA. — Andrėj Sacha- 
rov užsienio korespondentams 
sakė, kad persekiojimas disiden 
tų sustiprintas ypatingai Lietu 
voje, Latvijoje ir Estijoje.

MASKVA. — Sovietų spauda 
apkaltino Ameriką dideliu susi
rūpinimu teisiamo disidento 
Anatolijaus Ščaranskio ir tai 
vadina “‘kišimusi į sovietų vi
daus reikalus”. Tass sako, kad 
teisiamasis teikė slaptas žinias 
ČIA agentams.

Indijos jaučiu traukiamasi vežimas

MASKVA. — Naujasis sovie- 
*' tų kostitucijos projektas šešta- 
J dienį buvo jau paskelbtas. Iš 
_ spaudos komentarų -galimu 

susidaryti šiokį tokį vaizdą. Vi
siems krito į akis šalia prezi
dento, arba aukščiausios ta
rybos pirmininko, yra pirmas 
viceprezidentas. Iki šiol buvo ir 
toliau palieka 15 vicepreziden
tų, kiekvienos respublikos tary
bos pirmininkas yra viceprezi
dentu Maskvoje. Jie kartais ir 
kokias nežymias funkcijas at
lieka, pavaduodami tarybos pir 
mininką, pvz. priima svetimos 
valstybės ambasadoriaus kre
dencialus. Viceprezidento posto 
numatymas leis busimajam pre
zidentui, o juo bus neabejotinai 
Leonidas Brežnevas, sumažinti 
kanceliarinio darbo, bus dau
giau laiko rūpintis partijos rei
kalais.

Komunistų partijos vaidmuo 
konstitucijoj aiškiai akcentuo
tas visose sferose. Buvusi kons
titucija apie tai nedaug sakė.

Stalino 1936 metų konstituci
joj buvo 146 paragrafai, naujo
joj bus 27 daugiau. Toj, kaip 
anoj, kalbama apie civilines pi
liečių teises, kurių praktiškai 
niekas nesilaiko. Įrašyta, jog

“garantuojama žodžio, religijos 
ir spaudos laisvė”, bet tuoj pat 
paaiškinama, , kaip sovietų pilie
čiai gali naudotis ta laisve: “Pi 
liečiu teisės ir laisvės' negali 
kenkti valstybės, visuomenės ir 
kitų piliečių interesams”. To
liau “negali būti jokių 'kompro
misų antisocialiniams veiks
mams, ir kiekvienas įpareigoja 
mas saugoti socialinę tvarką”. 
Tas straipsnis nukreiptas prieš 
disidentus, kurie dabar remiasi 
veikiančia, konstitucija, jos su
teikta laisve kritikuoti režimą.

Yra žinoma, kad Nikolaj Pod 
gorny nepritarė naujai konsti
tucijai, todėl ir buvo pašalintas 
iš politinio biuro, o dabar, kai 
birželio 16 susirinks aukščiau
sioji taryba, neteks ir jos pir
mininko — prezidento posto.

Konstitucija įsigalios nuo ląp 
kričio mėnesio, kai bus švenčia
ma 60 metų1 nuo bolševikų revo
liucijos. Iki to laiko “bus lei
džiama” dėl konstitucijos pasi

sakyti, bet tai nereiškia, jog pa 
prasto piliečio balsas turės le
miamos reikšmės.

Nubalsavo Energijos 
departamentą

WASHINGTONĄS, ~ Atsto
vų rūmai 310:20 balsų pritarė 
prezidento Carterio siūlymui 
įsteigti Energijos departamen
tą, bet tik 5 metams, jeigu pre 
ridentas iki to laiko nepasiūlys 
pratęsti. Panašus įstatymo pro
jektas praėjo ir Senate.

Energijos departamentas ap
ims tris atskiras dabar veikian
čias energijos agentūras ir ki
tas žinybas, išmėtytas kituose 
departamentuose. Tik Kongre
sas atmetė • Carterio siūlymą 
Energijos sekretoriui, spėjama, 
kad juo/ bus Jarr.es SchĮęsinge- 
ris, suteikti plačius įgaliojimus 
ir tvarkyti energijos kainas. 
Rūmai ir Senatas tokias teises 
numatė suteikti būsimai prie 
departamento’ komisijai.

Eiseuhoweris: 
komunistus reikėtų 

iššaudyti

SACRAMENTO. — Buvęs 
prezidentas D. Eisenhower sa
kęs buvusiam Aukščiausiojo 
teismo pirmininkui Earl Warr- 
enui, kad Amerikos komunistus 
reikėtų iššaudyti. Taip yra už
rašyta Warreno atsiminimuose, 
jo autobiografinėje knygoje. Ei 
senhoweris ir Warren 1965 grį
žo tuo pačiu lėktuvu po Churchi 
lio laidotuvių ir buvęs preziden 
tas pasakė ir daugiau: jis la
bai nusivylė, paskyręs teismo 
pirmininku jį, Warreną, ir to 
paties teismo nariu William 
Brennaną. Tikėjosi, kad jie yra 
nuosaikieji, o pasirodė kraštuti 
niai liberalai. Priešingai, jis bu
vo patenkintas savo paskirtuo
ju teisėju Jobu MarahalliUo

Washingtonas. — Kongresma- 
nas Ronald Dellums (D., Cal.) 
sužinojo, kad Fidelį Gastro į Etio
piją siunčia daugiau savo tautie
čių 1— 311 gydytojų ir medicinos 
personalo.

teismo rūmai Wa-Aukščiausiojo
^hingtone

CHICAGĄ. — šeštad; vaka
re, Chicagos šiaurėje. Humboldt 
parko rajone' portorikiečiai su
kėlė riaušes, kurių metu du žmo 
nės buvo užmušti, kėli tuzinai 
sužeistų, tarp jų 23 policininkai 
ir du gaigriTrinkai. Suimta 80 
žmonių. Sudeginti du namai ir 
keli policijos automobiliai.

Tą patį vakarą Cook apskri
ties pastate sprogo bomba, su
žeidė du žmones, padarė ne
maža nuostolių. Ir čia, aiškėja, 
portorikiečių darbas.

ATLANTĄ. — Sudalyta ko
misija ištyrė gaisro priežastis 
Beverly Hills Supper Club, Cin- 
cinnati priemiesty, gaisro prie
žastis. kur žuvo 161, o gal ir 
daugiau žmonių, ir sako, kad 
gaisras kilo dėl elektros laidų 
trumpo susijimgitųn.

KALENDORIUS

Birželio 6: Norbertas, Ran- 
dida. Tauras, Mėta.

Birželio 7: Robertas, Pagilina. 
Romatas, Milda.

Saulė teka 5:17. leidžias 8:2L

ORAS

Dalinai saulėta, vėsiau,, apie
72 laipsniai J *

/

Jarr.es


1

i
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LIETUVIAI CALlFORNIJOJ
. PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

KANADOJE
LAIŠKAI DRAUGUI

GINTARO AUbEOLĖŠ 
IŠRYŠKINIMAS

Jei kas į imtųsi tapyti lietuvai- 
tės paveikslą ir neuždėtų jai gin
tarinių karolių ar bent gintari
nės-sagės, tai disonansu skambė
tų, jei .tokį paveiksią pavadintų 

’*—• lietuvaitė. Clfitarias lietu- 
^viams.'yra kas tiri daugiau negu 
^medžiagos gabalas. < IŠ Baltijos 
gelmių.Jfraustaiį bangų nusjęa- 
ląūtaš ir ąpt jąąptą’ žbęrf^ gin- 
iaras yra pnęs fukstąncįųs,. ir gal 
pnlijonus mėtų augusių pušų su- 
kiėtėje splęąi, Skaidri, persvje- 
Sariti ąuksmįaį gelsva, s^alya. tęi- 
tja kilimingą išvaizdą. jPr^ngjaų 
$ia gintaro rūšis laikoma tą, )<u- 
ri turi skaidraus medaus,.spalvą, 
0 pats mėgus yra ,kilmingiraųsiąs 
produ\tąs — tau jiedu, balzamas. 
Dr^ Elena Gimbutienė pagrįstai 
aiškina,. įad-. gintaro. _• spąlvos 
skaidrumas prilygsta saulei^, o 
ąąulė yrą. dangaus šyiesa. .Mito
loginiai tatai .suvedamą su die-

Dalia Sčcteflcfe'nė ir dar kai kurios. 
Su šiuo parengimų Los Angeles 
vyresnėlės škatrtės atliko savo 
tradicinį uždavinį: > kasmet vis 
ką noro losangeliečiams parodyt 
Pvz., pernai jos pademonstravo, 
nkiijMaŠ, moteriškų rūbų .madas. 
Qražus. ir vertingas Šiai , lietuviš
kai koloritai paįvairinimas.
p .v;. fa r. ■i r ’ į. ■ KOprroms

DIENĄ IR KALANTOS
SUKAKTIS

• PL6 pavedimu, Kanados LB 
krašto valdyba, JAV LB krašto 
valdyba ir ŠįaurėB Amerikos 
Lietuvių fizjnįę> ^ųjcl^jįnp. jr 
sporto sąjunga ruošia.. Pąsąųlio 
lietuvių dienas, 1978j lieįios 1-2 
dienomis, Toronte, Kanadoje.

šiuo reikalu gegužės 21 dieną, 
Toronte- įvyko organizacinio Jko- 
mįteto posęd*5i. pai’udšjaiųie- 
sien)s dąrbamą .ąpt^rti. j Posėdy
je dalyy a yo: <K$nado§ LB k. v, 
pįpn. J, Rf . SųųanąyiSių^, PLB 
vaidybos vicąpirm. R. Kasparas, 
JAV LB kultūros tarybos pirm.

vybe — kas tai kilniausio, gra
žiausio.

Gintaras turi dar 'ir kitų 
bių savybių. •’Pav.*, čia tašan-

■ čiam paliko gilų įspūdį toks da- 
' lykas. Iš Liėturos gavęs dovanų 
gintarinius rankdįalius (galioni- 
kus), su padidinamuoju stiklu ė- 
miausi juos tyrinėti. Ir štai 
riename . kampe įklimpęs. ąnąžy- 
tfš .vabzdelis, iškėlęs spająaeĮių^ 
dedąs pastangas; išril&isvipti.Mat 
ši medžiaga -kadaise įuv&, skyste 
pavidalo.. įklimpusį vamzdelį ji 
apdengė ir taip auksiniame kars
tely MŽkonservavė. Kai pagalvę^ 
kad ši “tragėdlj&’^yra įvykusi 
gal. prieš milijoną metų, tai Šis 
gintaro gabalėlis tampa įstabi 
gyvosios gamtos relikvija.

. Jautrio? lietuviškiem dalykam 
musų■: lteYiivaftės - skautės, Los 

/Angeles gegužės. 22 - d. suruošė, 
sakytumei, gintaro šventę. Buvę 
paroda ir paskaita, Jdėte daug 
triūso. Mat čia nėra gintarinių i 
dalykų krautuvės ar sandėlio. 
Daug ponių bei panelių gintarus 
turi ir juos/nešioja. SuruoŠt di- 
desnę parodą, reikia jų daug su
rinkti. Tatai buvo padaryta/ Pa
rtijos salėje buvo išstatyti 8 ai- 
deli Malai, apdengti lietuvai-

jsta-

Sv. Kaziniįeip Jituanisriųė šeš- 
tad. mokyklą gegpžėą: 14 <L )pą- 
minėjo Motinas <įiė>ną ir -Romo 
Kaląntas mętiiig;8ukak?tiiį /Po mo
kyklos; direjetori aų>V, Ęąžiūr-os j- 
žangos žodžio, tojųneępę ptfogK- 
ą vedę V., PplikaitytA Meninėje dą 
lyje^ skirtoje pagerbti mfirnj’tėips, I 
pirmiausia, pamatėme -mažuosi-us l 
darželio mokinius. Tųfiau -auk 
štesniųjų skyrių mokinai daina
vo, šoko, deklamavo, vaidino, A. 
Polikaičiui vadovaujant iš pra
džių .jaunesniųjų mokinių ęhoras^ 
o vėliau It vyresniųjų — gražiai 
padainavo,

Romui Kalantai, pagerbti -buvo 
pastatytas montažas, kūjį padėjo 
paruošti mokyt. A. Dudienė. 
Montažas pradėtas I. Nekaitės ei
lėraščiu, o toliau,įsijungė 10 sky- 
riįūs mokiniai: L. Polikaitiš, R. 
Ėureflcaitė, A. Mičiulytė, A. Gru
šas,'R. Sodeika i-r Nelsaitė. I 
montažą būro įpintos dainos, «-• 
kordeonu pritariant R. Polikai
čiui. Meninė ..pKy^amą buvo at-‘1 
likta A. Po likai čio priežiūrojė.

Rita B ur e i ka i t ė

SAULIŲ KUMPOJ

Los Angeles Juozo Dauman
to šaulių kuopos, metihis susirin
kimas įvyko gegužės L5 d.,-3675 
Monon str. Susirinkimą pradėjo 
kuopos pirm. (Kazys 'Karužą, pa
sveikino susirinkusius. Susikaupi
mo 4nis&te pagerbti mirusieji: 
RomaJš Kalantas^ gėn. ,konsulas 
dr. Julius Bielskis (mirė 12.26. 
1276) ir jo žmoną Oiią Bielskie- 
nę^mĖrė mumo mėn. 1977). 
, Susirinkimui, .pirmininkavo -L> 
Rei vydas ir sekretoriavo J astmas 
Naujokas. Diėnetvarkė -buvo 4>ri-

metų nuo pran-

uęu sicužu,. upociigti nciuvtik- _ ' . _ * .
čių austom štaltiešLėm, abrušmšj pakeitimų. Praėito^susi-
tafeliaiš. Ant jų išklotos ■ eilės T 
gintarinių karolių^ sagių, k-lum- j 
pių, “Skryniif' ir kitokių dirbinių. 
Ant Vienio stalo ttet-štovėjo ihe- ! 
diSj Vurio Šakbį-linko ;nuo gin- 
tarinių karolių. Parodė buvo gau
są, ir gražiai sutvarkyta. Atrodė, 
kad čia visi losangeliečių ginta- 
rai feuvb surinkti. Bet hė - dar 
daug poftfū į gintkYb parodą atė
jo pačios pasipuošusios gintarais.
Tikrš's gintarų triumfas!
.Parodos lygiagretėje ten pat 
buvo, prpf. E- pįmbutįenės pa- 
skaita, taip pat apie gintarą. Ji 
valdžiai nušvietė jo kilmę, vie
toves, grožį, simboliką. Gintaro 
randama, įvairiose vielose pašau/ 
ly, bet vienintėlią labiausiai ver- 
tinamas yra Baltuos pajūrio. Čia 
jis yra kilęs iš prįeš.miUjopą me
tų augusių sueeiiuto pušų sakų, 
kurių cheminėj sudėty yrą suc- 
cinito rūgšties ir tą^Jį padaro lo
biausiai puošnu 7 Paskaitininke 
gražiai išvedė gųitąrp simboliką. 
Savo skaisčiai gelsva spalva jis 
primena saulę, kurios šviesa is- 
kelia Lietuvos įjąnįto^ peizažo gro
žį Nei viena kita tauta nėra savo 
krašto gamtos peizažo taip iŠkė- 
lųsi,. Jųdvaaujusų pristatydama 
visur religinių simbolių kop
lyčių, kryžių, kaip lietuviai. Vi
sa Sta simbolika yra giminingai 
susijusi su gintaru.
v Xos Angeles .skautės,..suruoš
damos Šą parodą, gražiai ak
centavo iškilią gintaro vertę. 
Prie parodos paruošimo prisidė
jo daug rankų® Vyriausia Ofrgąjli- 
zatorė buvo Gražiniečių skaučių 
vadovė Birutė Prasauškienėt kit’ 
t®4 daug triūso įdejusios Stasė 
Koronkevičienė, Aldona Činikie- 
nė, Leokadija Vilimienė, Pėtru- 
nėlė Valiulienė, Daiva Jusionte- 
nė, Julija Šenbergaitė-ShebancAV,

rinkimo protokolą skaitė -Jonas 1 
Janušauskas. Protokolas priimtas 
be pastabų. Pirm. Karuža nupa- 
sakajo- praeitų mėtų veikli: .per ; 
1976 met. buvo suruošta 2 susi
rinkimai, 10 v-bos posėdžių, ba
ltus ^koncertas, organizuotai 
dalyvavo Vasario 16-tos birželio 
įvykių minėjimuos., suruošta pa
skaitos Sibiro kankinio J. Kreivę-’ 
no. ir Bražinskų, organizuotas 
laiškų Vcfšyraas Amerikos kong- 
rėšmanams ir vyriausybėj [petici
joms pravestu aplankyti .ligoniai, 
pauosti dfetavių. irršaulių kapai 
vėlinių dieną. Surinkta Bražins
kams remti 610 dol., Spaudos pa
ramai ir litu ani sti n i ams kur- 
sarps 575 daL, įsigyta Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos, suruoštas 25 
metų žuvimo}. Daumantui minė
jimas. Moterų vadovė Ona Orlo
vienė Skvo pranešime riūlė didės 
nTb solidarumo, ruoJihnt paren
gimus ir kad daugiau sesių įsi
gytų ,jftftįįjnųąę., J.ąjjniijiQ._yado-: 
vas Tomas Stančikas pranešė, 
kad yra 9 jauniai —- šauliai. Jų 
noras išvystyti įvairias šproto 
sakas. Iždininkas pranešė kasos 
stęvį. Kontrolės k-jas pirm. Razu- 
;ti$. perskaitė revizijos i aktą. -Nu- 
matytą spaJioįLd. šaulių balius 

, —r- koncertas, birželio 26 d. gegu- 
' žinė,; kartu su romovėnąis .ir bi- 

Pelnas skiriamas spau 
dal paremti. .

Sekančiam terminui... valdyba 
išrinkta ir pasiskirstė: pirm. Ka
zys Karuža, pinnas vioe-pirm. Jus 
titras Naujokas, antras vicepirm. 
Brk Žemaitis, sekr. —r. Jurgis 
Uksas, ižd. — Jonas Janušauskas 

d ir , narys Kazimieras -Motušis. 
: Kontrolės k-ja sudaro^ pirm. An-
■ tanai ftazutis ir nariai — J&ną§,
■ Venckus if- jubias Bričkus. Gar- 
• bes teismas: teis. pulk. Sereika, 
4 teis. Stasys Paltus ir Liucija Šta-

Šįmet sueina 100 
cūziškai rašiusio lietuvio poeto Os
karo Milašiaus gimimo. Tos sukak
ties atžymėjimui LB Kultūros tary
ba paskyrė 3,000 dol. premiją muzi
kui Dariui Lapinskui ųž operos pa 
rašymą pagal poeto Milašiaus poe
mą Miguel Manara. Premijos mece-< 
natas — Lietuvių fondas. Nuotrau
koje LB krašto vaidybos vicepirm. 
Feliksas Andriūnas (dešinėje) įtei
kia- pirmąją tūkstantinę muzikui 
Dariui Lapinskui.

Nuotr. Gintaro Dragūno

J. Gaila, ŠALFASS centro val
dybos pirin. P. Bemeokas, PUS 
pirm. G. Juozapavičiūtė ir orga- 
pizaąįnįo komiteto nariai;.klėb. 
Ę. Ažubalis, kun. j. Staskevk 
ėjus, Ė. Čuplinskaą, P. Dauba
ras, &, Dargįs, muz. 3. Gajlevi- 
čius, V. Ignaitis, E. Kųdabįenė,^ 
dr. Sungaila ir J. Vaičeliūnas. f

Jau prieš porą metų, tarpinnv- 
kąujant PLB valdybai, vyko pa
sitarimai tąrp. Kanados ir JAV 
LB valdybų apie didesnių rengi
nių, kurie iki šiol vykdavo Ame
rikoje, ruošimą Kanadoje, tal
kininkaujant . abiejų kraštų Į^e-r 
tuvių Bendruomenėms. Paga
liau, perpai buvo galutinai įų^ 
tarta ruoštį penktąją Dainų 
švente ir Pasaulio LB seimą To
rontu Šventė įgavo dar .plates
nio pobūdžio ir buyo pavadinta 
Pasaulio Lietuvių dienomis, kai 

i Šiaurės Amerikos Lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
vadovybė, po tiesioginių pasita
rimų su PLB valdybą, nutarė 
prisidėti prie LB ųęnginių, sų- 
ruošdama pasaulio lietuvių jau
nimo Bporto žaidynes. Organiza
cinio komiteto posėdyje buvo 
aptarti įvairūs busimųjų Paliu
lio Lietuviij dienų rengimo reJ-

kalai. bet ilgiausiai sustota prie 
finansinių reikalų. Tas. ypač ak
tualu sporto sąjungai, nes no- 
rint.ĘųdąęyŲ gąlimybę į žaidy
nes atvykę HętuyiaiPS. sportinin
kams is įvairių pasaulio kraStų, 
šventės pajamų neužteks. Neuž-

nių vietovių chorų kelionių išlai
dų pal^^gvįnįinpi. ^ppdėl, nutar
tą Pą^aųlio Ųiętu^įų dienų pęi- 
kalu prganįzuottiąųkų vjajų Ką? 
nądętfft.Į# Ajnęrik93e< PrieŲLB 

(apylinkių, taįkĮninkaujant spor
tą klubams, bus, įdaryti finan- 

tęlkimo komitetai ir, visos
Amerikoje ir Kaųądoję. surink“ 
tos aukoą ęis | bendra opganiza- 
ęinio komiteto kasą: Pasąųlio 
LB seimui. Painų šventei, ir pa
saulio • Lietuvių > sportinėms - žai
dynėms paremti. JAV LB kraš
to valdybą yra jau davusi. 2,500 
dolj ir Kanados LB paskyrusi 
1,500 dol. Dainų šventės. reikkr 
lams. Iš šių pajamų yra išleistas 
ir daugumai chorų išsiuntinėtas 
Penktosios dainų šventės reper
tuaras. šiomis dienomis įs. spau
dos išėjo ir Jaunimo dainų re*- 
pęrtuąraą, kuriame telpa septy
nios dainos: Gražinkite Laisvę, 
Br. Budriūno, Mūsų dienos, Vii- 
tenio, Vasary J. Bertulio, Dai
nuojanti jaunystė, J. Gaidelio, 
Vakarinė dšhia, St. Rimkaus ir 
dvi liaudies dainos Oi, toli toli ir 
Tu, mano motinėle. Visi jaunimo 
chorai norintieji dalyvauti Fėnkj 
tojoje dainų šventėje jau dabar 
turėtų registruotis Kanados LB 
krašto valdyboje jiems bus 
atsiųstas Jaunimo dainų reper
tuaras. Taip-pat ir suaugusiųjų 
chorai dar neužsiregistravę ar 
negavę Penktosios dainų šven
tės repertuaro gali kreiptis į-Ka- 
riados LB krašto valdybą: J. R. 
Simanavičius, 175 Parfrride Dri- 

jve., Toronto Ontario M6R 2TY9, 
Cšmada.. TeL ^416) 534-1^74.

Juozas Gaila

Didelis ačiū dr. P. Mačiuliu! už 
iškėlimą ‘'Draugo” p»l. Suvalkų 
trikampio lietuvių kančių ir jų tei- 
šių į lietuvišką maldą šventovėse^ 
Kanados lfetuVių organizacijos ir 
pavieniai asmenys siunčia daug 

j įt*otėsto laiškų ir tėžoliueijų i Va- 
( bikaną. kard. Višinskiu] ir kt. baž- 
I nytinės hierarchijos pareigūnams.: 
j Tačiau negalima užmiršti ir mūsų 
Vysk. Europoje A. Deksnio (8939 
Bad Woerishofen. Kirchenstrasse 

j Nr. 5, W. Germany) bei vysk. Jabl- j 
I lykovskio auklėtinio, dabartinio I 
j |x)mžos vysk. M. Sasrnovski. 18400 
Įx)mža,ul. Sadowa, 3, Poland. Visos 

j JAV lietuvių organizacijos turi su- 
I sirūpinti Suvaiką trikampio Uptu- 
yių padėtimi, nenustiimiant jų.. i 
tiažas buv. protestantų bažnytėles 
bei kampininkaiŠ Seinų bazilikoje. 
Šventovės negali būti lenkinimo 
namais Suvalkų trikampyje.

lt Batoiias,
Hamilton — Canada.

ŽŪVAVIMO RUNGTYNĖS

j Chicagoje, 11-je parkų ežerė
lių ir prie ežero ties Shėdd ak
variumų, nuo .liepos. 6 iki rugp. 
17, d. tęsis meškeriojimo rung
tynėse.

Telef. — 337-1285
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisas: .
700 North Michigan, Suite 409 

Valandos pagal susitarimą.

SOPHI E BARČUS
RADIJO SEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telefj HEmlock 4-2413 
1490 A. M.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60029

Visi lietuviai, atvykę Kanadon 1947 metais (visais 
transportais ar pavieniui) yra kviečiami dalyvauti pobū
vyje 30-ties metų atvykimo sukakčiai paminėti, kuris įvyks 
Toronte —Lieutvių namuose š. m. rugsėjo mėn. 3 d.

Žemiau . įdedame anketą, kurią užpildžius, prašome iš
kirpti ir atsiųsti iki #./fe liepos mėn. 31 dienos.

ATSIPA2INIMO VAKARUI
RENGTI KOMITETAS

(ANKETA)

Žadu dalyvauti pobūvyje, 36-tles metų sukakčiai paminėti, — 
lietuvių 1947 fti. atvykusių i Kanadą, — kuris įvykš Lietuvių na
muose, 1573 Bioor St. Wėst., Toronto, Ont. Š. m. rugsėjo mėn. 3 d., 
B va!, vakaro.

Pavardė, vardas

Gyv. vieta v

Postai Code

Dalyvių skaičius: asmenys.

B
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN ffORLD-fflDE DAILI

Second cton Postage pa!d at CMcago, minote. Pubffiateč 
*»xcept Sundays, Legai bolidąys, days after Chrlatmaj tad 

by the Uthuanian Catholic Pre« Sodety

Subscriptlon Ratas: 830.00 — Chlcago, Cook County, nu™.
Ud Canada. El**where Ii the UJA. 8284)0. Porrign com. 
tries 831.0Ū

Palte maldas mažinant, pakvitavtoMd až gamas preroįį 
ratas nesiunčlami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adrtm 
gavus Ii jo mokestį, atžyiuiiua. iki kada skaitytojas yra 
mokėjęs.

DRAUGO prtoMteerata

I12.CC
11jOQ
13X0
740

metams 6 mėu
Chicago, Cook aprtv.
tr Kanadoje .. $30.00 S17XX)
Kitur JA.V. .... .. 28.00 4600
Užsienyje ——-------- 31.00 19.00
SavaittDto -r—• . 20.00 1390

• Redakcija dirba kasdiena 
830 — 4:30, AeStadieniais E 
teao y* 12.00.
• Administracija dirba kas- H

dien nuo 8:30 iki 4:30, šeSta- § 
dieniais nuo 8:30 Ud 12:06. 5

• Redakcija straipsniu* taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnį 
nesaugo. Juos grąžina tik fi anfa. 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavu3 pra^ynų

t

į

t

TeL PR 8-3229
DR. ANNA BALIUKAS

AKIŲ, AŪSŲ, NOSIES IR
GėRKLfiS LIGOS

»58 Wm4 6Srd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akntertja ir motėm Us<* 

Ginefcologtnfl Chirurgija 
6449 80. Polasld Boąd (Orawford 
Medlcal Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ugonlna pa<al susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-9004

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquet»e 11 edlcal Centas 
0132 So. Kedsle Avenme 

Vai: plrmad., antrad. ir ketvirtai 
6 iki 7:10 vaL vakaro. 
Seėtad. nuo 1 fkl B vaL 

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-M70

BesfaL te] WAIbrook 6-3048

TeL Ofiso HE 4-5849, m. 388-2239
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 West 71st Street

VaL: pirm., ketv. 1 iki d v. popiet 
Antrad., penktad. 1-5. trtč. ir ie&tad 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per&nfl
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAŠ
Y709 West 51st Street 

TeL ~ GR 6-2400
VaL: pagal susitarimą: plrmad. 

ketv. 1-4 Ir 7-»; —
tO-4; SeŠtad. 16-8 vai.

____ __________ b 
antrad. ir penkt

‘(MA teL 735-4477; Rea. 246-2889
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybė — Nervų ir 

EmocllnSs Ugoe 
CRAWFORD &TEDIOAJL BUILDING 

0449 So. Pulaskl Road 
Valandos pa«al susitarimą.

Rerid. te*. — GI 8-0878
DR. W. M. EIS1N-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
0132 So. Kedrie AvA WA 5-2670

Valandos pas&J susitarimu. Jei ne 
atfiUlepla skambinti: MI 3-0001.

DR. F. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

TeL ofiso ir teito: OLympfc 
1448 So. 50th Ava. Cicero 

Kasdien 4-t vai tr M ttt. m
Lšskyrus trečiadienius - 

žefitadieniale 12 iki 4 va!

TeL REliance 51811
M. WALTERJ. KIRSTU 

(Lietuvis gydytojau 
3925 West 59th 8trwt

/ak: plrmad., antrad.. >
>enktad. nup 12-4 vaL, popiet Ir L 
vai. v^k. Treč. Ir ŠMtad utter;4

DR. IRENA KURK 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIŲ IK VAIKU UGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDIOAL BUILDCTG 

7156 South We&tern Aveoae.
Valandos: Kasdien nuo 10 raiši 

. liti 1 vai. popfet
Ofiso tėL RE 7-1168; rezid. 23I-93

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR'UH;
DR. J. MEŠKAUSE1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI I 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71frt Street;

(71-oe ir OampbeU Ava kampa) 
VaL: plrmad., antrad., ketvirtąjį 
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik midtars

O P tie AL STUDiO ;
VIOLETA KAKOSAIT8 

7051 So. Washtenaw. TeL 718-ffil 
Pritaikomi akiniai pagal gydyu^

■ -Tecėyfte
Didelis akinių r5mų paairtnklnu* 
Vai: pirm., antr., penkt 14-1:11 

Ketv. 1-8 v. rak. Še6t 10-4 ▼. B 
Trečiadtaniais uždaryta. i

Telef. — 282442
DR. ROMAS PETKOS

AKIŲ UGO8 —■ CHIRURGUI
Ofisai:

111 NO. WABASH AVH 
4260 NO. CE5TRAL 1V«Ų; 
Valandos pagal susitarimą

DR.FRANK PLEČIU 
(Kalba lietuviSkal) 

OFTOMETRISTAS 
2618 W. 71st St — TeL 7S7414 

Tikrina akla. Pritaiko akinta > 
“Oontact lenses’’ .

VaL pagal susitarimą. Uždaryte i**

delriinkienė. Moterų vadovė —' 
Veronika Paplauskienė, vadovės 
padėjėja — Judita Paškauskienė 
ir parengimų vadovė — Ona Or
lovienė. Jaunimo vadovas — To
mas Stancikas. Korespondentai 
— dr. Grigas Valančius ir Jušti- 
nas Naujokas. Susirinkusieji su
pažindinti su centro v-dos bend- 
raščiais —1-2, kas liecia kųltųrį“ 

Į nlo savaitgalio stovyklą. Raštas 
“Saulio vadovąs” paliktas patfiš/ 
k lituoti v-b ai ir atsakyti čėtitrūi. 
Čėtitro jaunimo vadovė vakario 
15 d. taštas perskaitytas ir patik
tas v-bai atsakyti. Sesė Danutė 
Mitkienė už yend^ literatūros sri 
ty, liečiant Los Augeles Šaulių J. 
Ėlaūmanto kuopą bei Jos patro
ną, apdovanota Saulių žvaigždės 
medalių. Prisegė susirinkimo 
pirm. L. Reivydas. Susirinkimo 
dieną buvo Sofijos vardinės. Se
sėms -k.Sofijai Puikūnienei tr So
fijai Vizgirdienei susirinkimas, 
sugiedojo “/Įįiapsių ’Metų/’.Susi- 
riffliįmas baigtas laięvąžš pa&fe- 
liesiaiš .prie kavutė.

luMinas Naujokai

Dalyvavimas vienam asmeniui 15 dol. Pakvietimai bus išsiun
tinėti gavus jūsų anketą. čekius arba Money 
sdųsū iki š. m. liepos mėn. 31 dienos:

Orders rašyti ir

KOMITETUI
Blvd.

A. V. RENGTI
116 Van Dusen
Toronto, Ont. Canada

ALEX AUTO REPAIR
COMPLETE BODY - FENDER 

W0RK, 
TAIPGI IR DAŽYMAS

Turime patyrimo užsienio ir Amerikos automobiliuose.

5757 S. Kedzie, Chicago, III. 60629, Tel. 436-3699
Savininkas AI£X KUNISKIS

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, P0SU1S B 

PROSTATŲ CHIRURGU* 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popW 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez 448-^

Ofiso tel — PR 8-2220
DR. JANINA JAKČĖVIĖIDS 

joks A 
va 4įkų ligos 
2656 West 63rd Street

Valandos tik 13 anksto snsitarus: 
pina., antrad., ketv. ir penkt nuo 8 
Iki S t V. sėt aue 1 iki < v. V.

Ote. PO 7-6000, Bea. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8214 No. Westen Avenue 
1002 No. Western Avenue 
T»L atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

Įstaigos Ir buto 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA
1407 8. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
-rt/rti M. tr Mt

DRH.J. SIMONAITIS
GY DYTOJA8

Adresas 4255 W. 63rd Strtd 
Ofiso tekt. RE 5-4410

Rezidencijos telef. GR MS1* 
VaL: plrmad., antrad.

nuo 1 Iki S valandos poptet

DR. VYT. TiUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ 

Bendra praktika ir motorą 
OflaM tr rte. 1861 W. '• 

TeL PRospec* MM* . .
Oflao faL: pirm., onto. 

penkt. nud 3-4 vai. ir t-l 
Seėt 8-4 p. p. ir įritu laflre
Ofiso tel. HE 4-2123, namų 01

DR. V. TUMASOHIS 
C0IRURO48 

2484 West 71rt
Vai: pirm., antrad., ketv. ir

8-5 tr 6-T — 11 ankato

DR. F. C. WINSKIMA$|
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

3107 Mest 71st Street 
Valako.: 14 ral PjŽfirtra. 

Trafl. ir MHad.
Ofiso teL 586-8166; namų 6S6455* 

DR. PETRAS ILIOM 
GYDYTOJAS IR CHIRU*^ 

6284 8. Narragan*# Ate .
VaL plnm, antew ketv. įjjįįi 

Befitedtanteie pagal



Maskuoti kalėjimai —

SOVIETU PSICHIATRINĖS LIGONINĖS
KAMBODIJOS TRAGEDIJA KAS RAŠO VYSKUPU RASTUS

Jie nešė plakatus: "Tegyvuoja 
laisva ir nepriklausoma Čekoslo
vakija!” ir "Gėda okupantams!” 
Šių demonstrantų dalį išsiuntė į 
Sibiro koncentracijos , stovyklas,

ka paminėti Italijos Amnesty Ih- 
temational sekcijos darbus. Ši 
sekcija paskelbė raportą apie 
žmogaus teisių pažeidimus Če
koslovakijoje, iškeldama tą faktą, 
kad Čekoslovakijoje reikalaujan
tiems žmogaus teisių yra teis
muose pritaikomi įstatymai apie 
kriminalinius nusikaltimus; są
mokslą nuversti esamą valdžią, 
agitaciją prieš valstybės intere
sus. Amnesty Intemational pa
mini normas, kurios pramato la
lėjimo bausmes už reikalavimą 
gerbti žmogaus teises, piknaudo- 
jimą įstatymų tiems, kurie yra 
apkaltinami ir suimami, nežmo
nišką traktavimą nuteistųjų už 
politinius nusikaltimus, nepake
liamą padėtį tų, kurie yra išleisti 
iš kalėjimų. Dauguma teismų 
politiniams nusikaltėliams vyko 
prie uždarų durų. Kai kurie poli
tiniai kaliniai susilaukė specia
laus režimo, daug greižtesnio, ne
gu taikomas eiliniams kriminalis
tams.

Dramatiška padėtis yra ir tų, 
kurie buvo tardomi ir laikomi ka
lėjime, paskui paleisti. Jie nega
li grįžti į savo darbą, kai kurie 
negauna jokio darbo. Giminės 
atleidžiami iš darbo, vaikai iš mo
kyklų ir universiteto.

Toks politinių kalinių trakta
vimas Čekoslovakijoje atkreipė 
Italijos parlamento dėmesį. Nu
tarta paskirti, delegaciją, kuri nu
vyktų į Čekoslovakiją ir Lenkiją 
ir ten pareikštų italų demokratų 
solidarumą su žmogaus teisių ©r- 
nėjais bei padarytų reikalingų 
žygių, kad tuose kraštuose būtų 
pripažįstamos ir ginamos pagrin
dinės žmogaus teisės.

Delegacija pradėjo daryti .zy^ 
gius nuvykti į Čekoslovakiją--ir 
Lenkiją; Tačiau Čekoslovakijos 
valdžia delegacijai pastatė . sąly
gas: tik tada bus įsileista į Čeko
slovakiją, jei pasižadės- nesusi
tikti su disidentais, ir buvusiais 
politiniais kaliniais, o • pasiduos 
vadovaujami valdžios žmonių, 
kad galėtų užmegsti. kontaktą- SU 
valdžios asmeninis. O Varšu
vos valdžia mandagiai, delegaci
jai atsakė, kad tuo tarpu visi Len
kijos viešbučiai perpildyti ir to
dėl negali delegaciją tinkamai 
priimti. Reiškią, nesikiškite; ne
žinokite ir nematykite, kas pas 
mus darosi. J. V.

Komunistų išnaudojimas 
Čekoslovakijoje

Neseniai nuskambėjo faktas, 
kaip Lenkijos saugumas perreda
gavo kardinolo Wyšzyriskio Ita
lijoje išleistus pamokslus: juos "pa
taisė”, išleido, kas nepatiko, įter
pė tai, ko kardinolas nėra sakęs, 
ir atspausdino visiškai tokio pat 
formato ir apipavidalinimo kny
goje ir paskleidė Lenkijoje. Kard. 
Wyszynskis, pastebėjęs, Savo pa
mokslų kitokią reakciją, viešai, 
per vyskupų konferencijos se
kretoriatą visuose - laikraščiuose 
pareiškė protestą prieš tokį jo 
raštų ir minčių klastojimą.

Komunistai vyskupų vardu
Beveik panašiai atsitiko ir Če

koslovakijoje. Kai daugiau kaip 
100 čekų inteligentų paskelbė 
"Chartą 77”’, reikalaudami žmo
gaus. teisių paisymo .pAgal Helsin
kio susitarimus, ir atskleidė žmo
gaus teisių pažeidimus, netrukus 
spaudoje pasirodė slovakų vysku
pų bendras pareiškimas, pasmer
kiąs “Chartą . .77”. Pasaulinėje 
spaudoje atsirado pasipiktinimo 
balsų, kad Čekoslovakijos vysku
pai nuėję draugę su komunistine 
valdžia.

Dabar tik paaiškėjo; kad Če
koslovakijos vyskupai apie tokį 
pareiškimą nieko nežinojo. Savo 
tą "pareiškimą” jie pasiskaitę tik 
"Katolicke NoViriy” 1977. į Ž3 d. 
numeryje. Tokia apgaule. Čekos
lovakijos komunistinė valdžia no
rėjo apgauti Čekoslovakijos kata
likus ir pasaulio viešąją opiniją. 
Paaiškėjo, kad to" vyskupų "pa
reiškimo” autorius yra kari. Nav- 
rabiį slovakų, parlamento narys 
ir kunigų, bendradarbiaujančių 
su valdžia, Organizacijos "Pąėėm 
in terris” pirmihinkaš. • Čekoslo
vakijos1, ministeris Vanek pavedė 
kan. Navrabil paveikti vyskupus, 
kad jie valdžios surengtame visų 
religijų atstovams -pagerbime pa
darytų valdžibs-norimą pareiški
mą, pasmerkianti "Chartą- 77” ir 
jos autorius. į Bet vyskupai to pa
daryti riėsutiko. Tadą kart. Nav
rabil parašė ir atspausdino vys
kupų vardu minimą 1 pareiški
mą. Čekoslovakijos vyskupai ne
galėjo viešai šios klastos, atskleis
ti, ar dėl jų vardo panaudojimo 
protestuoti. Čekoslovakijos komu- i 
nistinis režimas yra daug griež
tesnis, nėgu Lenkijos, kur dar ga
lima protėstUoti, spaudoje patai
syti, atidengti komunistų varto
jamas priemones vyskupams su
kompromituoti.

Bausmes, už žrhėįfius teisių 
reikalavimus

Kalbant apie Čekoslovakijos 
pastarųjų mėnesių įvykius, ten- 

nys buvo pusė sv. ryžių dienai.
•Buvo ir daugiau žiaurumų. 

Prie jų ir kitų blogybių mums 
dar teks kita proga sugrįžti.

Normaliam žmogui nesuprantamos, pasibaisėjimą sukeliančios žudynės
j Šiuo metu pasaulio spauda su- 
Į teikia vis daugiau ir daugiau pa- 
iįltiinų žinių apie naujo tipo So- 
Mietų Sąjungos kalėjimus —-psi- 
iįiiatrines ligonines. Pažymima, —----- ,
|tad g pradininkas lyg ir Brež- kitus atidavė į “psichiatrines li- 

atsirasti ir gonines”. Pastarųjų tarpe - dai
lininkas V. Fainbergas ir poetė N. 
Gorbanevskaja. Fainbergui pasa
kė: “Jūsų liga yra disidentinio 
galvojimo būdas”.

Degraduotą generolą Grigoren
ko, dėl jo opozicijos, psichiatri
nėje ligoninėje laikė dviem atve
jais. Sovietų pionierių korpuso 
leitinantą Iljiną 1969.1.2 Raudo
nojoje aikštėje mėginusį įvykdy
ti atentą prieš Sovietų vieną pa
reigūną, patalpino į "psichiatri
nę ligoninę” priverstinam “gy
dymui”. Vienas inžinierius buvo 
patalpintas į psichiatrinę ligoni
nę, nes protestavo dėl studentų 
pašalinimo iš universiteto dėl 
politinių įsitikinimų. Jo protesto 
skundus dėl neteisingo patalpi
nimo gydymui specialios ligoni
nės administracija naudojo kaip 
priemonę tokiam gydymui tęsti.

Levas, nes pradėjo 
rjlisti jam atėjus į valdžią. Oficia- 
Ijiai Šias “gydymo” įstaigas vadi- 
Ijja psichiatrinėmis klinikomis, 
Kchinių ligų tyrinėjimo insti- 
Į jutais ar .psichiatrinėmis s anato- 
! ėjomis. Neretai prie paprastų psi- 
EStnnių ligoninių steigia nau- 
hus “specialius skyrius”, kurie y- 
j sa1 Sovietų Saugumo įstaigų (K 
ĮįB) kontrolėje.
Į Apie “psichiatrines ligonines” 
Baugiau žinių pateikia komunis- 
Į tinęs Kinijos leidžiamas “Peking 
periew", o taip pat anglų, vokie- 
pi} 'spauda. Šiomis informacijo- 
| mis ir pasinaudosime^

Ir Sovietų Sąjungoje yra daugy- 
'“He ; tė žmonių, kurie priešinasi re- 

,Jiėj žinoma, yra visiškai
I protingi ir sveiki žmonės. Suim- 
E kalinti juos, teisti, atiduoti į 
Ikalėjimus ar priverčiamųjų dar- 
Įjnj stovyklas pastaruoju metu, 
Į lai visame pasaulyje vyksta 
[ energinga kova už žmogaus tei- 
| sės, yra nepopuliaru.
L Bijodamos, kad teisiamieji ga- 
j Ii viešai kritikuoti ir net doku- 

mentuoti Sovietų įstaigų ir aukš- 
i valdžios pareigūnų nusižengi- 
I mus, jeigu juos viešai teisme teis- 
I tų, Sovietų įstaigos apšaukia sa- 
I to kovotojus už žmogaus teises 
Į/pavojingais elementais” ta 

prasme, kad jie. esą "išprotėję”; 
įtalpina juos ne į koncentraci- 
fasį Stovyklas (jų taip pat ne
trokšta), bet į "psichiatrines li- 
pnines”, kur juos slaptai kanki
na.'
“Peking Review” šiuos Sovietų 

Miąkąjtimųs laiko “fašistinio ti- 
įįtyflusikaltimais” ir rašo, kad tai 
esąs-neginčijamas įrodymas, kad 
’sonetinė valdančioji klika vis
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BRONIUS AUŠROTAS mis miesto okupacijos dienomis 
Sugebėjo pasislėpti, ir vėliau bu
vo surasti, buvo sunaikinti su kū
dikiais, Žmonomis ir visais arti
maisiais.

Palikti žūti pakelėse

Tuo pat metu, kai tęsėsi masiš
kas išvarymas iš miestų, kuriam 
jokioje tautų santykiavimo isto
rijoje negalima surasti .pavyzdžio, 
išvarytieji pusbadžiu vilkosi į ne
žinią visais 'kėliais:..kai kurie iš 
jų savo menką mantą nešėsi, o 
kiti, dviračiais ar rankų stumia
mais vežimėliais vos ne vos judė
jo priekin.

'Varomi sargybinių visi šiaip 
taip judėjo priekin į brūzgynus, 
į džunglės. Liudininkai teigia, 
kad žygiavimas, palyginti, buvęs 
gana spartus ir, turint galvoje 
40 laipsn. C temperatūrą, reti as
mens teišlaikė šio žygio tempą: 
tie, -kurie nepajėgdavo eiti, jie va
romų sargybinių būdavo nušau
nami vietoje. Ir kadangi pietry
čių Azijoje balandžio mėnuo yra 
sausros Sezonas, tad pakelių pu
siau išdžiūvusios ryžių auginimo 
kūdros buvo užpildytos žmonių 
ąfmatų ir lavonų. Suprantama, 
kad patys pirmieji išmirė jau
gtieji ir seniai.

. Dr. Vann Hay, išvarytas iš 
Šavo klinikos .IV..17., su visais 
ligoniais, ir žygiavęs Vietnamo 
jex^timi/:_praieidęs.-mėnesį- laiko 
■ligi .'pabėgimo į Vietnamą, pasa- 
icojo,;kad ‘‘kas 200 metrų prie 
paj^hų. jiS matęs vaikų lavonus. 
*G.ydyt6j’ąs 'gebėjęs hųo mirties 
tik tokius, '■kuriems • • buvo ‘viltis 
has^ęikti.' Jįsfpądėdav^ tik stip- 
nesįėans;,ynp!rs; jam taį yrą .buvęs 
hęp&ptastaį sunkus sprendimas, 
yįėnčk; jis/nežinojęs nieko- geręs- 
Įųo, ką ši uo. įtvėju būtų galėjęs 
daryti.; Daktaro apskaičiavimu,, 
tose Metose, kur jo prakeliauta, 
žuvo nuo maisto, vaistų .ir kitų 
tiėdateklių mažiausia- 20;000 — 
30,000 žmonių”.

Į naujas sodybas

Kėi' .kuriems nelaimingiesiems 
žygis į nežinomybę tęsėsi tik- kele
tą dienų: tam tikruose taškuose 
kplorias žygiuojančių sustabdyda
vo, atrinkdavo reikalinguosius ir 
gyvatės, ir tokiose vietose tekda- 
keturkampį: tokioje, sodyboje ne
buvo nieko, bet tik džiunglės ir 
gyvatės ir tokiose vietose tekda
vo' kūrtiš iŠ naujo... Tačiau šim
tams tūkstančių šis žygis tęsėsi il
giau, kai kuriems net ligi 6-rių 
savaičių. Daug silpnųjų paliko 
pakelėse: šeimynos buvo išardy
tos. Dar kiti, kurie nenorėdavo 
liktis nuo savo artimųjų, likdavo 
su- jais -mirti, jiems likimo skirto
se vietose. Neužmirškime, kad e- 

J vakuojamų vargšų dienos davi-

Neperseniai Jon Barron, žino
mas “KGB” knygos autorius ir 
•Reader’s Digest mėnraččio redak- j 
torius, su žurnalistu Anthony; 
Paul, parašė naują dokumenti
nę 'knygą “Murder of the Gentie 
Land —Švelnaus krašto nužu
dymas”. Gegužės 21 d. “Human 
•Events” savaitraštyje yra tilipęs 
šio laikraščio redakcijos ir J. Bar
ron pasikalbėjimas, kurio su
glaustą santrauką čia pateiksime 
dienraščio skaitytojams.

■Kaip iš netolimos istorijos 
mums visiems yra žinoma, 1975. 
IV. 17, Kambodijos komunistų da
liniai, vadinami “Khmer Rouge”, 
užėmė Kambodijos sostinę 
■Phnom Penh; sostinei kapitulia
vus, sugniužo bet koks organi
zuotas pasipriešinimas prieš ko
munistus. Dabar, po dviejų me
tų, pažvelkime, kas atsitiko su 
•tuo "švelniu kraštu”.

Knygos autorių ir jų padėjėjų 
paruošta knyga sudaryta iš per 
pastaruosius dvejus metus rašy
tojams prieinamų šių šaltinių”: 
L Buvo apklausta apie 300 gyvų 
liudininkų; 2. patikrinti beveik 
visi į rašytojų rankas patekę do
kumentai po Kambodijos "išlais
vinimo”; 3. buvo išstudijuotos vi 

Į sos žinios, perduotos iš 'Kambodi
jos ir girdimos laisvame pasauly
je ir 4. visi šie šaltiniai buvo dvi
gubai sutikrinti su kai kurių kraš 
tų valdybų turimais duomeni
mis 
jfe

Užėmus Phnom Penh...

Kai tik.. 1975:iy.l7. Khmer 
•Rouge daliniai anksti- rytą įsiver
žė į sostinę, vietiniai gyventojai 
juos sutiko palankiai, tikėdami, 
kad kovoms pasibaigus sugrįš tai
ka ir normalus gyvenimas.

Tačiau jau po. trijų valandų, 
po oficialaus kapituliavimo, ko
munistai, panaudodami garsia
kalbius ir siųsdami patrulius nuo 
•namo prie , namo, įsakė visiems 
išsikraustyti iš miesto. Nuostabu, 
ir šiandien negalima surasti jo
kio atsakymo, kad pirmoje eilėje, 
buvo išvarytos ligoninės, su ligo
niais dar. tebesančiais operacinė
se, su lovomis ir visais įrengimais. 
Žodžiu, su visa kuo, kas jose bu
vo sutelkta žmonių gydymui. Žo
džiais neaprašomos scenos vyko, 

"kai ligoniai su lovomis stūmėsi 
per miestą, ar juos tempė jų pa
žįstami ar giminaičiai.

Visi asmenys, kurie įievykdė 
"miesto evakuavimo” įsakymo, 
buvo nušaunami vietoje! Supras
kime, kad išvaryti iš miesto apie 
■3 milijonus žmonių, nėra jau 
taip lengvas uždavinys; evakuo
jamieji sausakimšai užblokavo 
visas gatves ir norintieji iš šio 
pasmerkimo išsivaduoti tevažia
vo tik po 100 metrų per valandą.

Važiuojantieji automobiliais, tik 
pasiekę užmiestį buvo /nūpėstina- 
mi ir jų automobiliąi konfiskuo
jami. Tokiu būdų, per. keliolika 
dienų, buvo "ištuštinta” sostinę 
ir kiti didesnieji krašto miestai. 
Užsibaigus gyvosios... masės iš
varymui iš miesto ribų, prasidė
jo sistematiškąs,;. visa ko su • pra
eitimi turimo; turto; naikinimas: 
•buvo sunaikintos bibliotjekoš, ne
įkainuojami ..rankraščiai, visokį 
žodynai, vyriausybes archyvai — 
knygos liepsnojo laužais... Buvo 
naikinama viskas, - kas . tik buvo 
parašyta ar. atspausdintą.

Lygiagrečiai naikinami, ligoni
nių įrengimai; namų, baldai bu
vo išmetami į gatvę, kai! ten su
pūtų. Nebuvo užmirštos nei baž
nyčios nei šventovės; automobi
liai, vaizduoją- šių laikų susisie
kimo pažangą, tūkštančiaĮs buvo 
sunaikinti, suvertus juos į laųžp 
kapinynus. Buvo naikinama vis
kas, kas tik primine užsienio įta
ką. :

Organizuotos žmonių žudynės

Lygiėgrečiai su nejudOmo iur-i 
to paikinimu; prasidėjo, ir Eon- 
Nol vyriausybės tamaUtojįj ir ka
rių žmogžudystės. Daugelis t^čS; 
■tančių buvo masiškai ■ sušaudyta' 
sostinės aplinkoje. Tie, kūne su
tiko -pasiduoti bę pasi priešinimo, 
Buvo' sunkvežimiai^ išvežami; įiiž- 
miesto1 ribų',-kur.^rt^^upjapčįį' 
laukdavo komunisį' ėfefekūtoaaų; 
•-r-1 budelių ■ jlasisįpę ^.dalįūd^? 
Taip, pvz.-, būdavo panaudojami 
šie-, naiki nimo 'metodai: 
sius karius sušaudydavo <artiĮeri-; 
jos ugnimi;arba ; nelaimanguo- 
sius užvarydavo-; ant. laukų^
dar -kitus -iššaudydavo kulkosvąi-.^ 
džių ugnimi-; gi kitiem^.; > tekdą- 
vo mirti perskrostiems durtuvais, 
pasmaugus vielos 'kilpomis, ūz-f 
muštis Šautuvų 'bųožėmis ir pam 
Buvo panąudojapti yįri ^k.sadiš-: 
tams įmanomi žmonėms. sųnaĮ-

Daugelis “specialių” psichiat
rinių ligoninių' seniau buvo kalė
jimai. Taip lietuviams žinoma 
Černiachovskio ligoninėje Rytų 
Prūsijoje (anksčiau Įsrutis) bu
vo vokiškų nacių kalėjimas. Ar- 
senalnajos psichiatrinė ligoninė 
Leningrade carų laikais buvo 
moterų kalėjimas; Orios psichiat? 
rinė ligoninė — centrinis kalėji?, 
mas; caro laikais čia buvo kali
nami ir kai kurie bolševikų vei
kėjau -

Psichiatrinėse ligoninėse,. ku-. 
iriose laikomi politiniai kaliniai, 
personalą parūpina - specialių - a- 
gentų 'organizacijos. Medicinos 
personalas turi karinius laips
nius ir yra uniformuotas. Taip 
Dantelis L. LuntS; Serbskio psi
chiatrinio instituto Maskvoje vė-, 
dejas, yra KGB pulkininkas. Kaip 
žinome, šioje ligoninėje buvo ir 
tebėra “gydoma” daugybė suim
tųjų disidentų.

•
Minėtuose institutuose "gydy

mas” iŠ tiesų yra suimtųjų kan
kinimas. Gen Grigorenko yra 
teisingai pasakęs: "Psichiatrinė 
ligoninė yra visų baisiausias ka
lėjimas”. Politinius kalinius čia 
vadina "psichiniais ligoniais”, 
patalpina į izoliuotas kameras, 
kasdien kankina ir sadistiškai 
tyčiojasi, žemina.

"Gydymo” budai įvairūs. Vie
nas jų — įvynioja kalinį į šlapią 
brezentą. Brezentui džiustant, 
pacientui darosi vis sunkiau al
suoti. Kitas būdas — priverstini 
švirkštai, injekcijos. Šios priemo
nės suardo sveikatą. Pacientas 
daug kenčia dėl pakilusios kūno 
temperatūros; sutrinka smegenų 
veikla,, žmogus nustėja kontro
lės, atminties. Duodami vaistai 
sukelia neaprašomas kančias ir 
katastrofiškai atsiliepia sveikatai.

*
"Peking Review” rašo: "Peik-

ii vidaus — silpna.”
♦

J Taktai rodo, kad Sovietų 
riausybė jau seniau ruošėsi, 
legalizuotų “liaudies priešų” 
darymą j psichiatrines ligonines. 
1961 m. Sveikatos ministerija iš
leido. potvarkį, kuriuo psichi
niai sergančius Sveikatos de- 
Įartamentas gali patalpinti. į. psi- 
thiatrines ligonines ir be pacien
tą, jo artimųjų bei šeimos narių 
■tikimo. Rusijos kriminalistikos 
kodekso 58-60 paragrafai leidžia 
fenams nukreipti į “psichiatrines 
ligonines'5 arba į jų “specialius 
tyrius" priverstinam gydymui 
» psichiniais negalavimais pa
sentus. Šią priemonę galima 
Vartoti dar prieš teismo sprendi
mą, o taip pat ir tuo atveju, kai 
nuteistasis yra kalėjime.
j.-Šios akcijos vyriausias tikslas 
^drausminti revoliucionierius ir 
disidentus. Vakarų ir pačios So
pėtų. spaudos skelbiami duome
ns. rodo, kad sovietinės 'įstaigos 
(“psichiatrines ligonines” talpi- damas carų režimą Leninas yra 

tūkstančius žmonių. Be revo- pasakęs, kad policijos tironija, 
Pionierių ir disidentų, kurie inkvizitoriški persekiojimai ir 
Boja už žmogaus teisių gerbi- demoralizacija yra pasiekę tokį 
H .patenka ir daugybė kitų, ku- laipsnį, kad net akmenys šaukia! 
•e-vienu ar kitu būdu nusistatę Naujieji rusų carai yra pralenkę 
W viešpataujantį 
Metas šios akcijos 
■ntių.

vy- 
kad 
už-

režimą. Štai 
pradžios pa-

! /Septyni asmenys
fati Raudonojoje aikštėje, Mas- 
įoje, kai jie 1968.Vin.25 de- 
ptonstravo prieš Sovietų kariuo- 
|*&iės įsibrovimą i Čekoslovakiją.

buvo areš-

antarkties turtai

apie tikto padėtį Kambodijo-

—- Šiandien mums reikia pil
ko didvyriškumo mūsų nelai
mės pilkam šiokiadieniui. Koks 
jis turėtų būti? To mes smul
kiai nepasakome, nes jis yra 
kiekvienam kitas, tik sakome, 
kad visų didvyriškumas turi 
būti sukoncentruotas į vieną 
tašką — Lietuvą, kurią mes 
turime taip sekti, kaip seka jū
rininkai šiaurės žvaigždę — 
kitaip mes paklysime ir žūsime.

J. Aistis

savo senuosius carus daug bar- 
bariškesniais žmonių persekioji
mais”. Kiti laikraščiai “psichi
atrines ligonines” lygina su na
cių įruoštomis žudymui dujų ka
meromis. Tačiau pabrėžia, kad 
minėtos sovietinių rusų priemo
nės esančios daug baisesnės, 
žiauresnės, sadistiškesnės. b. kv.

ematingi planetos stebėto- 
j- orbitinių stočių ir dirbti- 

W žemės palydovų įgalino spė- 
kad geologinės struktūros 

•Ančios daug vertingų iškase- 
' J ' Išsidėsčiusios meridianų 
flyphmi —- pavyzdžiui, Uralo 
'^ūyhas ir Janisėjaus kalna- 
'^riaL dėsningumas pa- 
?^tas ir pietų pusrutulyje, 

kad Antarktis pagal gana

buvusi centras vieno Gandva- 
nos žemyno, be jos pačios, apė- 
musios dabarties Afrikos, Aus
tralijos ir Pietų Amerikos že
mynus, geologams ir geogra
fams davė pagrindo spėti, kad 
rūdingos meridianinės struktū
ros turi tęstis ir Antarktyje, 
susidurti ašigalyje ir sudaryti 
savotiškus mazgus, susidedan
čius iš tokių pat vertingų iška
senų, kokių esama ir žemynuo
se, nuo kurių ji atskilo, jin

KARO LAKŪNAS
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai

26
Kartą per aviacijos šventę atlikau su Martinsydė 

F-4 aukštąjį pilotažą. Viskas vyko sklandžiai. Verčiąū 
kilpą vieną, antrą. Lėktuvas net kaukė iš džiaugsmo. 
Bet iš trečios kilpos išvedant —staiga begalinė tyla. 
Tik vėjas švilpė sparnuos, o užgesusio variklio prieky
je stovėjo kaip pagalys propeleris. Bet aš visiškai ne
sijaudinau, nes buvau aukštai, o apačioje aerodromas. 

iTik paleidau lėktuvą žemyn slydimu į vieną pusę, į kitą. 
Taip į šonus slidinėdamas, privedžiau lėktuvą prie 
aerodromo ir nusileidau. Atrodė, kad taip ir reikėjo.. 
Niekas aerodrome iš susirinkusios gausios publikos 
nenutuokė, kad tūpiau su “užšalusiu” varikliu.

Bet vieną kartą skraidymas Martinsydu F-4 baigės 
liūdniau. 1924 metų pavasarį į Lietuvos valstybės te
ritorijos vandenis, Baltijos jūroje, atplaukė svečiuotis 
anglų karo laivas. Kadangi to meto Lietuva savo laivy
no neturėjo, mūsų vyriausybė nutarė jį pasveikinti ir 
atiduoti jam karišką pagarbą iš oro. šį uždavinį at-l 
likti aviacijos viršininkas pavedė man. Pakilau iš Kau- ■ 
no aerodromo naikintuvu Martinsydė F-4. Po geros 
valandėlės nusileidęs Klaipėdos aerodrome, gavus tiks
lesnius nurodymus — kokioje vietoje užsiinkaravęs 
anglų karo laivas Baltijos jūroje. Papildęs lėktuvo baką 
degalais, pakilau ir karo laivą atradau greit. Jis, Iš
metęs inkarą, ilsėjosi jūroje tarp Klaipėdos ir Palan

gos, dviejų kilometrų atstume nuo kranto. Tuoj pat 
pradėjau pasisveikinimo ceremoniją: kelis sykius 
staigiai pikiravau ligi pat vandens, aplėkiau laivą iš 
visų pusių... Ant denio išsipylė jūreiviai. Jie linksmai 
man mojo kepurėmis ir rankomis. Laivo vadovybė tuoj 
pakėlė didelę vėliavą, o taip pat daug signalinių vėlia
vėlių. Kiek pakilęs jūreiviams suruošiau mažą aviaci
jos šventę, atlikau kelias aukštojo pilotažo figūras ir 
vėl atsidūriau prie pat laivo stiebų, rodos, sparnu pa
liesiu vėliavėles...

Galop atėjo metas atsisveikinti. Pamojavau spar
nais, apsisukau ir — į krantą. Skridau atgal 800 met
rų aukštyje. Atsilošęs krėsle tarsi ilėjausi. Po manimi 
ribuliavo pilkšvai žalsva jūra... Suposi maži žvejų 
laiveliai... Galvojau apie besiartinančias vasaros atos
togas... Reikš atskristi Palangon, ton puikion Birutės 
ir Kęstučio žemėn...

Ir staiga trenksmas! Kažkas sprogo Mjartynsyde 
į yidųje. Net šoktelėjau krėsle. Lėktuvo motoro dangtis, 
kUriš atsidarydavo priekyje, kad mechanikai galėtų 
patogiai atlikinėti profilaktinį remontą, dabar buvo 
pakilęs aukštyn ir užtemdęs akiratį. Gal lūžo spynelė, 
kuri laikydavo tą dangtį prispaudusi? Tai dar pusė 
vargo... Šiaip taip galėjau matyti į vieną bei kitą šo
ną ir vesti lėktuvą pirmyn. Tačiau ta sunki ir stipri 
pusiauapvali skarda, statmenai pasišiaušusi, suda
rė baisų pasipriešinimą, neįveikiamą stabdį... Lėktuvas 
ėmė greit žemėti į Vandenį. Aš pastūmiau benzino ran
kenėlę pirmyn — maitinau variklį pačia didžiausia de
galų porcija... Propeleris sukosi iš visų jėgų... Ir vis 
vien mano lėktuvas neišsilaikė vienodame aukštyje 
(normaliai su tokiu benzino kiekiu jis turėtų kilti ir 
kilti —- ligi aukščio lubų), bet smuko ir smuko... Pra
sidėjo žūtbūtinė kova: ar aš pasieksiu krantą ir Mar-

tynsyde ratai palies žemę, arba įkrisiu į jūrą ir...
Dešimt metrų pirmyn, du metrai žemyn... Vis pir

myn ir kartu žemyn, arčiau jūros... Ieškojau geriausio 
skridimo kampo, kad kaip nors “pritempčiau” ligi 
kranto. Ak, rodos, šoktum iš sėdynės, griebtum ir už
trenktum tą dangtį —prakeiktą stabdį! Bet argi už
sikarsi ant lėktuvo nosies ? į .

Motoras kaukė pašėlusiu balsu, ėmė kilti aušina
mojo skysčio temperatūra, o jūrą, rodos, jau čia pat... 
Tuo išgirsiu ošiant bangas... Pajusiu sūrią gelmę... 
Pasidairiau į perpetinius diržus, kurie mane glaudė' 
prie lėktuvo. Diržų sagtį reiks atkabinti vos ratai pa
lies vandenį... Ar greit lėktuvas nugrims?... Jau-netoli 
krantas. Bet ir jūra čia pat... Kas gi laimės? Kam teks 
mano Martynside? Jūrai ar žemei? Galop jau ir kopos..; 
Už jų regiu kupstuotą pievą, greta avižų lauką... Su
die, jūruže... Tu šį sykį mūsų neišmaudei...

Lyg sunki višta Martynside klestelėjo į avižų lau
ką. Mašina kiek pariedėjo, tiršti avižų kuokštai apsivi
jo aplink ratus, judesys pasidarė neįmanomas ir nai
kintuvas žnegtelėjo aukštielninkas. Atsirišęs diržą iš
lindau iš Martynsyde lyg driežas, šliaužt^...- Apžiū
rėjęs mašiną radau, kad nukentėjo tik propeleris — 
nulūžo jo galas... Radęs telefoną paskambinau į Kau
ną. Kitą dieną, užsidėjęs naują propelerį, parskridau.

Mūsų mechanikai vėliau tvarkė Martynsyde lėktu
vo motoro gaubtą, tobulino prikabinamą mechanizmą. 
Neteko girdėti, kad kada nors jis būtų dar sykį skren
dant atsidaręs. Šie du Amerikos lietuvių dovanoti lėk
tuvai išbuvo mūsų tarnyboje virš dešimtmečio. Pa
skutinį iš jų “Amerikietį”, kuriuo skridau virš jūros! 
sudaužė 1937 metais mokinys lakūnas tūpdamas, už
kliudęs telefono laidus...

_ JBmi daugianl _



< DkAVGAU, pmM!!en!s,i9?7 ffl. Mr&HtĮničn. 6 3.

JOANOS NETEKUS
Ji turėjo tą retą patrauklumą 

tų, kurių tauri ir švelni siela 
spindi tiek veide, tiek kiekvienam 
gyvenimo žingsny. Ji gimė Jono 
Deckio, Klaipėdos kojinių fabri
ko- savininko, šeimoj. Jos moti
na buvo (ir yra) religinga 
lietuvė, patriotė, giliai mylinti 
mūsų kalbą ir papročius. Jos tė
vas, nors gal atrodytų keista, bu
vo daugiau muzikas nei fabrikan
tas iš pašaukimo.

Ir taip maža Joana augo T jetu- 
vos gintariniam pajūry, vakarąis 
klausydamasi klasikinių sjnulko 
spnatų, meistriškai atliekamų 
tėvo. Kaip ji galėjo žinoti, būda
ma Donelaičio pradžios mokyk
los diokmė, kai jos vaikiška Šir
delė, kaip .ir .Jnekvięno. Jš, mūsų 
tokiame amžiuje, kųrė svąjų pi
lis, kad tėvo smuikas raudojo, 
Baltijos jūra ošė tos skausmingo 
gyvenimo uvertiūrą?

Karo audrai 
atsirado, Hanau 
Vokietijoj. Ji 
lietuvių gimnaziją,
it gera mokinė. Pokario metai ne
buvo lengvi laikai, ir jaunimui 
teko tenkintis paprastomis ir ty- 
romis pramogomis. Atėjus pava
sariui, ji nepaprastai mėgdąvs 
klaioti su savo klasės draugė ap- 
linkimupse miškeliuose, kur besi- 
skleidžiantys lapeliai-,, pirm,>š ži
butes įr sužaliavę gojai žavėjo, jos 
akį ir kalbėjo jai apie kūrėjo mei- 
1® j

Jos anglų kalbos Žinojimą? bu
vo taip aukštai. Įvertintas, kad ji 
gavo stipendiją studijuoti Ame- 
rikos Katalikų Mount St. Joseph 
Collėge, Ohįo, kurį ji bftigė .Cum 
Laųdė..Netrukus, ji "persikelia i 
Cbicągą ir čia Susipažįsta su Pet
ru Gudeliu, Amerikoj gimusiu 
lietuviu, kilnios, sielos kataliku. 
Jis padeda Jos tėveliams su šei
ma atvykti iš Vokietijos j, Ameri
ką.Dviejų jaunų lietuvių draū-

Ai«. Joana (Deckytė) Gudelis, 
Marijos eukšt. mok. mokytoja

BAZmtA r 
m darbo šventoj

“Ir Bažnyčia iš}cilmingą.i mini 
darbo šventę, gerai žlnodaina, 
kokią, svarbią. vielA darbas uži
ma žmogaus gyvenime. Darbo 
šventė Bažnyčiai yra iškili die
na’?, — kalbėjo Popieėira Pau
lius VI žįv. -Vetro aikštėje kusir 
rinkusiems tikintiesiems, vislia 
ragindamas^ melstis už darbo 
pasaulį, kad būtų rūpinamasi 
darbo žmonių i poreikiais. Baž
nyčia moko/ jog darbas nėra 
jokš prakbikknaš, nėra bausuiė, 
bet priešingai, darbas įeina į 

, paties Dievo nustatytą planą 
i žmonijai. išganyti ir žmogui iš; 

aukštinuti. Darbu yra kuriamą, 
ne tiktai žmonijos socialinė pa
žanga, bet iy jos. pilnutinė .gė
rovė; Per darbą žmogus įsijun- 

[ gįa į Dievo plano vyksmą- isto- 
t rijoje, tuo būdu įgyyėndįnda- 

mas savo .pilnutinį pašaukimą., 
“Melskimės, tad”, — kvietė ti- 

! klnčiuosius Šventasis Tėvas,,—■ 
“melskimės, kad protas visada 
ąpšviestiį nį^tančio ir. dirban
čio žmogaug gyvenimo: kelią ir 
stiprintų jd, kūrybines pastan
gas; melskimės, kad darbo vai
siai visada būtų teisingai pa
skirstomi, atsižvelgiant į visų 
žmonių reikalavimus. Melski
mės tuip pat”, ,— ragino Popie
žiuj -r “kad darbas žmogaus 
nępavergtų jr kad darbo vairiai 
jp. neapąkintų, kad medžiaginių 

į turtų troškimas ir siekimas ne- 
Įbwri9Pint)).r žmoguje dvasinių f viškų lėlių ir vėliavėlių, 
vertybių ilgesio”. Galop, Pau
lius VI savo žodyje prisiminė 
visus tucs, kurie trokšta dirbti, 

j bet dėl Įvairių priežasčių neturi 
galimybės dirbti, kui-iem gresia 
pavojus nustoti darbo; prisimi
nė tuos, kurių darbas nėra pa
kankamai įvertinamas. Popie
žius ragino tikinčiuosius išreikš
ti- jiems savo solidarumą ir rū- 
įiintis, ‘kad būtų salinamos dar
bo pasaulyje pasireiškiančios 
negerovės. X’’ 'i ^į, ;r-:'

MSflULIO LĖTŪVIŲ 
GYDYTOJ? SĄJUNGOS 

XI SUVAŽIAVIMO 
PAREIŠKIMAS

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungos XI suvažiavimas, įvy
kęs Čievelandė, Ohio, 1977 ge
gužės 28-29, paminėjęs dr. Jo
no Basanavičiaus 50-ties metų 
mirties sukakti, kviečia lietuvių 
vįsuomęnę, , organizacijas jr 
veiksnius laikytis tautinės Vie
nybės, kaip , kad jos laikėsi mū
sų, didieji tautinio atgimimo tė
vai <}r. Jonas Basanavičius, dr. 
Vincas .Kudirką Ir. kiti mūsų 
tautįos žadintojai, ųes tėvynės 
meilė visiems yra viena, Ir visi 
turime užmiršti asmeninius ne
sutarimus.

. Tuo reikalu dr..yįnęag Kudir
ką yra Įiaip įtaigojęs: “įjas, 
bus, jeigu nelaimė užklups mus 
gyęįčiau, nei spėsime sųsivieny- 
tį.jjr suprasti, kad reikalas tėvy
nės visiems yra vienas, kad, jis 
yra ąųkštęsnis už atskirų parti
jų egoizmą, kad vi tą tėvynės 
reikalą priešingiausios partijos 
tupi stoti su alyvos šakele ir už- 
ruiršti asmeninius nesutikimus”. 
Tai žodžiai, kurie ir šiandien 
turėtų pasiekti mūsų išeivijos 
veiksnius,- jų vadovus ir mūsų 
visuomenę.

Rezoliucijų Komisija:
, Dr. Gediminas Dalukas, dr. 
Henrikas Brazaitis, dr. Antanas 
racevičius, dr. Kazys Pemkus, i 
dr. Vaclovas Tumasonis.
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tik trumpam beliktų čia būti, ir 
tadą galėčiau šit tavim, PejrėlI, 
pasimatyti —gal tu manęs neat
stums!, nes tikrai mėginau bū
ti gera motina vaikams. Tikrai 
būtų gerai, kad kelio galąs ves
tų pas Tave, nes aš gyvenimo 
neturiu. Manb sirdis pėr jautri... 
O kad mane kas suprastų — ne
tikiu... Tad,. Dievuli, paimk ma
ne, priglausk mane prie savęs ir 
paguldyk | šią šaltą žemelę’.’ Ta
čiau sekančią dieną tamsiausi 
neviltięš .debesys beveik prasliti- 
kę, jis rašę: “Dievuli, padėk mail... 
Prašau labai labai. Maldauju. 
Juk niekam blogo nesu pądariu- 
si. Pasigailėk. Leisk man nors 
truputį laimės rasti”. . \ 

: Gegužės 22 <L■ ;V)dų-.;ųiitties rikas Vytautas —Antanas Ged- 
metinių dienį, vejas pūtė fluo j' 
ežero ir šiureno jos gelsvus kaip ______ ______
Neringos .kopos-plaukus ir blaš-|tuvių dramos "sambūnb ^ridinl- 
kė aplink smilteles, kaip liltimąs g Pūkelevičiūtės 3. V “Pali- 
kad išblaškė lietuvius po pęsąų.- kimag’’ dėl mažos scenos Jauni- 
lį .ir kaip jis. bįaškp visus, neatsi- moCenf],e|Juvo.įlfgįu]ętaš. 
Žvelgdama^ į Jų .fvaj&s įrz. planas, . - : . .a. i
Saulė kažkaip liūdnai Švietė pro' —Hamiltono Aidas Į pietinę 
balzganą debesį. Ir Joanos mėly- Ameriką išskrenda rugpjūčio 6 d. 

a - iM)se akyse; stigo: ^Įatf^mo.rŲž(
gyStė; greit tampa pirma meilę. Ji Į valandos ji tragiškai žuvo <auto;tdųpje, Brazilijoje, .kdlumbijojetir 

,.a — katastrofoj. ; /s -, Venecueloje. į Hamiltoną-grįžta
. Labai galimas daiktai kąa dąr.^11^^0 27^d. Su 52 mergaitėm 
bar kieno nors ranka spazmiškai pyksta kartu ir dalis tėvų.
Įšsitięsia išgęlbėt ją, o iš lūpų K-P,
siveržia žodžiai, kurie turėjo būt 
pasakyti, kad ji dar buvo gyva. 
Per vėlai. -Rodos, taip aišku, kad 
nėra nieko brangesnio . pasauly, 
kaip artimo žmogaus gyvybė ir 
jo sielos džiaugsmas, o taip baisu, 
kad mes visi suprantame tai per 
vėlai.

praūžus, ji 
, stovykloj, 

ten baigė 
buvo darbšti

I
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TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastos, Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M.i,flil,N,AS.;.i,V 
Pardavimas Ir Taisymas 

2346 W. 69th Št, teL 776-1486 
tllllllllllllIlllllilIlIlIlIlIlHUlilIUIlIUlUIIII

■IIIII1IIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII

A. VILIMAS 
MOVJN.G

Apdraustas perkranstymas 
{vairių atstumų 

TeL — 376-1882 arba 
876-5996

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIUIUUIIUIUI

prąlęištf i5 Romos atskrido fejfo-

rimas.

; — Numatytas Los Angelės liė-

LIAUDIES MENAS “DRAUGE”

“Draugo” administracijoje 
galima pasirinkti įvairiu liau
dies mano darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pat lietu-

Apsilankykite j “Draugo” ad
ministraciją Ir pasižiūrėkit. GaJ 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams.

“Draugo” adresas: 4545 W 
63rd Št„ Chicago, flt 60629.

SKEL&MAS ■ „ ; . 

atskyląs <:bwtM mūras. Atslpri 
nary i gazu pildymai, 2 auto.- rpūro ąą- 
ražas. Platus sklypas. Marquette PSe

» ■ TvarUngas 3-fq botų mūras. Nau 
ją*,gazu šildymai. ,3 SMto.Krtitp.4s- 
ražas. Didelis sklypas. Gage Pke. 

iCŽMA,- - G' « ... u
Gražiai apkaltas, su nauju stogu 

3-jų aukštų didžiulis namas. Naujas 
?azu Sūdymas, nauja elektra. Dvigu. 
lai platai sklypas, Vąkarų Marquetti 
Pke, Pelningas. $25^00, .
.3 briA gražus mūras Marguett. 

n» 2 atskiri gpžo sūdymai Įrengtai 
Oeiimentas. Garažas. $32,000.00 -

tttidaicija, tvirto, mūro 
Priei parką. Py1*!11 dideli kambariai 
lįj anto. $26.000.

VALGIS REAL ESTATE
MM W«t 71at Street 

Tai m-TMa aria 7S7-8SM

BOTŲ NUOMAVIMAS . 
N*mų pMJmaa — Pardavima, 

Valdymas 
Diaadhnal — Ineome T*x 

Notariate* Vertimai .

BELL REALTY
ž»,. *

8485 8» Kedzle Ava —

I mxr MfANTOD ~
.—r—

• NEfcbED- fa* -pšjro^fatrS 
jon;yilt 
pfoąon 0 ■ pąuepl 
si» ?Wnr JMao(iiAMr4La» *2

□ighte. -No -ehift t<JtM9fat<HlM |S 
sėeąeąrt, Oįf. .

call Di^oį m^ramn

. , H0SPHAL
AftrĘyjai Ofvaiinįitįk'į

cn

išteka už, Petro'ir susilaukia gra
žios šeimos: dukros Rūtos, sūnaus 
Petro Ir ąritrps dukros Ljzos. Pir
masis žiaurios lemties smūgis 
buvo jos tėvo mirtis. Bet jautrus 
ir mylintis vyras padėjo tą skaus- 
mą pakelti. Laimingi šeimyninio 
gyveninio metai slinko vienas po 
kito ir atrodė,- kad - jų bus dar 
tieki daug. Bet buvo lemtą kitaip. 
Jų:buvo .vos-6. Jos vyraę miršta 
it palieka ją su mažiausia duk
ra- tik vienerių metų.

JI. neprašo kitų pagalbos Ir 
viską neša ant savo pečių, pa- 
šventus gyvenimą tavo vaikams. 
Jiė lanko St Turibiut pradžios 
mokyklą, . tad - ii,. pasitobulina 
mokytojos profesijoj ir pradeda 
ten dėstyti. Dukros (stėja j Ma
rikis. Aukšt mokyklą ir Joana 
vėl jam$,mdkytojauia naujoj vie
toj: ji dėsto vokječių jr ispanų 
kalbas. Jos metodika savita, sfu- 
denčių 1<ąbai, rhėėiąfną, eląpertų 
aukštai vertinama. Merginos tu
ri jaj paruošti mažas sftuacitieS 
seštias K einamos, 
Tie, maži vaidini^ilJai svetima’j 
kalba, nė retai komiški, pragięd-1. 
■rina pilką . įlašės, rutiną. Jos ( 
siekimų neužgniaužis sunki da- j 
lia. Viena augindama tris vaikus - 
ir pKncytoiaudarna, JI pradeda vS- 
karais Jšnkyįl RoOseyelto univer
sitetu, kur 1975 tn..ji gauna ma- 
gištro laipsni. Kaip ji suranda vis
kam laiko vienas Dievas te
žino. Poilsiui klausąs! rplokštelių. 
Jos siela krypsta Į meną, kaip gė
lė isaulę. Ji pradedi studijuoti 
dailę, paišyti. Nors paskutiniais 
metais jai kartais ir atrodo, kad 
ji surado, draugą, Vęrtą jog pąsiti- 
kėjjįno įr, galbūt, jos rankos, 1977 
m. ’bąlahdžip 7 d ji įrašo i Išsau
gotą savo vyro studijų sąsiuvini- 
klėriB yirsaiąis, tik ikį pusės pri- 
rašytą, tarsi pradėdama dieno
rašti:“.,. Jau greitai bus 16 ine- 
tiį kaj tū,,brangus Petrai, aplei
dai. ji**- K°i auginau, vaidus, ta 
v^įątvę/hė taip „atrodč sunki 
tačiau jos rasta sįnkeĮa ir su gy- 
vėriimo ihetąiš atrodo riebepą- 
keliama. Kodėl, Dievuli, tnati 
suteikei tą skausmą?.,. Kodėl tik 
ąšaros man? Džiaugčiausi, kad

Kanadoje

A.

Hamilton, Ont.
MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėjimas 
yra rengiamas su latviais ir-estais 
birželio 12 d. Prasidės Šv, Mišio-

■ mis AV parapijos šventovėje j ir 
Įtųojau po 11 vai. pamaldų vyks-
tąma prie miesto rotušės (City

■ Hdl), kur 'bus pagrindinis rainė- 
jirnas. Visi bamiltoniečiaj privą- 
lo,;dalyvauti ir .tuo įrodyti -ramia, 
tačiau didinga demonstąrcija, 
komunistų Žiaurumus įr kėslus. 
Malonu būtų, kad moįerys da
lyvautų su tautiniais rūbais.

TRUMPAI

— Į moterystės luomą ruošiasi 
eiti Šarūnas ---Petras Morkūnas 
iš Australijos au Anele — Ange
le Kaminskaite. Jungtuvės numa
tomos liepos 16 d. AV parapijos! 
šventovėje ir pokylis Jaunimo j 
centre

— IŠ šeštadieninės mokyklos 
vėdėjo pareigi) atsisakius J. Mik
šiui, bendrame tėvų komiteto 
ir. mokytojų posėdyje, išrinktas 
1077-78, m. m. vedėju K. Mile- 

'«= Knyga J “Lithuanianš Jn 
Hamiltdn” yra gaunama “Drau- 

. go” administį-. Buvę hamiltoijie- 
čiai, dabar gyveną J A V, turėtų 
?L lėldipj — alSupią '.ka- 
dangi jame yra labai daug nuo
traukų ir .vaizdų iŠ JOS kolonijos 
gyvenimo

— Atostogas pas■ sėvo tėvus

r X^''?^rJJw,7igU!žĮt. :mylį šitie- 
kad nesensta. Gali jie mirti 
senatvėj, bet miršta jauni.

Arthur W. Pinero

M. A. tlMKUS 
NOTART P<mUC 

. INOOME , TAJL SE2IVICB - 
4289 80. Maptarood, taL 2M»74M

Taip pat daromi VERTIMAI.' 
GIMINIŲ tfkvŪMtaM hiUitftaj 
PILJETTBJts PJUAtMAI ta* 

' kitokį blAhkaliryiTv3’,v' ‘

SaVmrikM parduoda didelį 8 knrob. 
mūr. namą St. Nicholas parap. ži
dinys- fbU prįfdų. $47,601).£kąm- 
bfrrt Bp 6 V- V. arba savaitgaliais — 
718-8448

Supažindinkime Amerikiečiui 8u mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu —

TIE VIOLATIONS OF HUMAN RIGRTSIN SOVIET 

OCCUPIED L1THUANIA, a rtport for 1976.

Knyga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
pusi. Išleido JAV LB Krašto Valdyba. Kaina $4.25 su 
persiuntimu. Gaunama: DRAUGAS, 4646 W. 63rd St„ 
Chicago, D 60629

©OOOO^OOOOQO<X><k>OpO^Q^XįO^<
NAMŲ REMONTAS 

PRIEINAMA KAINA
Taisau ir naujai įrengiu vonia® 

zirtuves ir naujas lubas Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Qgmas» teL 776-0882 po 6 v. vak.
xxx>o<xxxxxxxxxxx>o<xxxx>o<x>

lvairfq prekių pastrtnkima* d» 
•rangiai IA mOsų aandglip.

OOSMOS PARCEDS EKPRES8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
aSSS 8, Halsted 8U Chicago, D L <0808 
1501 W. M Chicago, DEL sMM 

Tetet 9254737 — 04-3320

DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ EČštt 
ui A.•>

5 akrai Žemčs^. 2 fiftmai/ pulkm -80 
das? ^ie J23^ioS Jr. AKAet;
Lemon ta -^2. mūro ganiai p< 4 hūluš. 
Į4 mehj seti.įtme. Kaina
13 butų amūras. L^jai. gerai prižiū
rėtas. Prie 63-čios ir Komensky. . 
$185,000.

8348 So. Archer^ Avenue, Wil!ow 
Sprtag* nuįfo
biyigalbw. įrengtas rūsys, 2 mal ga
ražas. Platus lotas. $46,500.

• miegamų mūr. re^tfenciia su pU* 
pu valgomuoju. 2 pąaS. ęūūro gara
žas. Prje; ir \
; 3 mą4?rnūs bnpL J^ai ,gerai BHaj- 
kytas namas. Vrisi butai po 4 kamb. 
Apyl. 55-oe ir feedžiu « *
, M akflį.fenna ( pietvakarius #up 
Lement, ID. Galimą sUh^k

naujai statybai. Kaina $5500 uz akrą.

BUTŲ NtOSUVBfAS

*""* fekriritouin* hhūininiiikffii "

1243 W. 63rd St teL.'67-6600

Jb*a”'įAjtfekai iaiiitilĮįf 
jrirąi .gyvenančiai Irti Glafljų 
Sberidan Road Chieamje rfef^ 
ga patikima ipoterlė prišŠiAi j- 
mėnesiiį. kųdikį . jų. namuose * J so"*- 
pirinad, iki pėnlited., 7;30 v. t}! tvariu 
5:30 v. popiet. Rekomendsdjaąi! 33 m> 
iramgoe, SžamStif 2714444 , J talipf 

fifto i 
! ftėbai 
! Te.
)»tai 
aMu 
kyti j 
taip f 
dargi 

Į Jau 
! girdėt 
jo va 
maloi 
zikfe, 

I tuvių
Oierg: 
ŠS g 
lės b 
jos p 
duoti 
ygii 
^įfea: 
taip ; 
varde 

W; 
ljfrdc 
josto 
nio.v 
vakar 

; Pr< 
bripi 
jttin

WANTED WMhj
to iook after 2 ehiMrėn | 
months & 4 yrs. md — in my ha^ 
mr.JEBŠdaJe/ TCdmpš inustMLveiį 
trangpertatjkjn. Sheujd epaak.^ 
ĘngJish. . Working .hoiim

Good šalaiy.. Ptea&čį 
654-2153 after 6 P

ftlfr JP #ANTĖD- rato

MACHINI9TS
Evperiehced Only

To run Waraėr .SjraBtf fe .įt 
ęhlęker3 and other N/C 
eęuipm^pt. - r --r- ? , u 4

MlDMGHT itf .8 I ft.
Ligbt manufačtiiririg witĖ žiede 
working conditičns, behėflfS I tg 
package. Northbroofc AittL

Guli For AppotatiM&
CŪ.-rTOfc šitai 

, &r Čonditioned

; VIENOS AlSItlt ISTORIJA

Šis romanas yra garsaus ispanų rąžytojo M. ūnamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorui sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė U ispanu kalbos Povilas Gau- 
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Khyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St, Chicago, Ui. 60629. Kai
na su persiuntimu <*•? $4.25 ...

7 Drive-in Tellers
Open 6 darys a week

Open Friday eveninga, 5 P. M to 8 P. M.

Instead of Thureday etenlngs

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and Western Avenue 

Main Bank — 6316 Soulh W«ltfo __ GR 6-5IOT

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plsanme .te. rettnoJsaM 

visų rfflą grindie
I. BUBNTB — TeL IUE 7-5168

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOs

ooooooooooooooooooooo^ooo
SIUNTINIAI f LIETUVA 

Ir kitus kraštus

NmONSKAR, MM Areher įtn 

CUeago, m. 60631, tolei. 927-5981 
kxxx>o^oooooooooooo<xx>o<x>o

■ooooooooooooooooooooooooo*
NAMŲ APSIU>niA8

UMiyttiniA. Micspui
A. BANYS —M 447-8866 

oooonoooooooooooaeėooooooi

MO V I N G
perkrausto baidus lrkl- 

tas daiktas. Ir Iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. -

TEL. — WA M06S

MARMA NORKDUENE 
VYTAUTAS BUKAUSKAS

SIUNTINIAII Į LIETUVA
Labai p««ftMaujanwa rūšies

prekSe. Maistas tt EurcfOs šahdSlIU 
2608 W. 09th -A. ntlrMA PL 6M28 

..........  TEL). - WA 5-27^7 - -K-

Remkit tuos biznierių*. kurie 

skelbiasi "Draugo”.

6 butų puikus t oūlruila. 4Ūrti
Kryžiaus lįonlnAę,|V.,0Q0

Erdvus .mūro bungalow.. t mleį.. 
/algom asla. Arti mūsų raAttim.,, r

2 butai Ir btrnia. Labai gera tran* 
oortaclją. Arti bažnyčios. . , ,

Taverna ir 4kamb. butas viršuje 
(taikia greit parduot Duokit paalūly 
n* T t t.

2>jų butų medinis. 119,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

5951 W. 63rd Street 436-W

l ž i d t ŠYtk d I b£įb 
iiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiuiiuiiuiiiiiiiiuiiin 

AB REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ?

Vlritinh] kortelių naudojimas yri 
(rašus paprotys. Biznieriai ja, 
plačiai aaūdoja. bet tinka Ir yiei. 
luomų . atstovams turėti gražia, 
riritinea korteles.

KnipklUB | “Draugo" adminls 
vtaai* panašiaja reikalais 

Būslto patenkinti mOsų patamavl 
mu.
ĮtiiHrtHtmiuitĮimiiHni.iiiiiuilĮĮ'ii.iiiiU'

MJįOHAXĮCAIj DRAFMMAJi 
iih4e&U.4tad assęčibfcjii 

ityoi Oi jmachiaee ąhd .mtefižM 
eftttipBHiiit. -. gscąUent bėąetiU įH 
ftee hoępitaUzafion ■ ano savinjM 
inveatment program. Salary cią 
tnen^unab jvjtji ėxp. CalI PeHetal 
dtlce. 439-^210. .

PltE «XlSH MElStS: Utį
 rik~Grnt<i

BijyistKfi — Ėiais siti 
MAlNffe^lSjM 

Experience rė^ulred

Oay .GT. 3W. feirt Mfe 
dįrtjr wdtk.. j

' ^- -1-Ai; m . ■ "s 
- sfrlppiNb š i>ĖęEriWG 

Don’t ?ear vvūiddng wiiŠ fiaftdS, 9* 
76% ,įt. tne rime.

Cail 684-4-534 aft^ 10. AM 
A^c-fcr feMU,«r 3RM9 -v> 

-- ;

~ 7. vy£al ar. ;

ęOUNTĖRPERSBII
, EžįėriMoėa perisi te tot i . 

laųndromat &.drj eltater. MM ! 
tiųĮpĮęaŪerątioajęeBgriMg
maragership. Šhould sįeak St

Ush Šo. Sidė. Pimnę 9 te Š p. ®
.^448-375^

BANK TELLER
Esperienčė Pretoriui 

btiit wė wūl tralfl fte right peri*

CALt lik. beveik 
. , '4 2 l - J I b

išNijoJėCMAiĮiA - ros KPį 

i miegtenoĮjpi^ri■iL 
batas. Apstatytas. W>T
noš iki ėirioS. Škainiėst po č''f 
436-8430 .. .. .......... ..

. , nnĮj-*
D ® M SS 10! Žti.

dieniais
pietų — perduota'19 **^*V>r 
ąaulinitl žinių eantrauką M> 
tam, taUzlkS, tanai 
prtssii. ate j*npi 
pas jr Valentina.
rdwue I

fŽĘiį fel ddVti
W, »

u

E.___ _
0S137. tttaanto 1 
.r*į.gjtrmM»te *

UŲ TV H A 

buza KralHtausko 
romanas

. lą.ypi IųkTSŪtApie.Jžn>o^į1,,tfj» 
rią savo tėvynėje yri taERotųSi- 
prf&St. ■> 't . ' u.

ApbaSb# AAs Botoataiūft Snt.

fiaaaam* "Braage*- fr taipgi pu- 
platintojas.

________ , S



VYKSI

|kw Britain, Conn
I GIRTUME VVATERBURIO 

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMĄ

jįįuo gegužėj 1 d. New Bri- 
lordo ir kitos plačios 

girdime Waterburio 
Seiuvių radū’o valandos progrą- 

kurią ^ąrko jau. dabar Vik- 
jyas Vaitkus, Jyųaapš "Spaudos” 
ĮnjĄ'ūO ir LB \Vaterburio apy- 
jj&ės pipAininkąš.

šią įietųvių radijo valandą

tvarkęs kiekvieną šekmadtehi per J 
įmetus ^1944; 1977) ir net su- < 
laupęs 900 plokštelių, kurios įvai- 1 
flįb ir tertino sekmadienių prog- ] 
jįįHiHr rengiamus pribuviuš.

Tačiau John J. Adomaičio svei- 1 
totai sriūbavus, jis turėjo Jie- ! 
turiu tedlfo vai. programą tvar
iu -perdūdŠ Viktorui Vaitkui,“ i 
taip pat maloniam ir judriam bei 
dargana jaunam žmogui.

Jau kelis sekmadienius teko 
prdėtį \Vaterburio lietuvių radi
jo vatandos programą, kuri daro 
malonų įspūdį. Be dainų ir mu- 
zikėB, duodama ir pranešimai liė- 
tyrių ir anglų kalba.. Ulbėjo 
mergaitę ar mptetis, kurios bal
su gana švelrius, ir. ateityje ga- 
fc būti gera f-adijo ar televizi

jos pranešėja. Tik turėjo būti 
duoti it jos vardas bei pavardė.

I Vyriškio, kalbančio programoj, 
i] įilšal taip pat labai geras, tik

2,T8
O iė u

1 kiį
itŽ ttflUl
ėta iii
reti.

hctwj pat tūrėtų pasisakyti ir pa-

• j 
tanbįįį 

niu-naifis 

id savuigM 
raa

LL6, IMI

iy -
& AiM 
i 
ūlted

» fe«i 4*

Waterburio lretūvių tadijo va- 
landos pfagfama girdima iŠ- radi

me stoties W-104 F.<M; ^Sekmadie
nio vikarais nuo 8 vai. iki 9 vai. 
vakare.

Programos reikalais prašoma 
Ifeiptis "Spaū&fc” kffygyrie, 10 
Jehn Štre^et,: W^tėrb.uryį GoAn.; 
fe?56-5173.

jpąrupinp. Tai peruko, Lietu- 
Vos istorija anglu kajba.

Ęadąngi ląiygų. pei-Biuųtimas 
neląbai p^Što b6jatnąsr tai telčo 
aBrnehiįkai 40 mylių nuvažiuoti 
pas; Vaitkų į Vfttfėt'burį it 'tį 
kbykft. .h^sWušiąjam parvežti. 
Dėkingas Jurgiui ftągdonui, 1f- 
gi čitL gimusiam, kuris manė tą 
40 mylių į Watėribtarį nuvežė.

Ja9tas Bernotas

ilasl Cliicago, lnd.
Birželio įvykių

MINĖJIMAS
LBj.zEąst- Čhti&go apylinkės 

valdybė birželio 12.d. fiięįia birf 
Želio įvykių nųnpjim«» kuris pra
dedamas ^pamaldomis Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje. Tuojau po 
pamaldų; įv^fe minėjimas 'para
pijos salėje. Paskaitą skaitys Vik
toras Sidabras.'Menihė dalį at
liks Linda Ruzgaitė iš Gary, lnd. 
Vaidyba 4ėvieŠa visis lietuvius

l j

medžiotojų klube
Eašt Chicago lietuviu medžio- 

tojų ir meškeriotojų klubas turė
jo šaudymų rungtynes iš pisto- 
lietų if kariškų šautuvų. Šiuo' 
sportu- buvo didelis susidomėji
mais. Iš pistolietų pirmą vietą ir, 

ir K. Ciurinskų pereinamą tau
rę, laimėjo- K. Oiųrinskas. Antrą 

-Mačys, ir trečią. -^Ėd. Stani
kus. . Karikų šautuvų šaudy
me pirmą vietą Ją jųliącB Valei-< 
kos pereinamą dovaną - taurę lai- 
fnėjo A. Vilūtis. Antrą vietą lai-, 
mėjo VI. Juškis ir trečią — Ma
čys.

Sekantis klubo veikimas - .šei- 
' mų išvažiavimas ir žuvavimo 

rungtynės .įvyks .'birželio 25 .d. 
Bass lakę -lnd. Matukienės sody
boje. Išvažiavimo visas . išlaidas 
apmoka klubas. ZuvaV.imo 
rungtynių vadovas :— Aeinton- 
daš Pečiulis.

Jobas Bernotą*

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
BALIUS

Kazys Valeika

Worcėster, Mass.

Lr
i landi, H*

aat« *

iebto

Gfegužės '22 d. New Brilaiiio 
lietuvių “Varpo” klubo žemuti
nėje salėje, buvo lietuvių ipensi-. 
oinkų klubo metinis narių ba
lus. Sankėtą atidarė ir jį prave
dė klubo pirm, jonas Matulis, 
ą||rimmas -Boleslovo Semaškos 
ii kitų valdybos narių.

! fįnsininkų klubo šeimininkės 
parodė puikius pietūs, kad na- 
•iai ir svečiai galėjo sočiai irnMįM Į m®1 SVeviai gaicjv

-pavalgyli. Paskui buvo
1 ^urie papildė

ĮįžĮ Hiibo iždą ir pradžiugino laimė-

Po kavos ir tortų buvo šokiai, 
kuriems grojo Jono-Juozo-Juozu- 
io Liūdžiu kapela.

Tačiau klubas savo metini ba
lty baigė ateinančią gegužės 27 d., 
nes dar buvo likęs šis tas nuo

LLER
I kiausi

__ __________ _____
Tamošaitienė — viceplrm. ir Ju- 
^/Valukunytė — iždininkė. Na-

1 Dabartinę klubo valdybą suda- 
įįįĮty jonas Matulis — pirm., Bo- 
j |Wfraš Semaška — Sėk,r., Ęlėhą

KONCERTAS
Gegužės 28 d. Dr. Vinco 

dirkos šaulių kuopa -Maironio 
Parke surengė metinį koncertą. 
Programą atliko Montrealįo 
AūŠros Vartų parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas muzikės 
M. Donais-Roch. Akompaniato- 
rė D. Šaint-Pierre Martel. Kon
certo klausėsi ne tik Wotceste- 
rior .bet ir -aplinkinių kolonijų 
Bostono, Brocktono, - Ldwefio, 
Providence lietuviai Didelė sa
lė neįstengė visų svečių sutal
pinti. Bilietai buvo išplatinti 

į prieš koncertą. Naujos šviesos 
salėje įnešė- didelio puošnumo. 
Svečiams renkantis į salę, juos 
pasitikdavo lietuviškų plokšte
lių muzikos garsai. Salėje vis
kas gražiai sutvarkyta ir pilna 
stalų pristatyta. Prie kiekvieno 
stalo sėdėjo 12 asmenų.

Kuopos pirm. A. Zenkus 
Sveikino visus.

Choras koncertą pradėjo

Ru-

pa

ša-

to tradicine daina: Kur giria 
žaliuoja — J. Gudavičiaus. Po 
jos padainavo: Už jūrelių, už 
marelių —. J. Bendoriaus. Per 
girią gii-užėlę A. Račiūno,Viens 
ėharter — Prie šaltinėlio (pran 

Icūzų. liaudies daina) M. Franck, 
Atsikėlus ankstuj) rytelį — V. 
K. Banaičio ir Eisim grybus va- 
javot — j. Juzeliūno. Choras 
dainuoja laisvai ir gyvai.

Be mišraus choro, dainavo vy 
tų oktetas, jiems akompanavo 
Choro vadovė M. Donais-Roc. 
Padainavo: Suaidės vėl laisvės 
dainos, žodžiai j. Adomaičio, 
inuz. B. Jonušo, Atėjau prie lūs 
iros, žodžiai K. Žirgulio, muz. S. 
Sodeikos, Lauksiu tavęs ateš- 
hant, žodžius oktetui pritaikė 
Ž. Lapinas, muzika A. Raudobi- 
kto.

Antroji koncerto dalis pra
dėta S. Sodeikos daina Siautės 
pašvaistė. Žodžiai B. Brazdžio- 
nio, Lietuva brangi, meliodija 
J. Naujalio,- J. įjuzėlrahd. Kon
certas baigiamas įvairiomis iš
traukomis iš operų; G. Verdi 
“Nabucco”, B. Smetanos “Par
duotosios nuotakos” V. Klo- 
vooe “Pilėnų”. Publika išprašė 
dar dvi operų ištraukas. Pabai 
goję choro vadovė ir akompa- 
niatorė buvo apdovanotos rau
donomis rožėmis, publikai ke 
liant ovacijas..

Choras publikos tikrai neap
vylė. Atsivežė įvairią progra
mą. Kiekvienas galėjo pasiges 
rėti tuo, kas širdžiai mi^ikusia. 
Choras susidainavęs, paliko vi
siems gražų įspūd.. Oiorui va
dovauja ne lietuvė, bet prancū
zė muzikė, kuri gražiai valdo 

I chorą. Diriguoja su užsidegi
mu.. Choro vienetą sudaro jvąi- 
raus amžiaus choristai. Netrūks 
ta ir jauniūid.. Choristai myli 
dainą ir jai pašvenčia daug lai
ko. Ne visas choro sąstatas at- 
važiavo, bet savo gražiai atlik
ta programa paliko ilgai, širdy
se /gyveharieiuus prisiminimus. 
Choro seniūnas yra H. Celto- 
rius. Jis tvarko visus einamuo
sius choro reikalus. Koordina
torius — solistas A. Keblys.

Po koncerto visi buvo pavai
šinti sesių šaulių gaminta va
karienė.

Sekmadienį choras, vadovau
jamas muz, M. Donais-Roch, 
vargonais grojant akompahia- 
torei D. Saint-Pierre Martel, 
giedojo Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje šv. Mišių metu. Kle
bonas kun. A. Miciūnas. MIC, 
už tai išreiškė gilią padėką. Po 
Mišių jų laukė iš Montrealio 
autobusas ir gausus būrys kolo
nijos gyventojų juos išlydėję, 
palinkėdami laimingos kelionės 
ir ne vienas tardami iki pasima
tymo.

MiRVSiŲ PAGĖRfelMAS

Gegužės 29 d. kuopa, lietu- 
viiį karo veteranų pakviesta, 
organizuotai su vėliavomis da
lyvavo parade ir mirusių pa
gerbimo apeigose, nes gegužės

i? %

’ty Sėtuvių pensininkų klubas 
Har tūri 157, b baliuje (su 
Įpds) buvo 105.

Vasarą dar klubo valdyba gal- 
Ma surengti gegužinę. .
§ viso, Nęw Britaino lietuvių 

įninku klubo yaliyba roao 
t^igėrėtin^ gražią veiklą.

Jonas Bernotas 

LIETUVOS ISTORIJA 
4MERTKJEČJO RANKOSE

Antanas Narusevicz (Norris) 
^ty&nė pažvelgti į savo tėvų 
Utinės istoriją, šių eilučių at- 

jam tą Lietuvos istoriją

ŠVENTOS MIŠIOS
LIETUVIŠKAI

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos vienoj 
labai gra£ud išleistoj knygelėje. Su šia knygele td^vienae 
gali labai lengvai sdkti naująsias šv. Mlšlaa.

tai tfflrigM ar lektorius atskaito IdntamąsiM dalis, Jūs 
šioj knygelėje galite sekti ritas nekintamąsias šv. Mišių dalis. 
Tekstas stambiomis raidėmis.

Taip pat rasite rinkini dafnis iriai giedamų Mišių me- 
glesmių. Tai labai naudinga knygelė.
Išsisakykite ŠĮ Iv. Bflfių vadovą Betartų kalba.

Užsisakykite ŠĮ naują Šv. Mišių

Kaina 50 centų. 10% anolkldk, 
nuolaida, perkant daugiau kaip 50.

Rašykite šiuo adresu:
DRAUS

4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60625

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. birželio mėn. 6 d.

Dal.8 Bcfverly Shores, Lnd., lietuvių klubo narių susirinkimo metu, u 
kairės dr. J. Meškauskas, L. Valiulis, L. Dambrauskas, jo žmona, Stan
kūnienė, Vyt. K aa manas, mokyt. J. Kavaliūnas, T. Mildažienė, mokyt. 
St. Rudys Nuotr. K. Pociaus

Anksčiau gyveno Bridgeporte, Chk-agn, UBkoh.
Mirė 1977 ol birfelto-4.«U 5» vai. ryte.
Gimusi Lietuvoje, Marijampolės apskr., Paežerės parapijoj, 

Pabartuplų kaime. Amerikoje Atgyveno 60 metu.
Velionė buvo narė Amžinojo ir Gyvojo Rožančiaus bei Maldos 

Apaštalavimo draugijų.
Buvo taipgi rėmėja: T. Mari Joto*. T. Jėzuitų, 'T. PtaMtMBkta 

ŠV. Kazimiero Seserų, Nekalto Pra" įėjimo Marijos Severų Ir šv. 
Pranciškaus Seserų.

Kūnas pašarvotas šv. šeimos Viloje, 123 Gatvė ir McCarthy 
Road, Lement, IUinojs, pirmadienį A.vai popiet, .. .r. t.. >»

Gedulingos pamaldos už veiktoj rffclą jvyks aptradiępj,. bir
želio, 7 d., 9:00 vai. ryto. Po pamaldų būs laidojama Šv. Kazimie
ro kapinėse.

pagerbė
LATVIJOS PREZIDENTĄ

Latvių pabėgėlių centro ko
miteto pavedimu, 1917 m. J. 
Oakstė ir J. Kreicbergag nuvy
ko j Stockholmą. Jų įpareigoji
mas reikšmingai iškelti lat
vių tautos reikalus ir parūpinti 
tai akcijai lėšas. Per ilgesnį

30 d. Amerika švenčia taip va- 
dinamą Kapų dieną, pagerb
dama visus žuvusius ir mirusius 
už laisvę, šia proga pagerbdami 
šio krašto mirusius didvyrius, 
tuo pačiu prisiminėme ir mūsų 
tautos žuvusius didvyrius, ku
rių kapais nuklota ne tik Lie
tuvos žemelė, bet ir neišmatuo
jamas Šaltasis Sibiras. 7. M.

laiką, plaukdamas, laivu, J. 
Čakstė parašė brošiūrą vokiečių 
kalba: “Latviai ir«Latvija”. Bet 
delegaciją ^paąiekė nelaukta ži
nia, kad Rusijoje pcasidėge, re-1 
voUucija ir ji sugrįžo į Petro-

. Po 60 metų latvių pabėgėliai 
susirinko Stoekholme pagerbti 
buvusį nepriklausomos Latvi
jos prezidentą 3. čakstę. Susi
rinkimas paminėjo jė preziden
tavimo nuopelnus Latvijai ir 
taip pat jo vadovautą delega
ciją taikos konfėi’enoijoje Pary
žiuje, įvykusią prieš 60 metų.

(t).

*• Pinigai gali aprūpinti na
mus, bet vien meilė teaprūpi- 
na Šeimos židinį.

|R

A. f A. POVILUI VIDUGIRIUI Knis,
jo žmzinai, mielai draugijos narei ALEKSANDRAI, 

sūimi VYTAUTUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugija

Mielam

A. f A. POVILUI VIDUGIB mirus, 
jo žmonai p. tRLEKSANDRAI, sūnui inž. VYTAUTUI 
su šeima reiškiu nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdžiu.

Vladas Keiba

HM
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PRAGOMIS

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA

— I g lei do-— 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VUENYBfi 

Mecenatas — PreL Juozas Karalius
Naujasis Testamentas yrą praktteko formato įrtetas kieta tu virbe

liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dtika laida 
narduodama prieinama kaina.

Gaunama ‘Tl^AUGOi*’ knygyne
Kaina — $5.00

Illlnoie gyventoja! prašomi pridBtl -50 centų mokdečiaais ir per
siuntimui. (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centua).

Mažeika SEvans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOLTTH VVESTERN Z&/E.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
LMDOTŪVIŲ DIREKT0RHI

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAlMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

•330-34 South CalMornla Avaava
Telelotui U 3-0440 u LR 3 9852 

4605-07 South Hermliage Avenue
Telefoną — YArda 7-17414

i^

PETKUS !
vLARQUETTE FUNERAL HOMl ■

TtVAŠ iR VlilDS

TRYS MODDENIAKOS KOPLYČIOS
2533 West 11 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 

1410 Se. 50th Avė., Cicere T0wnhall 3-2108-9

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Maria!..

ANTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUAN1CA AVĖ. M. Y Arde 7-3401

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymas
DRAUGAS 

4545 West 63rii SfreM 

Chicago, Illinoif 60629

ą’

ta

A S

E

s

vadovą lietuvių kalba, 

perkąst 50 kopiją; 25%

Gėtes visoms progoms 
fcVERLY HILLS GELINYCIA 

Mtiti WEST 63rd STREET 
Wanak PR 8-0833 ir PR 8-0834 

7*ip pat naujoji Barbaros ir 
“ta Drtahlų krautuvė.

THE DA1SY STORE 
Southwest Hwy, Oak Lawn

STEPONAS 0. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TteL Virginia 7-3672
2424 W. 69th STREET Tel REpubllc 7-1213
11029 Sonthwest Highway, Palos Rffis, m. TeL 974-4410

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 

FRANZ KOENIG 

apie V. Bagdanavičiaus knygą

The Culitiral Wellsprings oi Folklales
rašo:

“Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
Šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės.”

ši knyga yra vertinga prtanonė tūps lindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra.

Apie tai Kardinolas rašo:
“Žvalgydamasis po jūsų knygą, kiekvienas įsa kad Mlrcea 

EHiadė’s pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina.’’

Knyga gaunama Drauge, ji kainuoja $6.00

lUIlIlIlIlIlIHIlIlIlIHIlHIHlllllllllHlllimillllHlllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlllIim.

PETRAS BIELIŪNAS

4348 SO. CALITORNIA AVA Tel LAtayette 3-3572

POVILAS i RIDIKAS

ttM BO. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-19U

JURGIS F. RUDMIN

3319 SO. LTTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-1138-39

VASAITIS * BUTKUS

1449 SO. 50th AVĖ., CICERO, Hh TeL OLympU 9-1003

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems.



e DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. birželio mėn. 6 d.

X Kun. Andrius Naudžiūnas, 
MIC, sako pamokslus pirmadie
nį, antradienį ir trečiadienį 40 
valandų atlaidų proga Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
Marąuette Parke.

X Cicero teatralai, dauguma 
jaunimas, vadovaujami Kv. Kū
ninio dalyvavo teatro festivaly. 
Hamiltone. “Tėviškės Žiburių” 
recenzentas rašo, kad teatras 
“vertinamas kaip teatro entu
ziastų darbas, kuriems linkėtina 
tobulėti... Vėliau buvo girdėti 
balsų, kad jų suvaidinti dalykai 
buvo gyvenimiški, įdomūs savo 
tematika”.

X “Sun Times” dienraščio 
birželio 3 d. laidoje paskelbtas 
pietinės Chicagos dalies gėrės- . 
nių restoranų sąrašas, jų tarpe 
yrą suminėtas . ir restoranas. 
Rūta, 6812 S. Western.

x Vladas Būtėnas, Liet. Žur
nalistų sąjungos valdybos na
rys, “Draugo” bendradarbis, 
kelių knygų autorius, atostogų 
proga lankėsi Toronte, dalyvavo 
teatro festivalyje, kapinių lan
kymo ir Lietuvos Kankinių par. 
šventovės kertinio akmens iškil
mėse. Be to, jis aplankė Delhi, 
Londoną, Hamiltoną, Montrėąlį 

_ir kt. Į Chicagą grįš šią savaitę.
;X Vladas Daumantas, lig šiol 

gyvenęs 6506 So. Artesian Avė., 
persikėlė gyventi į Senelių na
mus (Nursing Home) pyie Pu- 
laski Rd. ir 91 St., Evergreen 
Park. Bičiuliai ir pažįstami gali 
jį ten lankyti.

X Toronte 1978 metais įvyks 
trys didelio masto renginiai ,-r- 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas, penktoji dainų šven
tė ir sporto žaidynės. Kadangi 
tie renginiai apima viso laisvojo 
pasaulio lietuvius, rengėjų nuta
rimu jie pavadinti Pasaulio Lie
tuvių dienomis. Ruošos darbai 
jau senokai pradėti. Dainų šven
tės repertuaras nustatytas, gai
dos spausdintos ir išsiuntinėtos 
chorams.

X Tradicinė Putnamo seselių 
rėmėjų madų paroda įvyks spa
lio 9 d. Jaunimo centre ir ją or
ganizuoja Salomėja Endrijonie- 
nė. Tuo reikalu birželio 8 d. ji 
kviečia buvusias modeliuotojas 
pasitarimui — 7305 So. Fair- 
field Avė. 7 v. v. Jų tarpe bus ir 
naujų veidų..

X Atiduokite dukras į geras 
rankas! Mergaičių stovykla 
Dainavoje vyksta liepos 17-31 
dienomis. Priimamos nuo 7 iki 
15 metų. Stovyklą veda Nek. 
Pr. Marijos seserys. Chicagoje 
registruotis tel, 776-9275 arba 
pas kun. A. Tamošaitį, SJ, tel. 
BE 7-8400 •*“’ (pr.j

X TĖVŲ DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 11 d. ir tęsis iki 19 d., Ma
rijonų koplyčioje prie “Drau
go”. Si novena skirta SvČ. Jė
zaus Širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir Bielos sveika
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tėvų, 
vyrų, uošvių ir senelių vardus 
siųskite: Marian Fathers, 6336 
S. Kilbourn Avė., Chicago, Dl. 
60629. (pr.)į..

ilillllllllliillllliilllllillllliliillllliiililllllli

X A a. Leonardo Simučio 
surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje “Amerikos Lietuvių 
Taryba”. Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją “Drauge” galima 
gauti už 3.35 doL su persiun
timu. (pr.L

X Didžiojo lietuvių partizano 
Daumanto, knygos “Partizanai” 
autoriaus minėjime dalyvaus ir 
žodį tars Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone dr. S. Bačkis.^ Minėji
mas vyks Jaunimo centre, bir
želio 12 d., 4 vai. p. p. Prieš mi
nėjimą, 3 vai. p. p. bus šiai pro
gai taikomos pamaldos tėvų jė
zuitų koplyčioje.

/X' Pasaulio Lietuvių dienos 
ruošiamos 1978 m. Toronte. Ge
gužės 21 d.' Toronte įvyko PLD 
rengėjų pasitarimas ir šalia or
ganizacinio komiteto sudaryta 
ir lėšų telkimo komisija: kun. 
P. Ažubalis, inž. E. Čiuplinskas, 
St. Dargis, PLB atstovas inž. K. 
Dočkus, P. Dunderas, J. Vaiče- 
liūnas ir JAV LB atstovas bus 
paskirtas vėliau. Aukos PLD 
bus renkamos JAV ir Kanadoje 
lietuvių bendruomenės atstovų 
ir sportininkų bendrai, kur vei
kia bendruomenės apylinkės ir 
sporto klubai; bendruomenės 
apylinkės atstovų, kur veikia 
bendruomenės apylinkės. Aukos 
priimamos, jei bus ir specialiai 
aukojamos tik PLS žaidynių 
pravedimui.

X * Kun. Kenneth Marchulones 
yra Marąuette aukšt. mokyklos 
vedėjas Ottawa, Dl.

■X “Pavasario žiedas” — nau
jas Chicagos aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos moksleivių 
metraščio tomas, 120 pusi, ap
imties, pr. savaitę buvo baigtas 
spausdinti “Draugo” spaustuvė
je. Redagavo redakcinė komisi
ja, redaktorės — Neris Pupiūtė 
ir Ginta Reineikytė, metraščio 
globėjai . — mokytojai J. Masi- 
lionis ir R. Černius. Pateikta ne-1 
maža įdomių moksleivių rašinių; 
ir daugybė nuotraukų iš mo-1 
kyklos gyvenimo. Tai yra jau i 
aštuonioliktas metraščio tomas.

X Joninių šventė, ruošiama 
Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidyklos,' įvyks birželio 24 d. 
Jaunimo centre.

’ X Uršulė Eidietis, Chicago, 
III., paliko “Draugui’’ didesnę 
auką. Ačiū.

- X LB Cicero apylinkės ruo
šiamas birželio įvykių minėji
mas bus birželio 12 d., sekma
dienį, tuoj po sumos. Programą 
atliks savas jaunimas. Prelegen
tė stud. Rasa Šoliūnaitė. Krašto 
valdyba parūpino rezoliucijas 
birželinėmis temomis. Bus ga
lima pasirašyti laiškai preziden
tui, senatoriams ir kitiems pa-; 
reigūnams. Visi kviečiami daly
vauti.

X Saulius Kuprys, studijuo-j 
jąs teisės mokslus, ALRK fede-! 
racijos valdybos narys, penkti 
metai darbavosi kaipo techniki- 
nis redaktorius JAV LB lei-j 
džiant savo metraštinį leidinį 
“Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”. Jo 
rūpesčiu buvo palaikomas ryšys 
sW spaustuve, veikalo autoriumi 
ir pats leidinys ekspedijuojamas 
į įvairias vietoves.

-X Liet šaulių sąjungos kul
tūrinis suvažiavimas įvyksta lie 
pos 2-4 dienomis, Union Pier 
vasarvietėje.

X Bronė Binkienė, So. Hol- 
land, DL, atsiuntė malonius svei
kinimus ir 10 dolerių auką. La
bai ačiū.

X M. Kizis, Tecumsch, Ont., 
atnaujino prenumeratą ir at
siuntė 10 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame.

.X Aukų po penkis dolerius 
atsiuntė: • -

O.'Steponaitis, Chicago, 
Stasys Žilevičius, Chicago, 
Anicetas Dilka, Bobert.
Visiems tariame malonų ačiū.

LSS Brolijos vadovų sąskrydis Clevelande Nuotr. VI. Bacevičiaus

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Jungtinis Lietuvių organi
zacijų komitetas St. Petersbur- 
ge, Fla., baigė plačiąją akciją 
peticijų prezidentui J. Carte- 
riui pasirašymą. Pasiųsta per 
300 laiškų. Visa tai yra pa-i 
ruošimas Belgrado tarptautinei 
konfęrencijai, išplaukiančiai iš 
Helsinkio nutarimų.

— JAV LB St. Petertburgo 
apylinkės pirmininkas P. Stanė- 
lis dėl nesveikatos nuo gegužės 
14 d. atsistatydino. Dabar apy
linkės valdybą sudaro: A. Gruz
dys — pirm., V. Palčiauskienė 
— vicepirm., V. Gruzdiėnė — 
sekr., K. Urbšaitis —- iždin., V. 
Ugėnas —• valdybos narys.

:— Kazys Škirpa, 2043 36-th 
Street, SE Washington, D. G., 
20020, rašo: “Galiu painformuo
ti visuomenę, jog “Sukilimo” 
knyga jau perredaguota į vokie
čių kalbą ir pilnai paruošta iš
leidimui Vokietijoje, siekiant 
ten rėmėjų Lietuvos laisvinimo, 
byloje. Kviečiu visus, kas tik ga
li, paremti pinigine auka to: 
svarbaus sumanymo realizavi
mai. Be to, tuos kurie sakytos 
istorinės knygos lietuviškosios 
laidos dar nėra įsigiję,, akinu 
ją įsigyti, nes dar yra likutis 
nuo bendro jos tiražo. Tuo bū
du būtų praktiškai pagelbėta at
palaiduoti įguldytą pinigą į jos 
išleidimą. Pastebiu, jog. pakar
totinas lietuviško teksto ‘-Suki
limo” knygos išleidimas -nėiĮU- 
matomas.”

ARGENTINOJE

— Uršulę Rūta Railienė iš Š. 
Amerikos, paviešėjusi pas savo 
gimines apie pusę metų Buenos 
Aires mieste,'gegužės 25 d. grįž
ta namo, Michigan valstijoje.

:— Alfredas Džiugis, buvęs 
lietuvių centro kasininkas,1 jaęu 
kuris laikas ;kaip randasi Š. 
Amerikoje, kur studijuoja ir 
dirba naujų kompūterių gamy
boje. Jis dažnai pasikalbą tele
fonu su tėvais, kurie gyvena V. 
Lugane.

AUSTRALIJOJE

— Australijos liet, skautų 
ruošiamoj VI‘ Tautinėje stovyk
loje, numatoma, dalyvaus apie 
350 skautų ir skaučių. Stovyk
los pasiruošimo darbai jau. at
liekami, telkiamos lėšos.

VOKIETIJOJ

— lietuvaitė vienuolė seselė 
Petrą (Oną Augaitytė). šv.'Efe. 
bietos kongregacijos narė, iškil. 
mingai paminėjo auksinį — 50 
metų — vienuoliškojo gyveninio 
jubiliejų. Iškilmes surengė šv, 
Elžbietos kongregacijos viene
tas ir Šv. Vicelino parapija 
Neumuensteryje. Iškilmės truko 
dvi dienas. Seselė Petrą seka 
lietuvišką spaudą, mėgsta lietu
viškas dainas ir šokius. Nora 
jau sulaukusi 77 m., savo dva
sioje, yra labai sveika, jauna ir 
kūrybingą. Ji darbuojasi sve
timtaučių tarpe, bet visada su
randa laiko aplankyti lietuvius 
ir su jais pabendrauti.

BRAZILIJOJ

— Savaitraštis “Mūsų Lietu, 
va” gegužės 29 d. Sao Paule 
šventė savo 1,500-tojo numerio ’ 
išleidimą. Nuo 1964 iki 19?5 
laikraštį redagavo kun. J. Ki
dykas, SJ, o nuo 1975 — kun. 
Pr. Gavėnas, SDB.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS LEIDYKLOS 

DARBAI IR PLANAI

Birželio 3 d. vakare Jaunimo 
centre buvo sušauktas Amer. 
liet, bibliotekos leidyklos narių 
njetinis susirinkimas, kuriame 
iš 50 narių, tiesioginiu būdu ar 
per atstovus dalyvavo 33. Ati
darė Tarybos pirm. prof. J. Pu
rinas. Susirinkimo pirmininku 
išrinktas prof. A. V. Dundzila, 
sekretoriavo dr. Arūnas Liule- 
vičius. Reikiamus pranešimus 
pateikė tarybos pirm. J. Puri- 
nas, valdybos pirm. kun. A. Ke- 
zys, sekr. Saulius Girnius, ižd. 
dr. Kęstutis Girnius.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
leidykla formaliai įregistruota 
tik 1976. V. 7. ’ Ligi .šiol .išleido 
labai puošnias ir reikšmingas 
knygas: Palikę Tėviškės namus 
(red.. A. Kezio) — apie 'Šv. rKa- 
zimiero liet, kapinės ir “Penn- 
sylvanijos angliakasių Lietuva” 
(VI. Būtėno, A. Kezio ir kt.).;

Ruošiamasi išleisti: dr.. D. 
Fainhauzo —■ Amerikos ‘.(ypač 
Chicagos) lietuvių istoriją iki 
U pas. karo (anglų k.),, kun. 
St. Ylos “Lietuvių šeimos tradi
cijas”, A. Skrupskelienės knygą 
apie Amerikos lietuvių rašyto
jus (63 rašytojai, anglų k.), 
kun. dr. J. Prunskio “Lietuviai 
Sibire”. Gauti rankraščiai •— 
VI. Jakūbėno — Lietuviai muzi
ko je, .prof. J. Žilevičiaus — 
Amer. lietuvių muzika, tetras, 
šokiai (400 biografijų, 700 p.).

Iš iždininko K. Girniaus pra
nešimo paaiškėjo, kad L5gi šiol 
leidykla i turėjo 27.797 doL pa-| 
.jamų ir 27.489 dol. išlaidų. Visi! 
kultūrinio pobūdžio leidiniai lei- 
diami maždaug su apie 50001 
dol. nuostolio kiekvienas. Bet 
atsiranda rėmėjų, aukotojų, nau 
jų narių — šimtininkų. Daug ir 
gražiai dirba leidyklos dalinin-' 

(kai — Vincas Lukas ir Petras kultūrine veikla: kultūrinių po- 
--------- (piečių, ekskursijų organizavimu, 

koncertų rengimu ir t. t. Galu
tinai atsisakyta grandiozinių 
balių rengimo.

Spaudos atst. !

JŪROS ŠAULIŲ EILĖSE

Gegužės m. 30 d. Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos narių 
ir vadovų grupė, išplaukusi kuo
pos laivu į Michigan ęžerą, su 
jūrinėmis apeigoihis pagerbė 
savo mirusius kuopos narius 
ežere.

Laivo “Gen. Daukantas H” 
kapitonas K Pumputis išvedė 
laivą už uosto ribų. Nuleidžia
mas inkaras. Išplaukos daly
viams giliai susikaupus, kuopos 
pirm. E. Vengianskas, minėda- 

i mas mirusius kuopos narius 
kpt. Petrulionį, A. Dobilą, J. Kli
mą ir kt., tarė žodį. Jūrų šau
liams gerbiant į Michigano ežero 
bangas, mirusių brolių atmini
mui, pagal jūrines tradicijas, 
nuleidžiamas ąžuolo šakų vaini
kas.

Po šių įspūdingų apeigų kele
tą valandų buvo paplaukiota Mi-

parama siekė tik 900 dok). Taip | gerbimu Neptūno karalystėje ir 
pat apeliuoti prašant paramos į 
Lietuvių Fondą (ligi šiol pasky
rė 1000 dolerių) ir į Kun. dr. 
Juozo Prunskio fondą.

Į naują direktorių tarybą iš
rinkti: prof. dr. J. Puzinas, dail. 
Vincas Lukas, dr. Kęstutis Gir
nius, Saulius Girnius ir J. Kar
velis. Leidyklos nariai pateikė 
kai kurių sumanymų, priėmė 
apyskaitą ir užgyrė vadovybės 
darbus. Minėti fondai ir lietu
viškoji visuomenę kviečiama vi
somis išgalėmis naujosios lei
dyklos pastangas paremti, nes 
ji tikrai to yra verta. Atrodo, 
kad leidyklos ateitis šviesi, nes 
jos narių ir vadovų daugumą 
sudaro jaunešnio - amžiaus žmo- 
ūėą.'' - ’ . ’ ’'■" (bk) *

L.D.K. BIRUTĖS. DRAUGIJOJ

Lietuvos. Didžiosios kunigaikš
tienės' Birutes draugijos Chica- 
gos centrinis skyrius išrinko 
naują valdybą, visuotiname mė
tiniame narių susirinkime. Iš
rinkta valdyba pasiskirstė parei
gomis: K. Leonaitienė — pirm., 
J. Kerelienė — vicep., Z. Juške
vičienė — sėkrt., L. Stasiūnienė 
—■ įžd^ Ir. Kulikauskaitė — ren
ginių. organizatorė.

Tradicija vadovaujantis, Chi
cagos skyriaus valdyba drauge 
vykdo ir organizacijos centro 
valdybos uždavinius: leidžia lei
dinius, šaukia suvažiavimus ir 
t t ' '

Naujai išrinkta valdyba, prieš 
vasaros atostogas, itin suakty
vino savo veiklą, jau sušaukė! 
du oficialius posėdžius, parengė 
kadencijos veiklos planą, sušau
kė narių susirinkimą gegužės 
25 d., Tautiniuose namuose. 
Veiklos planas buvo susirinkimo 
atidžiai apsvarstytas ir su mažu 
papildymu priimtas. Skyriaus 
ateities veikla bazuosis daugiau

pirmuoju šiais metais, išplauki
mu į Michigano ežerą, buvo pra
dėtas Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos 1977 metų plau
kiojimo sezonas, kuris tęsis iki 
vėlyvo rudens.

Šia proga norisi paminėti, 
kad Gen. T. Daukanto kuopos 
vadovybė kviečia Chicagos lie
tuviškąją visuomenę ir jaunimo 
organizacijas, norinčias savo na
riams suorganizuoti plaukimus, 
pasinaudoti Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos laivu, kuris 
visą vasarą, kas sekmadienį, 
nuo 1 vai. p. p. vykdys plauki
mus lMichigan ežere. Susitarimui 
dėl plaukimo ' . prašoma skam
binti “Gen. T. Daukantas JT’ 
laivo kapitonui K. Pumpučiui, 
telf. 027-3559.' Sąlygą — plau
kiantieji laivu apsimoka tos 
dienos laivo kuro išlaidas'ir lai
vę. griežtai prisilaiko laivo ka
pitono nustatytos tvarkos. ; •

. Gero - .vėjo visieiųs . Michigan 
ežero, bangų platybėse!.

■ J. š. •

LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBOS POSĖDIS

fonde iki

investavi-
P._ Kilius.

Chicagos žinios
NAMAI PENSININKAMS

Planuojama pastatyti 240 bu
tų pensininkams į vakarus nuo 
St. Xavier kolegijos, Chicagos 
pietuose.

BURIAVIMAS PARKE

Marąuette parke,. 6tQ0.: &). 
Kędsde, Chicagoje, nuo biržeto 
227 d. iki rugsėjo 2 d. vyks bu
riavimo pamokos vaikams tarp 
11 ir. 13 m. Registruotis telefo
nu 294-2320.

NAUJAS MUZIEJAUS 
PREZIDENTAS '

Mokslo ir pramonės muziejaus 
Chicągoję prezidentas D. M. 
MacMaster, sulaukęs 65 
žiauš, nuo vasario 1 d. pasi
trauks. Naujas prezidentas 
dr. V. J. Dąriilov.

VAIKŲ AIKŠTELĖS

Nuo liepos 5 iki rugp. 12 ‘d. 
Į76*še Chicagos parkuose, veiks 
vaikų žaidimo aikštelės.’

pensininkų golfas
KėturiuOsė Chicagos parkuo

se birželio mėnesį vyks pensi
ninkų golfo rungtynės.

I Aleksa.

Susirinkimo metu aptarti a- 
teities darbo planai. Buvusieji 
susirinkimo projektuojamų lei
dinių autoriai supažindino su 
savo veikalais. Paremtas su
manymas įsigyti nuosavą namą 
ir eiti prie savo spaustuvės kū
rimo. Nutarta sudaryti Leidyk
los Rėmėjų komitetą. Nutarta 
daugiau veikti, kad leidyklos 
darbus paremtų tam tikros a- 
merikiečių įstaigos (ligi šiol jų

PARODA PRIE FONTANO

Prie: Bučkinghamo fontano, 
Chicagoje, rugp. 21, 27 ir 28 d. 
įvyks meno paroda atvirame 
ore. Bus išstatyta tapybos, 
skulptūros, foto, rankdarbių ir 
kitų kūrinių. Bus priimami ir 
mėgėjų darbai, kaip vaikų, taip 
ir pensininkų skirs premijas už 
geriausius darbus.

Chicagos Dainavos ansamblio pa
statytoji Kūlgrinda planuojama at
sikviesti į Clevelandą. Nuotraukoje 
Matyti Kūlgrindos režisierė — Zita 
Kevalaitytė Visockienė, dirigentas 
ir komp. Aloyzas Jurgutis ir libre
to autorė Nijolė Jankutė

I ......... r ' ...

Gegužės 25 d. buvo sukviestas 
valdybos posėdis, kuriame rei
kėjo sutikti su Apvaizdos pat
varkymu, kad nebedalyvaųja 
veiklusis valdybos narys, a. a. 
A. Rėklaitis. Sol. Stasys Baras 
padidino velionies atminimo. į- 
mokų sumą Lietuvių 
lygiai 1000 dol.

Posėdyje dalyvavęs 
mo komisijos pirm.,
Nutarta birželio 10 kviesti tos 
komisijos posėdį. Pirmininko 
nuomone, prez. Carteris Ameri
kos ekonomiką pagyvinsiąs iri 
paaukštinsiąs. Atseit, ir Lietu
vių fondo finansinė ateitis gera.

Kadangi dolerio vertė nerodo 
patvarumo, Stasys Baras siūlė 
daryti investavimų į namų pre
kybą, pirkti paskolas (first 
morthage), kur pinigų įdėjimas 
nebūtų ilgesnis kaip vieneri me
tai ir nebūtų kokio netikrumo. 
Investavimo k-jos posėdyje tai 
būsią apsvarstyta. Komisija nu
mato šiais metais pasiekti 
$90,000 pelno, kuris, atmetus 
administracijos išlaidų apie 
$20,000, liktų skirstymui. Viena 
reikšminga paskirtis būtų Lietu
vos istorijos išleidimas. Jos pa
ruošimu rūpinasi dr. Remeikis, 
dr. Vardys, dr. Sabaliūnas, dr. 
Mačiuika, dr. Osmolskis, dr. Von 
Loeve ir kiti. Veikalo anglų kal
ba redakt. dr. R. Misiūnas, 
tvarkytojas inž. Vytautas Izbic- 
kas. Kitas Lietuvos istorijos vei
kalas bus lietuvių kalba. Veika
lams leisti reikės nemažos su
mos.

Dr. A. Razma pranešė labai 
paskatinančių žinių iš Įjos An
geles, kur buvo suruoštas labai 
sėkmingas ir pelningas pokylis. 
Į jį buvo nuvykę LF atstovai 
Milda Lenkauskienė iš Clevelan- 
do ir Dr. A. Razma iš Chicagos. 
Posėdis domėjosi Lietuvos Fon-

Australijos moterų sekstetas, kurį sudaro E. Balčiūnienė, Ą. Baltrūnie- 
nė, R. Čelkienė, E. čypienė, B. Staugaitienė ir E. Šeikienė

chigano ežere, pasivaišinta se-ido veikla New Yorke. Dėmesio 
šių paruoštais užkandžiais ir pa-1 reikalaująs ir LF veiklos stovis 
sigrožėta didingais bei gražiais j Floridoje, kaip St. Petersburg 
Chicagos miesto dangoraižių ir ir Miami. Prašoma siūlymų, 
naežerio 'Pakraščio vaizdais. Iždininkas K. Barzdukas pa-,

Nuotr. A. šeštoko j Taip, įspūdingu mirusių pa-1 teikė apyskaitimų duomenų,1

kurių reikšmingiausi būtų šie : 
1976 m. skirstymo komisijos 
paskirtų sumų išmokėta $49,- 
000. Šįmet surinkta (imant ir j. 
Krukonio palikimą $125,502.01) 
iš viso $150,656.67.

Pagrindinio kapitalo yra 
$1,365,685.82.

Posėdyje buvo pripažinta, kad 
Lietuvių fondo suvažiavimas 
gegužės 7 d. visais atžvilgiais 
praėjo sėkmingai. A. Šantariii 
pasiūlius, buvo nutarta. LĖ su
važiavimams kasmet paruošti 
informacinę brošiūrėlę ir ją iš
siuntinėti nariams su kvietimu 
į suvažiavimą.

Pranešta būdinga žinutė iš 
Kanados. Paul Payette rašo, 
kad jo žemėje, Arktikos srityje, 
būsią gręžiami du šuliniai alyvai 
traukti. Vadinasi, būsianti pro
ga pirkti- akcijų ir pasidaryti 
pinigų.

Posėdžiui anksti pasibaigus |

pasikalbėta apie iš Lietuvos at
vykstančius asmenis ir iš ten 
ateinančias žinias, kurios kelia 
susirūpinimo. K. A. Giryįlas
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TAUTOS SAMPRATA
IR

LIETUVIŲ TAUTOS 

INDIVIDUALYBE

Tai yra
V. Bagdanavičlaus •

paskaitų kursas Čikagos Peda
goginiam Lituanistikos institu
te.
Daug medžiagos apie tai, kaip 
tautiškumo klausimas stovi da
bar ir apie tai, kas yra 1 Žino* 
ma apie lietuvių tautą, •/.-.r*

132 pusi. Kaina 3 dol.

Gaunama Drauge.
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