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/T0K4 UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ 
1979 m. balandžio 20 d. mirė 

Daugailių bažnytinio komiteto 
pirmininkas Juozas Tarulis iš Mi
kalajūnu kaimo, sulaukęs beveik 
80 m. amžiaus. 

1979 m. balandžio 30 d. apy
linkės pirmininkė A. Stankevi
čienė telefonu pasiteiravo klebo
no kun. Petro Baltuškos, ar jau 
yra išrinktas naujas bažnytinio 
komiteto pirmininkas. Jai buvo 
atsakyta, kad dar nėra, bet šis 
klausimas greitu laiku bus išspręs 
tas. Ji dar pasidomėjo, kas yra tas 
kandidatas į pirmininko parei
gas? Klebonas atsakė: 

— Aš pats. 
— Jūs galite būti pirmininku, 

— nusigando pirmininkė. 
— Kodėl? — ramiai paklausė 

kun. P. Baltuška. 
— Jūs kulto tarnas. 
— Ne. Aš ne kulto tarnas, 

bet kunigas. Tai žymiai daugiau, 
kaip kulto tarnas. Prašome ne
maišyti sąvokų. Ar jūs einan
čią apylinkės pirmininkės parei
gas, kas nors vadina apylinkės 
tarnaite, ar sako: "Buvau apylin
kėje, bet apylinkės tarnaitės ne
radau". Ar gydytoją kas nors va
dina ligoniu tamu^ ar kiaulių 
šėrėją yra kiaulių tarnaitė? Ar 
rajono pirmininką vadiname 
rajono tamu? Ne. 

— Tai aš čia nežinau. Tarkis 
su rajono pirmininko pavaduo
toju Labanausku. Jeigu jis jus pa
tvirtins... 

— Kol jis man nieko nesakys 
ir aš jam nieko nesakysiu, nes 

čia yra bažnyčios vidaus reika
las, — paaiškino klebonas. 

1979 m. gegužės 6 d. sekma
dieni pamaldų metu buvo pa
skelbta, kad po pamaldų susi
rinktų bažnytinio komiteto na
riai aptarti kai kurių bažnyti
nių reikalų. Susirinko visas ko 
mitetas, viso 21 žmogus. Susirin
kimas apsvarstė pirmininko parei 
gų perėmimo klausimą ir kitų 
narių pareigas ir surašė tokio 
turinio protokolą: 

"Mes, žemiau pasirašę Daugai
lių bažnyčios Romos katalikų 
religinės bendruomenės nariai, 
1979 m. gegužes 6 d. visuotina
me susirinkime išrinkome baž
nytinio komiteto vykdomąjį or
ganą: 

1. Pirmininkas — Baltuška 
Petras, Rapolo. 

2. Sekretorius — Lumbė Zeno
nas, Juozo. 

3. Kasininkas — Seibutis Vin 
cas, Vinco"... 

Komiteto narių akivaizdoje 
klebonas perėmė bažnytinio ko
miteto pirmininko pareigas, rem
damasis Bažnyčios kanonų tei
sės 1183 § 1, kur sakoma: "Jei kas 
nors, ar tai būtų dvasininkai, ar 
pasauliečiai įtraukiami į bažnyti 
nio turto valdymą, jie visi kartu 
su vietos klebonu, apie kurį kai 
ba kan 1182, arba jo pareigas ei
nančiu kunigu, jam pirminin
kaujant, sudaro Bažnyčios Pa 
laikymo tarybą". 

(Bus daugiau) 

RINKIMŲ KAMPANIJA 
SUSKALDĖ DEMOKRATUS 

Reaganas gali tapti prezidentu 
Oevelandas. — Senatorius natorių laikomas nepagrįsta 

Istorinis valstybes galvų susitikimas: Kinijos premjeras ir komunistų partijos pirmininkas Hua Guofeng pakelia 
taurę su Japonijos imperatorium Hirohito. Banketo kalboje premjeras Hua ragino Japoniją padėti suardyti agreso
rių ekspansijos planus. 

Sovietų gyventojų 
surašymo 

SSRS Centrinei statistikos Ad-| Panašūs pavojai gresia ir Esti-
ministracijai paskelbus gyventojų j jai, kur rusų ir ukrainiečių skai-
surašymo duomenis, galima su-;č:us padidėjo estų sąskaiton. 
sidaryti tikslesnį vaizdą apie neru-i Tarp 1970 ir 1979 m. estų nuo-
sų tautų pastangas išsaugoti savo Išimtis savo respublikoje sumažė-
tautinį pobūdį ir atsispirti rusifi- į jo nuo 68.2 proc. iki 64.7 proc., 
kacijos grėsmei. j o rusų pak'io nuo 24.7 proc. iki 

Pagal ofcialius duomenis, 1979 į 27.9 proc. Šiuo metu Estijoje yra 

DAR APIE POPIEŽIAUS 
KELIONĘ AFRIKOJE 

(Tęsinys) 
Tarp didžiųjų moralinių ver

tybių, kurios yra įsišaknijusios 
afrikiečio žmogaus sąmonėje, Šv. 
Tėvas pirmiausia suminėjo pa
garbą žmogaus asmens orumui, 
afrikiečio Žmogaus santykį su 
Dievu Kūrėju, stiprų bendruo
meninį polinkį atskirose grupė
se ir šeimose, įgimtą polinkį ben
drauti su kitais, gyvenimo 
džiaugsmą, naujai gimstančios 
gyvybės džiaugsmingą sutikimą. 

Atskleisdama šias vertybes Kris 
taus Evangelijos šviesoje, — pa
žymėjo popiežius, — Bažnyčia su 
pilnu pasitikėjimu žvelgia į Afri
kos žemyno tautų ateitį-

Vertindamas Afrikos tautų po
litinę nepriklausomybę, popiežius 
tarp kita ko kalbėjo: "Visos Af
rikos tautos tik su mažomis iš
imtimis prisiima pilną politinę 
atsakomybe už savo likimą. Aš 
sveikinu ypač Zimbabvve^ kuri 
yra paskutinė Afrikoje gimusi 
laisva valstybė. Bet iš kitos pusės, 
negalima užmerkti akių prieš 
faktą kad šių tautų nepriklau
somybei dar gresia daugelis pavo 
jų... Politinę nepriklausomybę 
turi sustiprinti pilna ekonominė 
ir ideologinė nepriklausomybė. 

Iš Aukštosios Voltos sosti
nės Uagadougou Jonas Paulius 
TJ pasiekė Dramblio Kaulo Kran. 
to sostinę Abidjaną. kur šven
tąjį Tėvą. kaip paprastai, pasi
tiko didžiulė žmonių minia su 
respublikos prezidentu Houp-
houet Boigny priešakyje. Jūsų 
tėvynėje aš baigiu savo kelionę 
brandoje Afrikos žemėje, pažy-
mėio popiežius, kreipdamasis į 
jį pasitikusius žmones. Aš 
džiaugiuosi jūsų atsiektais lai-
mr>-rriAis įvairiose gyvenimo 
s-rtys^. j-":?-; r.a?:r--žrrru V^iau 
tęst: pradėki; darbą, siekia.-* 

jūsų tautos žmonių ir visų afri
kiečių pažangos, žinau, kaip 
aukštai jūs vertinate žmogaus 
gyvybę ir laisvę ir visas kitas 
žmogiškąsias vertybes, kurios 
yra giliai įsišaknijusios jūsų af-
rikietiškoje kultūroje. Katalikų 
Bažnyčia siekia dinamiškai daly
vauti jūsų tėvynės ir kitų Afri
kos tautų pažangos ir gerovės 
kūrimo darbe. Tai paties Kris
taus Bažnyčiai patikėta misija. 
Mano atvykimas čia tepaskati-
na visus krikščionis su dar uo
lesniu įsipareigojimu kurti tikrai 
vertas gyvenimo sąlygas, ku
riose visi žmonės pilnai jaustų
si esą Dievo vaikais, lygiatei
siais vienos solidarios žmonių 
bendruomenės nariais. 

(Bus daugiau) 

Išgelbėjo kubiečius 
Key West. — Pakrančių Sar

gybos laivas išgelbėjo apie 200 
kubiečių pabėgėlių, kurie iš Ku
bos atplaukė perkrautame žve
jų laive, kurio dugnas prakiuro 
ir sugedo motorai. Amerikos 
krantus jau pasiekė apie 90,000 

j naujų ateivių. Kai kurie, už-
| daryti pereinamose stovyklose, 
j laukia dokumentų išdavimo ir 
; nerimauja. 

Imigracijos departamentas 
Į tvirtina, kad kubiečiai jau nėra 
vien Floridos problema, bet vi
sos Amerikos. Stovyklos baigia 
prisipildyti, valdininkai nespėja 
ateivių skryninguoti, kai kur 
pabėgėliai protestuoja, skelbia 
bado streikus, bėga iš stovyklų. 

metais 80 proc. Lietuvos gyvento' 
jų buvo lietuviai — palyginus su 
80.1 proc. 1970 metais. Išeina, 
kad lietuvių nuošimtis tėvynėje 
beveik nepasikeitė. Iš viso, Lietu
voje 1979 m. buvo 3,392,000 gy
ventojų (iš jų 2,7:2,000 lietuv.ų). 
Lietuvių natūralus prieauglis Lie
tuvoje gausesnis, negu rusų, gu
dų, ar ukrainiečių, kurių padau
gėjo „imigracijos" dėka. Rusų 
skaičius paaugo nuo 268.000 
1970 metais iki 303,000 1979 
metais. Žydų per tą laiką suma
žėjo aštuoniais tūkstančiais. 
Smarkiai padidėjo lietuvių 
skaičius, kurie laiko rusų kalbą 
savo „antrąja kalba": nuo 35.9 
proc. 1979 m. iki 52.1 proc. 1979 
m. Už Lietuvos ribų Sovietų Są
jungoje 1979 m buvo 139,000 
lietuvių. 

Kaimyninėje Latvijoje padėtis 
rimtesnė. Latvių nuošimtis suma
žėjo nuo 56.8 proc. 1970 m. iki 
53.7 proc. 1979 m. Dar labiau 
aliarmuoja faktas, kad tarp 1970 
m. ir 1979 m. priaugo tik 2,000 
latvių, t.y. 250 kasmet. Per tą lai
kotarpį rusų skaičius Latvijoje pa
šoko 116,000 — dabar jų Latvi
joje jau 821,000. Netrukus lat
viai gali tapti mažuma savo tė
vynėje. 

948,000 estų ir 409,000 rusų. Es
tų natūralus prieauglis, kaip ir 
latvių, labai žemas. 

Baltarusiai tebesudaro daugu
mą savo respublikoje (80 proc.), 
bet rusų nuošmtis ir ten padi
dėjo nuo 10.4 proc. 1970 m. iki 
11.9 proc. 1979 m. Ukrainos gy
ventojų, laikančių rusų kalbą sa
vo gimtąja, pašoko nuo 28.12 iki 
31.15 proc. 

Sen. Kennedy puola 
prezidente Carterį 

San Francisco. — Besiruoš
damas antradienio pirminiams 

\ rinkimams Kalifornijoje, sen. 
Edward Kennedy pasakė piktą 
kalbą San Francisco auditorijai. 
Jis pavadino prezidentą Carterį 
"Ronaldo Reagano kopija". De
mokratų partija neturėtų nomi
nuoti kandidato, kuris elgiasi, 
kaip respublikonas. Preziden
tas nutaręs kovoti su infliaci
ja, sukeldamas dirbtiną recesiją 
pasakė Kennedy. Amerika grei
čiausiai balsuos už Reaganą, jei 
demokratų kandidatu taptų 
Carteris. "Kodėl jie turėtų bal
suoti už Reagano kopiją jei jie 
gali balsuoti už tikrą Reaga
ną 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Japonijos premjeras Ohi-
ra, 69 m., pradėjo rinkiminę 
kampaniją, nes artėja parla
mento rinkimai. Pervargusi 
premjerą teko nuvežti į Tokijo 
ligoninę, kur gydytojai įsakė 
jam sumažinti darbo naštą ir pa
ilsėti. 

— Norvegijos Nobelio Taikos 

Edward Kennedy, kalbėdamas 
Clevelande, dar kartą pasiūlė 
prezidentui Carteriui dalyvauti 
su juo debatuose vidaus ir už
sienio politikos klausimais. Se
natorius reikalavo, kad prezi
dentas Carteris leistų laisvai 
balsuoti demokratų konvencijoje 
rugpiūčio mėnesį visiems savo 
delegatams. Senatorius padary
siąs taip pat, kad visi delegatai 
galėtų pasirinkti kandidatą, ku
ris jiems geriausiai patinka, 
pagal savo sąžinę. 

Sen. Kennedy pasakė, kad 
jis reikalaus debatų pačioje 
konvencijoje prieš balsavimą. 
Kennedžio kampanija pagrįsta 
riltimi, kad delegatai, parinkti 

svajone. Demokratų partijos 
kandidatas bus Carteris, tačiau 
jis vadovaus suskaldytai par
tijai. Reaganas jau pirminiuo
se rinkimuose parodė, kad už jį 
balsuoja nemažai nusivylusių 
demokratų, kurie sako "Blogiau 
negali būti". 

Prezidentui daug pakenkė in
fliacija, ekonorninis atoslūgis, 
nedarbas ir nepasisekimai už
sienio politikoje. Jei iki rinki
mų Irano laikomi {kaitai ir bus 
paleisti, jų klausimo nagrinėji
mas tikriausiai nesibaigs ir 
kenks administracijai. 

Kai kurie vidaus politikos 
komentatoriai lygina prez. Car-
terio dabartinę padėtį su prez. 

pirminiuose rinkimuose, nėra į Hooverio viltimis būti perrinktu 
susižavėję prezidentu Carteriu 
ir juos galima iš jo atimti. To
dėl jis ir tęsia kovą su Carte-

Partijos suskaldymas primena 
ir 1968 m. rinkimus, kada pre
zidentas Johnsonas nutarė ne

riu iki paskutinių dienų. Jei jis į bekandidatuoti, o kandidatu ta-
pralaimėjęs bandytų suvienyti i po viceprezidentas Hubert Hum-
suskaldytą demokratų partiją phrey, kurio nerėmė partijos li-
šaukdamas konvencijoje demo
kratus "susiburti po partijos 
vėliava", šitoks jo gestas būtu 
bereikšmis, žala partijai jau pa
daryta. 

Antradienį, birželio 3 d., pir-
premijos komiteto direktorius, • miniai balsavimai įvyks: Kali-

? " 

Europa ruošia 
Palestinos planą 

Washingtonas. — Prancūzijos 

— Pietų Afrika paskelbė, jog 
Namibijos sukilėlių gauja nete
ko 82 vyrų susikirtime su P. Af
rikos daliniu. Rasti dideli ginklų 
sandėliai. 

Kritikuoja bandyme 
gelbėti įkaitus 

Washingtonas. — Gynybos 
departhamentas paneigė spaudo
je pasirodžiusią žinią apie slap- užsienio reikalų ministeris Jean 
tą raportą, kuris liečia nepavy-! Francois Poncet pasakė, kad 
kusį kariuomenės bandymą iš- { Europos šalys greit pasiūlys sa-
gelbėti Irane kalinamus ame- : vo Viduriniųjų Rytų taikos pla-
rikiečius. Raporte kritikuoja- į ną. Camp David taikos sutar-
ma helikopterių priežiūros pro- tis įstrigo į klampynę, nejuda 
cedūra, pilotų neparuošimas pirmyn. Arabai laukia iš Eu-
skraidyti blogo oro sąlygose,! ropos iniciatyvos. iEuropiečiai 
kritikuojamos ir kariuomenės j mano, kad reikia garantuoti Iz-
oro biuro klaidos. Aviacijos į raelio saugumą, tačiau kartu 
oro tarnyba pranašavusi puikų į reikia atsižvelgti ir į palestinie-

klausinėjamas reporterių, pripa
žino, kad tarp kandidatų, pa
siūlytų gauti šių metų premiją 
yra: prezidentas Carteris, Is
panijos karalius Juan Carlos ir 
popiežius Jonas Paulius II-sis. 
Laimėtojas bus paskelbtas spa
lio mėn. 

— Boliviją iki rinkimų valdo 
laikinosios prezidentės Lidijos 
Gueiler vyriausybė, kuri jau 
paskelbė naujus rinkimus. Bo
livijos kariuomenėje įvesta pa
vojaus padėtis, nes kai kurie 
generolai planuoja pagrobti val
džią dar prieš rinkimus. Pro
testuodamas prieš karininkų 
sąmokslus, bado streiką paskel
bė kandidatas į prezidentus Ši
lęs Suazo. 

— Geologai, stebėdami St. 
Helen ugniakalnį, pastebėjo kal
no krateryje susidariusias at-
vėstančios lavos "lubas", kurios 
kyla aukštyn. Gali įvykti, kad 
kalnas vėl gaus apskritą, smai-

fornijoje, Ohio, New Jersey, 
Vak. Virginijoje, Naujoje Mek
sikoje, Rhode Island, Pietinėje 
Dakotoje ir Montanoje. 

United Press Intenational 
apskaičiavime praėjusį ketvirta
dienį prezidentas Carteris jau 
turėjo 1,634 demokratų konven
cijos delegatus, tvirtai pažadė
jusius balsuoti už jį. Konven
cijoje laimėti nominavimą pre
zidentui reikia 1,666 balsų, taigi, 
jei jis ir labai blogai pasirody
tų antradienio balsavimuose, 
jo nominavimas garantuotas. 

Po ilgesnės pertraukos, kurią 
sen. Kennedy pavadino sėdėjimu 
"rožių darželyje", prezidentas 
Carteris pasirodė rinkimų kam
panijoje, atvykdamas į Cleve-

beralinis sparnas, išėjęs su sen. 
Eugene McCarthy. To skilimo 
rezultate rinkimus laimėjo Ri-
chard Nbton ir Spiro Agnew. 

Popiežius lanko 
Prancūziję 

Paryžius. — Penktadienį po
piežius Jonas Paulius II-sis at
vyko aplankyti Prancūzijos. 
Ruošdamasis šiai kelionei, po
piežius pasakė audiencijoje su 
prancūzais kunigais, kad jis ne
važiuos į Prancūziją kaip in
spektorius, lankąs savo dalinius, 
bet kaip tėvas, kuris nori at
naujinti pažintį su savo vaikais. 

Paskutinis katalikų Bažny
čios popiežius, buvęs Prancūzi
joje, buvo popiežius Pijus 
VU-sis, kurį I8O4 m. buvo pa
grobęs Napoleonas ir laikė įkai
tu Fontainnebleu 

Popiežių šioje kelionėje lydi 
vyskupas Povilas Marcinkus iš 
Cicero, EI., kuris rūpinasi popie
žiaus saugumu Sekmadienį ladą ir Columbus, Ohio. Anks

čiau kampaniją daugiausia ve- Į buvo laukiama didelės minios 
dė viceprezidentas Mondale ir į Le Bourget aerodrome, kur šv. 
prezidento žmona. Prezidento i Mišiose turėjo su popiežiumi 
pasirodymas Ohio valstijoje bu- Į dalyvauti 140 Prancūzijos vys-

loką rir&ūnę" kuri dingo gegu- v o Augiau skirtas kovai prieš j kupų ir 1,500 kunigų. Specia-
žės 18 d. sprogime, kuris kalną į respublikonų kandidatą Ronaldą j lus popiežiaus susitikimas nu 
"sutrumpino". 

— Australijos vyriausybei re
komendavus, Amerika gali at
šaukti draudimą importuoti iš 
Australijos kengūras, jų odos 
produktus. Manoma, kad Aus
tralijoje kengūrų priviso iki 32 
milijonų. 

— Japonijos teismas skyrė 
amerikiečiui, atvykusiam iš Ha
vajų, 6 mėn. bausmę už japo
nų žvejų tinklų supiaustymą. 
Japonų žvejams pradėjus gau
dyti ir žudyti delfinus, ameri
kietis bandė juos gelbėti ir pa
leido apie 300. 

— Švedijos parlamentas, 
svarstydamas išlaidų gynybai 
mažinimo klausimą lygiomis 
pasidalijo balsais ir sprendimas 
padarytas opozicijos naudai, 
metant burtus. Koalicinė Sve-

orą, tačiau Irane helikopterių į čių apsisprendimo teises, pasą- di jos vyriausybė parlamente tu 
kė ministeris. I " vieno atstovo persvarą. Vie-

Valstybės departamentas pa- Į nas narys, nuvežęs vaiką į mo-
tvirtino. kad sekretorius Muskie kyklą, pavėlavo į balsavimą ir 
bandė įtikinti prancūzų minis- Į jį nulėmė burtai, 
terį, kad jis nekenktų Camp 

Reaganą. negu prieš sen. Ken
nedy. 

"Los Angeles Times" kolum-
nistas Tom Braden, pasikalbė
jęs su keliais žinomais demo
kratais senatoriais, kurių pa
vardžių jis žadėjo neskelbti, ra
šo, jog daug demokratų priva
čiai mano, kad lapkričio mėn. 
rinkimus laimės Reaganas. Se
natoriai žada kietai kovoti už 
demokratų prezidento išrinkimą, 
tačiau sako, jog "reikia žiūrėti 
faktams į akis". Sen Kennedžio 
įsitikinimas, kad konvencijoje 
jis gali nugalėti prezidentą, se-

pilotai sutikę miglas ir smėlio 
audras. 

Teherano radijas paskelbė, 
jog prie Irako sienos buvo nu
šauta 20 Irako kareivių. Ira
no teritoriją apšaudžiusi Irako 
artilerija 

David sutarties procesui, pa
lauktus kol palestiniečių auto

nomijos derybos ims duoti vai
sių. 

Bostono sukaktis 
Bostonas. — Apie du milijo

nai žmonių penktadienį stebėjo 
Bostono uoste 70 būrinių laivų, 
iš viso pasaulio suplaukusių, pa
radą. Juo buvo pradėtas Bos
tono miesto įsteigimo 350 me
tų sukakties minėjimas. Svar
biausios minėjimo iškilmės bus 
rugsėjo 21 d., kada 1630 metais 
iš laivų išlipo pirmieji kolonis
tai. 

matytas su Prancūzijos lenkų 
kolonija. Popiežius pažadėjo 
pasimatyti ir su prancūzų ko
munistų partijos vadu Georgės 
Marchais. 

Prancūzijos spauda neslepia, 
kad dabartinis popiežius pran
cūzams mažiau patinka už ne
seniai buvusius. Popiežius Jo
nas XXTII-sis gerai pažino Pran
cūziją, nes buvo čia Vatikano 
nuncijumi. Popiežius Paulius 
VI-sis buvo žinomas "frankofi-
las", nuolat skaitęs prancūzų 
knygas ir spaudą. Prancūzams 
labiausiai nepatikę, kad nauja
sis popiežius, lankydamas Jung
tines Tautas pernai spalio mė
nesį, pasakė kalbą ne diplomati
ne prancūzų kalbą bet — anglų. 

KALENDORIUS 
Birželio 2 d.: Marcelinas, 

Blandina. Ąžuolas, Auksuolė. 
Birželio 3 d : Karolis L , Oli-

va, Tautkantas, Develta. 
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:18. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

80 L. naktį 60 L 
dieną 

\ 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 2 d. 

LIETUVIAI CAL1F0RNIJ0JE 
"VIVA EUROPA" Į SAN 
FRANCISCO IR ATGAL 

Los Angeles lietuviu jaunimo 
grupė, kurios vadovė ir režisorė 
D. Barauskaitė, po didelį pasise
kimą turėjusio pakartotino sceni
nio pastatymo Šv. Kazimiero par. 
sallėje, buvo pakviesta į San Fraa-
cisco. Čia viena iš dalyvių ap
rašo savo kelionės įspūdž :us. 

Gegužės 2 d. buvo nerami ir 
rūpesčio pilna, nes kitą dieną su 
"Viva Europa" grupe t irėjcme 
būt i San Francisce. Tos dienos 
vakarą prie Šv. Kazimiero parap. 
rinkosi trupės dalyviai, vilkdami 
sunkius lagaminus ir scenas reik
menis. Apie 9 vai. vak. privažia
vo didžiulis autobusas ir visi susi
rinkusieji, grūsdamiesi kaip skruz 
dės pasikrovėme savo daik'us ir 
užėmėme vietas kelionei. Mus i? 
lydėjo tėvai ir gerb. prel. J. Ku
čingis, linkėdami geros se<noė& 
Nors rūpesti kėlė nelengvas už
davinys, visi juokavome, a r š i a i 
kalbėjome, dainavome. Autobu
sui pajudėjus, su dideliu entuzi
azmu pradėjome tolimą kelionę. 
Miegas neėmė, nors aplink gau
bė tamsa. 

ti atsikėlę ėjome į bažnyčią, bet 
pasimetėm nepažįstamam mieste. 
Pavalgę skanius pusryčius, nuta
rėm pasivažinėti tramvajum po 
Žuvyną (Fishermens Wharf).Vy
kome į Twinpeaks. Nuo kalno, 
vėjui kedenant plaukus, gėrėjo
mės įspūdinga San Francisco pa
norama. Pagaliau 5 vai. vak. at
sisveikinome su miestu ir išvyko
me tuo pačiu autobusu namo. 
Po trumpų sustojimų vidurnak
ty artėjome prie Los Angeles. Štai 
ga autobusas sustojo. Vairuotoja 
pranešė, kad toliau važiuoti ne
gali, nes kažkas sugedo. Reikėjo 
ilgai laukti, kol atvažiavo kitas 
autobusas, į kurį turėjome perkrau 
ti savo gausų bagažą. Tik apie 
4 vai. 30 min. ryto autobusas pa 
judėjo i Los Angeles. Pavargę 
nors pilni įspūdžiu, pagaliau pri
artėjome prie Šv. Kazimiero baž
nyčios, nuo kurios prieš dvi die
nas buvome pradėję kelionę. Juo 
kingai atrodė, kai pamatėme mie
guistus bei pavargusius tėvus, 
laukiančius jaunimo nuo 12 vai. 
nakties, kaip buvo užplanuota. 
Mes gi, jaunimas nors ir buvome | 

Clevelande gegužės 24-25 d. įvyko Lietuvių karių Ramovės suvažiavimas. 
Čia matyti dalis dalyvių Visų Sielų kapinėse, kur padėjo vainiką ant a. a. 
prez. Antano ir Sofijos Smetonų kapo. Nuotraukoje matyti ir mauzoliejus, 
kur palaidoti a. a. Smetonai. Nuotr. VI Bacevičiaus 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
APIE PREMIJAS 

LB Kultūros taryba neseniai 
paskelbė skirsianti 3,000 dol. lite
ratūrinę premiją, Lietuviu Fon
das įsteigė atskirą fondą meno 

nyčiau, kad tai premijai yra tik
rai rimtų kandidadtų. • 

Savo laiku kun. J. Prunskis per 
L. Katalikų mokslo akademiją 
skyrė premijas ir žurnalistams, 

kūriniams globoti. Tai vis pas-j Vėliau mecenatas jas pakreipė 
kutinės naujienos, liudijančios į kitiems tikslams. Laikraštinin-
mūsų bendrinių organizacijų ar kams premijų jau lyg nebėra. 
fondų rūpestį išeivijos lietuvių į Žinoma, ju rašliava nėra kury 

stumdelė tarnaitė, kuri, iSdlus 
reikalui, labai reikalinga, o kai 
reikalas praeina, paliekama už
marštyje. 

Jaunųjų spaudos bendradar 
bių prieaugliui nemažai vilties 

teikė 1972 m. įsteigtas dr. P. Dauž-
vardžio fondas, ypač, kai jam va
dovavo kun. J. Vaišnys, J. Janu-
šaitis, vėliau E. Pakštaitė-Saka 
dolskienė ir eilė kitų. Nors ir ne
didelės premijos, skiriamos iš dr. 
Daužvardžio fondo, ne vieną 
jaunąjį spaudos bendradarbį pa
skatino ir iškėlė. Tai galim pa
stebėti šiandien, vartydami "Pa
saulio lietuvio", "Ateities", "Mū 
su žinių" ir kitų žurnalų bei 
laikraščių puslapius. Bet kaip iš 
praėjusią žiemą mūsų spaudoje 
paskelbtų pranešimų matyti, šis 
fondas jau "išsisėmė" ir vargu 
ar pilną gyvastį beatgaus. Man 
regis, kad jau metas į dr. Dauž
vardžio fondo vadovybę išrinkti 
naujus žmones, ne dešimtimis 
pareigų apsikrovusius, bet turin
čius laiko ir pilnai įsisąmoninu
sius jo paskirtimi. O tokių asme
nų tarpe geriausiais kandidatais 
laikyčiau J. Janušaitį, kun. J. Vaiš 
nį, E. Pakštaitę-Sakadolskienę ir 
dar kai kuriuos iš jaunesniųjų 

kultūra bei menu Taigi atrodo, I ba, o t * kronika įseiviįos istori-j a t s t o v u B e r o d S ) &] s m m 
Kad rašytojai dailininkai, taip, jai. Bet, is antros puses žvelgiant, j a u a r t ė j a -o s U e t 2 u m a l i s . 

tore beveik tris naktis, b e t j P a t
I ™ o k s h . n i n k a i ^ n i s t a i nėra į populiarus zumalizmo « • « - L , s . g o s valdybos rinkimai, o ša-

- .• - • \/r • • • į nuskriausti, nes ypač literatūros į apvbraiza kartais sušvyti ir kury- i- . . T * c u~„ „^u,-w, ~.„,, 
įautemes gerai. Mus gaivino pn- .. ' Jt^ _, Į.%'. . ... . . „ , '__ . . mf\na p s ir LZS v-bos atskiro orga-
• • • • T_L: c-JLh premrjų pas mus netrūksta, nors bmiais polėkiais. Okupuotoje Lie-1 j D — ~ — tiu^tk 

simmimas gerai pavykusio spėk- K J : «™~ iiT^ „ '» i . ~Z , .v , . .,. no — dr. P. Uauzvardzio rondo, 
Rvtui švintant, pasiekėme San t a k l i o i r mielas San Francisco i p a s t a r a ] a m D r a u g o romano I tuvoje uz apybraižas skirta eile1 

Franciscą. Gatvės tiesios, tylu, • pubHkos reagavimas. ' k o n k u r s u i a t s I u s t i rankraščiai | premijų. Pas mus, deja, tas žur-
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto 

h 

y 

metams 
Chicago'ir Cook County $40.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 
Užsienyje 40.00 
Kitur 38.00 
Savaitinis 25.00 

1 į metų 3 mėn. 
$22.00 $15.00 

22.00 
22.00 
20.00 
15.00 

15.00 
15.00 
13.00 

• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- Š Vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

' anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n j n e a tsako. Sket-
8:30 - 4:00. šeštadieniais j b i k a i n o s p r i siuneiamos gavus 
8 : 3 0 - »*<» j prašymą. 
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ramu. Horizonte pasiro ^ė saulė. 
konkursui 

: parodė, jog nelengva premijuoti- j nalizmo žanras neskatinamas, ne
pravažiuodami Auksinį *ilta. bu-1 Los Angeles jaunimas jiems yra • ną kūrinį surasti. premijuojamas. Man gi kyla min-
vome vieni — lietuvių jaunimo; labai dėkingas už viską: malonų! Man rodos, kad premijų at- tis tuo reikalu kai ką pasiūlyti 
autobusas su žvilgančia rora ir sutikimą, vaišingumą, nuoširdų; žvilgiu mūsuose labiausiai^ nu- j Lietuvių fondei vadovams, su ku-
didmiesčio dangoraižiais, '"usto 

kuriam neleiskime mirtie bet vėl 
padarykim jį veiksmingą. 

Kalbant apie premijas, štai 
prieš akis ištrauka iš "Dirvos" 
1970. IX. 13 nr. paskelbto straps-

ję godžiai traukėme į plaučius 
pa- skriausti teatralai ir žurnalistai, j riais teko penkerius metus kartu» nio: "Vilniečių sąskrydy Kanado 

galiau gražų aprašymą spaudo- ' 0 S kitos pusės žiūrint, Lietu- Į dirbti. Būtent, kaip atrodo, šiais i je pasigirdo Stasio Misiulio (Ed 
orą, kuris stipri-lie ( P Indreika "Drauge"). Mūsų viu fondas dar nesudarė atskiro metais Lietuvių fondas pasieks I monton, Alberta) pažadas skirti 

no mūsų jėgas, k'orr.f • nsuoda- kelionę į San Franciscą organiza fondo pvz. kad ir mūsų daininin- 2 milijonus dolerių nejudomojo j tūkstantį dolerių knygai, kuri at 
mas už be miego praleistą naktį. Į vo ir jai vadovavo J. Petronis, ku-1 kU> vokalinių ir instrumentai!- Į kapitalo ir kas metai lietuviškiems | skleistų Vilniaus krašto vargus 

Miestas kalvuotas. Vykstanr į 
Latvių salę, perkrautas autobu
sas nepajėgė užvažiuoti ant kai 
no ir turėjo slinkti žemyn ir vėl 
bandyti iš naujo. Mes šaukėme: 

"Aš tikiu į Vivą" ir mėginome j 
stumti autobusą į kalną. Kai pa-į 
galiau pasiekėme sale, puikius; 
pusryčius mums parūpino vietos j 
lietuviai. Vėliau apsigyvenome Į 
viešbuty Shavv, užimdami visą į 
aukštą. Trumpai nasnacdę ir ' 
šiek tiek pailsėję, turėjome vvkti 
į repeticiją. Publikai susirinkus, 
pradėjome programą. Buvome 
nepaprastai mielai sutikti ir įver
tinti. Ir tai davė mums energijos 
dar šauniau vaidyboje pasireikšti. 
Plojimas buvo begalinis. 

ris autobusui sugedus, visą nak- j n i lJ vienetų kūrybai išsaugoti, j reikalams galės skirti iki 150,000 
budėjo pranešinėdamas tė- j O tai išsaugoti galima tik plokš- j dol. Tad ar neverta būtų rimtai 

vams apie uždelstą sugrįžimo lai-! telėse ar magnetofoniniuose įra- pagalvoti ir apie žurnalistines 
k * 

Rita Bureikaitė," instrumentalinio vieneto kū
rybinis amžius nėra ilgas. Mie
la, kad privačių pastangų dėka L.D.K. BIRUTĖS DRAUGIJOS 

GEGUŽINE 

Gegužės 18 d. birutietės suruošė 
gegužinę Sinkių rezidencijos kie
me Santa Monica, Calif. Daly
vavo per 170 svečių, kurie buvo 
pavaišinti šiltais pietumis ir kt. 
Buvo dovanų^ suaukotų pačių 
narių bei svečių, dalinimas. Tarp 
jų dail. Jono Andrašiūno paveiks
las, plokštelės, paaukotos operos . 

šuose. Solisto, choro, ansamblio premijas ar skelbti apybraižos 
konkursus. Viena, tai gal kiek 
prisidėtų prie mūsų spaudos ly
gio pakėlimo, antra, atsirastų di-

plokštelėse turime K. V. Banai- \ dėsnis impulsas daugiau rašyti 
čio operą "Jūratę ir Kastytį",! pajėgesniems bei spalvingesniems 
įdainuotą Chicagos Lietuvių; bendradarbiams. O gal iškiltų 
operos su simfoniniu orkestru, j ir naujų vardų. Tegu lietuviš-
turim Stasį Barą, Daną Stankai-Į koji spauda nelieka tik kokia pa-
tytę. Joną Vaznelį ir visą eilę ki-1 
tų. Bet visa tai padarytų privačio
mis pastangomis, ne vienam sė
dus į nemažas skolas. Bet pvz. sa
vo metu taip gražiai atsiskleidu
sios Monikos Kripkauskienės ko-

dainininkės Dičiūtės - Trečiokie
nės ir kt. Parengimas praėjo su 
dideliu pasisekimu ir davė gra

bus sunaudotas 
Po to turėjome progą sutikti 

seniai matvtus draugus, užmegzi ž a u s pelno, kuris 
ti naujas pažintis. Greitai vėl tu- š a lPO s '" kultūros reikalams 
rėjome vykti atgal į viešbutį po
ilsiui ir kitą dieną rengtis kelio
nėn atgal... Tačiau mūsų auto
buso vairuotoja dar neskubėjo pa
likti salę ir mes buvome priversti 
jos laukti. 

Pagaliau parvažiavus į viešbu
tį, viename šio aukšto kambaryje 
vyko pospektaklinis subuvimas. 
Užsakyta pizzos, dalintasi įspū
džiais. Jaunimas, apsvaigęs nuo di-
deLo pasisekimo, ilgai nerimo. Po 
trumpo snūduriavimo rytą anks-

Birutiečių valdyba, vadovauja
ma darbščios ir energingos pir-Į ft,,fB7į^S8»^fll"JžįįĮ 

laratūros taip ir nesuspėjom 
įamžinti. Tokių pavyzdžių gal 
rastume ir daugiau. O fondas 
išeivijos lietuvių vokalinei bei 
instrumentalinei kūrybai išsau
goti būtų labai reikalingas. 

Pernai pirmą kartą Lietuvių 

mininkės Agutės Dūdienės, nuo
širdžiai dėkoja už didelę talką ra-
movėnų pirm. Vladui Šimoliūnui 
ir daug prisidėjusiems darbu p.p. 
Apeikiui, Dičiui, Dūdai, Gas-
paron'ui, Venckui ir kitiems. Di
džiausia padėka šeimininkams 
Sinkiams už jų svetingumą. Sve
čių atsiprašo valdyba už klaidas 
ir trūkumus. 

Adelė B. 

premijai. Lietuvių išeivija džiau
gėsi, kai labai vertai ir teisingai 
premija buvo paskirta Jonui Kele-
čiui, šių dienų lietuviškos sce
nos vienam talentingiausių at
stovų. Todėl įdomu, ar ir šiais 
metais aktoriaus premija bus ski
riama? Jei taip, atrodo, kad pats 
laikas ją ir paskelbti, sudaryti 
tinkamą j-ury komisiją, kuri pre-
mijuotiną aktorių išrinktų. Ma-

įiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiintiiiiiim 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1380 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
lite didelį pasirinkimą lietuviškų kny-

įimtiiimimimiiiiiiiuiiiiHHiiiHiiiiiiiiiii 

bei kančias buvusioje Lenkijos 
okupacijoje. Tai pavyzdys, kuris 
mus visus paskatina, gal ir sugė-

Zenonas ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

0 U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jūra 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymas siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt. 
Chicago, IL 60629 

dina"... 
Tikrai, gal ir "sugėdina", kad, 

matyt, ir patys vilniečiai nežino 
(ar užmiršo?), jog apie tą laiko
tarpį yra parašyta bei išleista du 
puikūs dokumentiniai veikalai: 
žurnalisto Jeronimo Cicėno "Vii 
nius tarp audrų" 1953 metais, ir 
buvusio lenkų kalinio Antano 
Česnulio "Nužmogintieji" 1973 
metais. Vargu kas už minimus 
autorius geriau ta tema parašys. 
Ir ar nebūtų prasminga, jei siū
lomoji 15000 dol. premija būtų 
pusiau padalinta už tuos du jau 
išleistus veikalus, kuriuos lietu
viškos knygos mylėtojas savo len
tynose laiko pagarbiose vietose. 

VL. B. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
O t a K 

700 North SEchigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

a t 
VLNCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 Vi. 60tb Street, Cbicago, HL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBKTTfiS "DRAUGET 

iiiiniiiiiiiiiiiHHifiiiHiiiiiiiHiiHiimiiiiiiiMiHfHiiiinnmiiimiiiHiiiiiiiraiitiiiiiiiK' 

ALEKSANDRAS STULGINSKIS | 
A T S I M I N I M A I § 

Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1979) | 

Aleksandro Stulginskio knygų serijos 2 
redaktorius J. A. RAČKAUSKAS, Ph.D. | 

Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas su Dr. Jono j 
ir Dr. Aldonos Juozevičių parama. Spaudė M. Morkūno 3 
spaustuvė. Knygos kaina su persiuntimu $12.85. 

kairės Rita Paškevičiūtė. Rita Bureikaitė. Audra Lembertaitė. Daina Petronytė, Angelė Mi-

Užsakymu siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

niinoui gyventojai dar prideda 72 et. valstijos mokesčio. 1 
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| Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir j 
| Europos nirimo pranašystę atidengia tik ką ii spau- j 
| dos išėjęs Kovalio iškilus kūrinys | 

H I M N A l N A K Č I A I Į 
IR Km RINKTINIAI RASTA] I 

Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio | 
I priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa-1 
| kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- = 
| bes viršeliais, kaina $6.00. = 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9:antrad. irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė AkiŲ ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
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LB politinė konferencija 

VEIDU \ KOVOJANČIA. LIETUVĄ 
Lietuvos politinė būklė nėra 8 a n a liūdnas. Jie neslepia 

džiuginanti. Pereitų metų pa
baigoje suėjo 40 metų, kai buvo 
pas i rašytas Molotovo — 
Ribbentropo paktas, į Lietuvą 
buvo įvesta Sovietų kariuo
menė, įkurtos jų karinės ba
zės. Ši šiurpi sukaktis sudary
ta Stalino su Hitleriu, ligi šiol 
nėra panaikinta, tebegalioja 
faktiškai. Taigi Lietuvos oku
pacija yra lyg ir tam tikru bū
du "įteisinta". Šių metų birže
lio viduryje minėsime dar 
baisesnę — faktiškosios oku
pacijos 40 metų sukaktį, o taip 
pat ir jos padarinius — dau
gelį metų vykusias žudynes, 
trėmimus, kurių metu mūsų 
tauta neteko kelių šimtų tūks
tančių savo narių. 

Ir dabar mūsų tėviškės žemę 
ir žmones gaubia tamsūs debe
sys. Pragiedrėjimų nematyti. 
Mūsų tauta tačiau tėvynėje 
energingai ir neatlaidžiai ko
voja, nepasiduodama oku
panto užmačioms. Stengiasi 
jai padėti ir išeivijos lietuviai. 
Atsisakę centralizuoto vei
kimo, jie sukūrė eilę politinių 
organizacijų bei jų sambūrių. 
Daug kas mano, kad tai nėra 
labai gerai — esą, būtų žymiai 
geriau jei turėtumėm vieną 
tvirtą politinės kovos centrą. 
Tačiau, kiti nurodo, kad ir pa
skirai veikiant galima nema
žiau padaryti. Kaip pavyzdys 
nurodomas Amerikos žydai, 
kurie šiame krašte turį apie 300 
tarp savęs dažniausiai nesuta
riančių organizacijų. 

Siekdama atžymėti 40 metų 
Lietuvos pavergimo sukaktį, 
JAV-bių Lietuvių Bendruome
nės Visuomeninių reikalų tary
ba, bendradarbiaudama su 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
ir Kanados LB komisijomis, 
birželio 8-9 dienomis šio kraš
to sostinėje, Washingtone, DC, 
Shoreham viešbutyje, šaukia 
nepaprastą politinę konferen
ciją, kurios tikslas yra "įvertin
ti Lietuvos ir laisvinimo pa
stangų 40 metų okupacijos 
šviesoje (tiksliau gal tamsoje) 
ir nustatyti naujas gaires mū
sų išeivijos veiklai". 

Pagrindiniais referentais pa
kviesti prof. dr. Vytautas Var
dys ir prof. dr. Bronius Nemic-
kas. Abudu politinių mokslų 
universi tetuose dėstytojai, 
politinio darbo specialistai 
teoretikai ir praktikai, moks
linių studijų autoriai. Be jų, 
korreferentais bei pranešėjais 
dalyvaus prof. dr. R. Misiū
nas, kun. K. Pūgevičius, Alg. 
Gureckas. Tai taip pat visiems 
žinomi mūsų politiniai vei-
kėjai.Konferenciją atidarys 
Lietuvos atstovas VVashing-
tone dr. Stasys Bačkis. Be 
lietuvių, atskirus pranešimus 
pateiks Baltųjų rūmų, Vals
tybės departamento ir Tau
tinės saugumo tarybos (Natio-
n a l S e c u r i t y C o u n c i l ) 
pareigūnai. Turime žinių, 
kad konferencijos metu bus ap
žvelgtas ir kritiškai įvertintas 
lietuvių išeivijos vedamas Lie
tuvos laisvinimo darbas, bus 
diskutuojami informacijos sus
tiprinimo reikalai, bus ban
doma ieškoti naujų informa
cijos būdų. Taip pat bus 
išklausyti šio krašto atsa
kingų institucijų atstovų žo
džiai, jo oficialios nuomonės 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraš
tų reikalu. Reikia manyti, kad 
konferencijos vadovai ras bū
dų ir progų ir minėtus ats
tovus supažindinti su mūsų 
tautos aspiracijomis. 

Mes turime galimybę sekti 
Lietuvos pogrindžio spaudą 
(bent jau jos didžiumą). Be to, 
atsiranda dažnesnių progų iš
klausyti Lietuvos pogrindžio 
buvusių ar esamų darbuotojų 
nuomones. Vis tai paskutinio 
meto pavergtosios Lietuvos 
žmonių nuomonės. Pogrindžio 
darbuotojai buvo mūsų pap
rašyti pareikšti savo nuomonę 
apie lietuviškosios išeivijos 
vedamą Lietuvos laisvinimo 
politiką. 

Deja, jų atsakymas buvo 

mums labai nemalonaus fak 
to, kad jie, o tuo pačiu ir pa
vergta lietuvių tauta esanti 
nusivylusi lietuviškos išeivi
jos vedama kova dėl Lietuvos 
laisvės ir mūsų politiniais cent
rais. Štai tų nuomonių sant-
raukinė atranka. 

Jūs visiškai nesuprantate ir, 
atrodo, nenori te suprast i 
dabartinės Lietuvos, jos žmo
nių nuomonių, mūsų ten ve
damos kovos prieš okupantą ir 
esamų sąlygų. Jūs nepažįstate 
šiandieninės Lietuvos, jos 
vengiate, nuo jos bėgate ir 
manote, kad ji yra tokia, kokią 
jūs palikote iš jos išbėgdami. 
Jūs neparemiate mūsų veda
mos rezistencijos tiek, kiek rei
kėtų ir kiek galėtumėte parem
ti . Jūs laikote Lietuvos 
laisvinimų tiktai jūsų politikų 
susitikimus su amerikiečių 
antraeiliais ar trečiaeiliais 
politikais. Jūs tikite jų paža
dais, duotais rinkiminės kom
panijos metu. Jūs jaučiatės lai
mingi, galėdami paspausti 
žymiems ir ne visada žymiems 
savo krašto politikams rankas 
ar su jais nusifotografuoti. Jūs 
išeivijoje surenkate nemaža lė
šų vadinamiems laisvinimo 
reikalams, tačiau atrodo, kad 
ten vietoje jas ir išleidžiate. 
Mūsų rezistencijos pastangų 
jūs finansiškai neremiate, ne-
siryžtate derinti savo poli
tinius ėjimus su kovojančia 
tauta. Vis dėlto mes vertiname 
jūsų pastangas informuoti pa
saulio politikus apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, nes išeivių 
pastangomis leidižami lei
diniai, LKB Kronikų vertimai, 
į svetimas kalbas ir jūsų pačių 
studijos apie dabartinį, Lie
tuvos gyvenimą bei žmogaus 
teisių puoselėjimo reikalus, 
vertingos informacijos per 
radijo laidas, verčia okupan
tus peržiūrėti savo ėjimus, 
lengvina suimtųjų kančias". 

Kovotojai už žmogaus teises pavergtoje Lietuvoje prie teismo rūmų Vilniuje 1979 m. Iš kairės prie 
sienos: Kastytis Matulionis, neatpažinta moteris, M. Jurevičius, kun. S. Tamkevičius, A. Terleckas, 
Algis Statkevičius, L. Kazakevičius, L. Sasnauskaitė, G. Rickevičius; sėdi: A. Andreika, R. Grigas. J. 
Volungevičius, K. Subačius. 

MASKVA IR SIONIZMAS 
Bolševikai, naikindami tautas, kaltina tuos, kurie turi laisvę^ 

J . VAlCELIŪNAS 

Lietuvos kovojantis pogrin
dis turi savo nuomone ir apie 
išeivijos esančių politinių 
veiksnių sudarymo būdą. Po
grindžio darbuotojai, pilnai 
r e s p e k t u o d a m i k a i k u r 
tebeveikiančius Lietuvos 
diplomatinės tarnybos insti
tucijas, vis dar negali suprasti, 
kokią reikšmę išeivijoje gali tu
rėti Lietuvos politinių partijų 
likučiai, kurių veikla buvo sus
tabdyta jau nepriklausomybės 
metais. Pirmiausia jiems ne
suprantama, kaip gali Lie
tuvai jos buvusių politinių par
tijų būdu atstovauti Lietuvos 
pilietybes atsisakę asmenys, 
kitų kraštų piliečiai. Antra, 
esą, nesuprantama, kodėl da
bartinės, išeivijos politinės 
centrinės organizacijos nesi
remia dabar Lietuvos pogrin
dyje veikiančiais politinio po
būdžio susigrupavimais ir 
nesistengia gauti iš jų įga
liojimų. 

Galima būtų žinoma, ir dau
giau kovojančios Lietuvos 
žmonių nuomonių pririnkti. 

Deja, mūsų politinių veiks
nių daugumos partinės galvos 
nėra linkusios ne tiktai sekti 
kovojančios Lietuvos balsą, 
bet kartais net susidaro įspū
dis, kad jo nė nenori klausytis. 
Jos vis dar skelbiasi turinčios 
"nepriklausomos Lietuvos pri
matą", ir tiki, kad Lietuvos 
laisvės klausimas bus tei
giamai išspręstas Helsinkyje, 
Belgrade, Madride ar VVa-
shingtone. Kai kurie išeivijos 
partiniai politikai dargi tiki, 
kad jų partijos bei jų prog
ramos bus atkurtos būsimoje 
nepriklausomoje Lietuvoje, lyg 
nežinodami, kad tie, kurie at
kurs neriklau8omą Lietuvą, su
kurs ir savo naujas politines 
partijas, patys pasirašys joms 
programas. 

Būtų labai gerai, kad Liet. 
Bendruomenės vadovai savo 
konferencijoje, be kitų dalykų, 
pasvarstytų ir čia keliamus 
klausimus veidu į kovojančią 
Lietuvą kryptimi. b. kv. 

Kas yra sionizmas? L. 
Enciklopedija sako: „Sioniz
mas yra žydų politiškai tau
tinis sąjūdis pasaulyje išsi
b a r s č i u s i u s t a u t i e č i u s 
tautiškai sąmoninti ir Pales
tinoje atstatyti nepriklausomą 
valstybę". Maskvos autoriai 
sako, kad sionizmas nėra žydų 
tautinis judėjimas, bet rasinė 
ideologija, jog žydai yra virš 
visų tautų. Kaip matyti, sioniz
mo apibrėžimai yra skirtingi. 

Pats sionizmo pavadinimas 
yra kilęs nuo Jeruzalės dalies 
— tvirtovės Siono pava
dinimo. Žydai ir maldose 
prašydavo Dievo, kad iš Siono 
juos gintų. Kadangi Sionas yra 
tvirtovė, tai tas vardas buvo 
išplėstas visam Jeruzalės 
miestui ir net valstybei. Sio
nistų tikslas buvo įkurti žydų 
valstybę. Kai 1948 m. ją įkūrė, 
jos nepavadino Sionu, bet 
Izraeliu. Atrodo, kad sionistų 
tikslas jau pasiektas — įkurta 
žydų valstybė. Bet sionistai 
veikia ir toliau. Jie sako, kad 
savo veikla jie nori sąmoninti 
viso pasaulio žydus, o Sovietai 
sako, kad sionistai nori valdyti 
visą pasaulį. 

Sionizmas be kaukės 
Maskva apie sionizmą iš

leido per 60 knygų ir brošiūrų, 
kurių viena yra „Sionizmas be 
kaukės". Kai rašoma ir prieš 
komunizmą „Komunizmas be 
kaukės", tai tie pasisakymai 
yra labai panašūs. 

imperijas. Jei taip, tai Sovietai 
turėtų būti sionistams labai 
dėkingi, nes jie padėjo įkurti 
kelias komunistines impe
rijas: Rusijos, Kinijos, Viet
namo. Ir komunistinė Jugo
slavija sukurta iš kelių 
valstybių. Tik patys sionistai 
kol kas imperijos nesukūrė: 
Izraelis yra nedidelė valstybė 
su 3 milijonais gyventojų. Jei 
Izraelis būtų šalia Rusijos, tai 
Izraelio nebūtų, kaip nėra 
didesnių valstybių, kurios 
buvo šalia Rusijos: Ukrainos, 
Gudijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir eilės kitų. 

Sovietai, kovodami prieš 
sionizmą, daugiau kovoja prieš 
Izraelį. Maskva taip įniršusi 
ant Izraelio, kad nenori jo pri
pažinti valstybe. Sovietai 
sako, kad Anglijos, Prancū
zijos ir Vokietijos valdantieji 
sluoksniai, jau iš anksto dali-
jęsi Osmanų pa l ik imą , 
pamatė, kad sionizmas yra 
puikus žlungančios turkų sul
tonų imperijos Artimųjų Rytų 
provincijose kolonizacinio 
vaidmens vykdytojas. Betgi 
Artimuose Rytuose neįsikūrė 
nei anglai, nei prancūzai, nei 
vokiečiai, o tik žydai. Izraelis 
nėra Anglijos ar Vokietijos 
kolonija. 

Maskva sionistus puola 
labai taikliai. Užtenka tik vie
toje žodžio „sionisto", įdėti 
žodį „komunistas" ir viskas 

Sakoma, kad sionizmas yra bus tvarkoje. Sakoma, kad žy-
imperializmo tarnas, kuriąs dai labai žiauriai elgėsi su vie

tos gyventojais arabais. Taip 
žiauriai elgėsi su vietos gyven
tojais, kai Sovietai užgrobė 
Pabaltijį. Rusai komunistai 
šimtus tūkstančių pabaltiečių 
ištrėmė į Sibirą ir juos ten 
išžudė žiauriausiomis prie
monėmis: badu, šalčiu, sun
kiausiais darbais ir, žinoma, 
sušaudymais. Palestinoje dar 
buvo ir žydų žemės. Lietuva, 
Latvija, Estija nėra rusų žemė. 
Ok. Lietuvos istorikas Dun
dulis sako, kad Vytauto Di
džiojo laikais Lietuvos-Rusijos 
siena buvo Ugros upė, kuri yra 
apie 100 km į vakarus nuo 
Maskvos. 

S ion i zmo c e n t r a i 
Iki pirmojo pasaulino karo 

sionizmo centras buvo Vokie
tijoje. Vėliau jie savo centrą 
perkėlė į Angliją, nes Anglija 
nuo 1917 metų valdė Pales
tiną, kur buvo numatyta įkurti 
žydų valstybę. Sakoma, kad 
anglai žydui chemikui Ch. 
Veicmanui dar pirmojo pasau
linio karo metu pažadėjo Pales
tinoje atkurti žydų valstybę, jei 
Veicmanas išras nuodingas 
dujas, kurias anglai galės 
panaudoti kare su vokiečiais. 
Vėliau sionistai savo centrą 
perkėlė į New Yorką, nes 
pamatė, kad JAV Artimuo
siuose Rytuose gali turėti dau
giau įtakos, negu anglai. 

Maskva sako, kad JAV ir 
žydų reikalai Artimuosiuose 
R y t u o s e s u p u o l a , todė l 
Amerika labai remia Izraelį. 
1948 m. gegužės mėnesį, tik pa

skelbus Izraelio nepriklau
somybę, to krašto -prezidentas 
Ch. Veicmanas atvyko pas 
JAV prezidentą Trumaną 
paprašyti Izraeliui paramos. 
T r u m a n a s s u t i k o tokią 
paramą duoti. J o pažadai 
nebuvo tušti žodžiai: visi 
Amerikos prezidentai nuo Tru-
mano laikų materialiai remia 
Izraelio nepriklausomybę. Per 
tą laiką Amerika Izraeliui 
davė daug bilijonų dolerių 
paramos pinigais, ginklais, 
prekėmis. 

Amerika šelpė Izraelį, nes jį 
laikė draugišku kraštu. Bet 
Amerika dar daugiau bilijonų 
dolerių sukišo savo ir pasaulio 
priešui — Sovietų Sąjungai. 
Sovietų Sąjunga visą laiką 
savo priešu nr. 1 laikė Ameri
ką iki 1941 m. birželio 22 d., o 
birželio 23 d. Amerika Sovietų 
Sąjungai jau buvo geriausias 
draugas. Dabar Sovietų Sąjun
gai Amerika vėl didžiausias 
priešas. Antrojo pasaulinio 
karo metu Sovietų Sąjungai 
buvo du didžiausi priešai: 
Vokietija ir sionizmas. Nuo
stabu, kad tada Amerika sio
nizmą rėmė, o Vokietijos 
nerėmė. 

Maskviniai propagandistai 
sako, kad sionistinė pro
paganda stengiasi įteigti ame
rikiečiams, kad Izraelis yra 
n a t ū r a l u s J A V s ą j u n 
gininkas, kad jo ir JAV esą 
bendri politiniai tikslai. Be to, 
sionistai spekuliuoja vadi
namais žydų balsais, kuriuos 
vaikosi JAV politinės partijos 
ir jų lyderiai. Maskvos lyde
riams balsų gaudymas nerei
kalingas, nes Sovietų Sąjun
goje tėra viena komunistų 
partija ir už tuos kompartijos 
kandidatus žmonės visados 
turi nubalsuoti 99%. Bet ir 
tokiu atveju prieš „rinkimus" 
Maskva įjungia milijonus 
propagandininkų. 

Maskvos valdovai nepaten
kinti, kad J A V Izraelio 
įkūrimo diena minima taip, lyg 
Izraelis būtų jų 52-ji valstybė. 
Kai kurių didelių miestų merai 
tą dieną prie rotušės iškelia 
Izraelio vėliavą ir pasiunčia 
sveikinimą Izraelio vadovams 
ir sionistų susirinkimams. Tie
sa, per minėjimus prie rotušių 
iškelti vėliavas tiktų tų tautų, 
kurios yra komunistų paverg
tos, negu tų tautų, kurios yra 
laisvos. Betgi Amerika yra 
laisvas kraštas. Čia viskas 
d a r o m a t a i p , ka ip yra 
patogiau. 

Maskva nepatenkinta, kad 
1967 m. Izraelio—Egipto, Siri
jos, Jordanijos kare Izraelio 
kariuomenėje buvo 7,500 
amerikiečių. Gal tai buvo 
Amerikos žydai? Juk tuo metu 
Izraelio kariuomenę daugiau
sia sudarė žydai, atvykę iš So
vietų Sąjungos. O taip pat tuo 
laiku Maskva Egipte turėjo per 
20,000 karių. Ir jie nebuvo 

Sovietų Sąjungos egiptiečiai, 
bet tikri Maskvos kariuome
nės kariai. 

Kas jie yra? 
Puldami sionistus, mask

viniai autoriai nepasisako, kas 
jie yra, kas yra komunistinė 
Rusija su jos pavergtais kraš
tais. Kartais sako, kad kom. 
Rusija yra socialistinis, o kar
tais komunistinis kraštas. 
Nepasako, ar L. Brežnevas yra 
komunistų partijos vadas ar 
socialistų. Laisvojo pasaulio 
socialistai nenori nieko bendro 
turėti su Maskvos socialistais 
ar komunistais. Vienas Kana
dos komunistas aiškino, kad L. 
Brežnevas yra Rusijos komu
nistų partijos vadas, o A. Kosy
ginas — socialistų partjos 
vadas. Kai tų abiejų partijų 
atstovai suvažiuoja, tada būna 
kongresas, o vienos partijos su
važiavimas — konferencija. 
Matyt, kad ir ne visi komunis
tai gerai žino apie Sovietų Są
jungą. 

Sakoma, kad sionistai šmei
žia Sovietų šalį, kad čia žlugdo
ma žydų kultūra. Cia ne 
š m e i ž i m a s , b e t t i e s o s 
pasakymas. Kokia gali būti 
žydų kultūra, jei Sovietų Są
jungoje nėra nė vienos žydų 
mokyklos. Antisemitizmas 
taip pat vykdomas valsty
biniu mastu. Juk Sovietų val
džia išleido per 60 antisemi
t inių knygų. Tai ir yra 
antisemitizmas. Vieną tiesą 
parašė mask-viniai autoriai, 
kad komunistinė Rusija yra 
pavergusi 99 tautas (9 p.), o 
dabar užpuolė dar vieną kraštą 
— Afganistaną. Ir tą užpuo
limą vykdo taip žiauriai, kad 
kulkosvaidžiais išskerdžia 
kolonas mokinių, kurie protes
tuoja prieš Afganistano už
puolimą. Kulkosvaidžiai sker
džia visus mokinius — ber
niukus ir mergaites. Aiškina
ma, kad Sovietų Sąjungoje 
visos tautos lygios, visi žmo
nės turi lygias teises. Kokios 
tos komunistinės teisės, jei 
milijonai žmonių buvo iš
žudyti Sibiro stovyklose, kalė
jimuose ar kitose žmonių kan
kinimo insitucijose. Jeigu tik 
tokias teises turi pavergtų 
kraštų žmonės, tai vargu ar 
blogesnės teisės bus pragare. 

Maskva sako, kad Izraelis 
neatitraukia savo kariuome
nės iš okupuotų kraštų. Ar 
Rusija atitraukė savo kariuo
menę iš okupuotų kraštų iki 
1938 metų sienos? Maskva 
kovoja su sionistais. Kas 
laimės — Sovietų Sąjunga su 
240 mil. gyventojų ar Izraelis 
su 3 mil. gyventojų? 

Ezopas sakė, kad kiekvienas iš 
mūsų nešiojasi du krepšius: vieną 
priekyje, antrą ant nugaros. 1 
priekinį dedamos kitų žmonių 
klaidos, o j tą ant nugaros — 
mūsų pačių, ir dėl to jų nematome. 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Juozas Vaiceliūnas 

vadovas buvo kun. Dombrovvski. Grybovski ir Lit-
vinski buvo Rytų apeigų kunigai. 

Kai 1939 m. rugpiūčio 21 d. Ribbentropas ir 
Molotovas pasirašė nepuolimo sutartį, gavau iš JAV 
ambasados Varšuvoje pranešimą, kad išvykčiau į 
Ameriką, nes Europoje gali prasidėti karas. Aš į 
Ameriką vykti nenorėjau, nes negalėsiu patekti į 
Rusiją. Po kelių dienų, rugsėjo 1, Hitleris puolė 
Lenkiją. Spartus vokiečių puolimas privertė lenkus 
trauktis į rytus, bet tuo metu rusai puolė Lenkiją iŠ 
rytų. Lenkijos okupacija buvo neišvengiama. Kun. 

2 Dombrovvski paprašė mane perimti jo pareigas, nes 
Mokiausi prancūzų ir vokiečių kaibų. rusai gal respektuos amerikietišką pasą. Kandidatai 

"Russicum" kolegijoje buvo 3 anglai, 3 ispanai, 2 ita- iš naujokyno buvo paleisti. Kunigai jėzuitai išvažinė-
lai, rusas, lenkas ir rumunas. jo į kaimus. Misijoje likau vienas. 

193 7 m. birželio 24 d. gavau kunigo šventimus. 
Pirmąsias Mišias atlaikiau Šv. Pauliaus bazilikoje 
Rytų apeigomis, nors mums buvo leista, jei yra reika
las, laikyti Mišias ir lotynų kalba. Mano tėvai buvo 
mirę. Broliai ir seserys negalėjo atvykti į mano 
primicijas. Jie man atsiuntė sveikinimą. 

Užėmė r u s a i 
Vieną dieną į mūsų misiją atjojo rusų kari

ninkas. Jis buvo mandagus, pasisveikino. Maniau, 
kad jis nori užimti mūsų misijos patalpas savo 
kariams, bet jis pasirinko grafo Puslovskio pastatus. 

Mano mokslo draugai kunigai Nestrovas ir Tai buvo pirmas ir paskutinis mandagus rusų karys. 
Makaras buvo Lenkijos jėzuitų provincijos nariai Aš Daugiau tokių nesutikau. 
gi norėjau tuojau vykti į Rusiją. "Russicum" koiegi- Po pietų atvyko didelė rusų karių kolona, 
jos rektorius kun. I>>dochovski pasakė, kad šiuo metu Kapitonas, kuris tvarkė tą koloną, užėmė mūsų pa 
neįmanoma siųsti milijonierių į Rusiją. Jis patarė status. Jis paliko man vieną kambarį ir leido pasi-
man vykti į I^enkiją. į Albertin (į pietus nuo Lydos), imti kas reikalinga iš šventovės ir knygyno. Kai 
kur taip pat trūksta kunigų. Aš sutikau su jo spren- kariai užėmė mūsų patalpas, jos buvo panašios į katalikai pradėjo lankyti pamaldas toje šventovėje, 
dimu ir išvykau į Lenkiją Žiemos rūmus Petrapilyje po revoliucinių puolimų: jie 

. . . . . , , . mėtė pro langus knygas į sunkvežimius ir vežė į 
Nepaklaus iau ambasadonaua popieriaus fabriką. Nuvertė Švč. Širdies statulą ir ją 

Atvykau į Albertino jėzuitų misiją ir čia ėjau dve- išvežė. Tą naktį aš negalėjai užmigti, nes raudon-
jopas pareigas — kunigo ir mokytojo. Jėzuitų nau- armiečiai zujo apie mano kambarį 
jokyne buvo mokoma Rytų liturgijos. Taip pat teko Kitą rytą buvau pašauktas pas to kariuomenės 
lankyti šeimas, mokyti vaikus religijos ir t.t. Misijos dalinio politruką. Jis teiravosi apie buvusius Alberti

no pareigūnus. Esą, jei padėsi jam, tai padėsi liau
džiai. Atsakiau, kad į politiką nesikišu, nes mano 
darbas yra pastoracija ir labdara. Kai aš jau norėjau 
eiti, jis mane sulaikė, liepė sėstis ir kalbėjomės toliau. 
Jis mėgino būti mandagus, bet iš to nieko neišėjo, nes 
vilko dantys nepaslepiami. Pagaliau jis mane atleido 
ir pasakė, kad mes dar pasimatysime. 

Kitą dieną kapitonas liepė išsikelti į gretimą 
namelį, nes civiliams neleidžiama gyventi tarp karių. 
Išsikėliau. Pas mane atvyko kunigai Grybovskis ir 
Litvinskis. Džiaugėmės, kad buvome kartu, bet vietos 
komunistų komitetas nusprendė, jog keturių kam
barių namas yra perdidelis trim kunigam. Jie pas 
mus atsiuntė dvi šeimas. Mes trys kunigai turėjome 
pasitenkinti vienu kambariu. Visi naudojomės viena 
virtuve. 

Vieną sekmadienį, kai įlipau į sakyklą sakyti 
pamokslo, pamačiau keletą raudonarmiečių, kurie 
šventovės prieangyje su kepurėmis juokėsi, švilpavo. 
Pamokslą pradėjau žodžiais: "Beprotis tarė savo 
širdyje — nėra Dievo". Ir tie raudonarmiečiai aprimo. 
Maniau, kad mano žodžiai paveikė juos. Kelias 
dienas buvo ramu. Vieną rytą, įėjęs į šventovę, radau 
atdarą tabernakulį, išneštą švenčiausią, nuplėštus 
altoriaus užtiesalus. Raudonieji vandalai įėjo į 
šventovę pro tas c uris, kurios buvo užkaltos nuo karių 
pusės. Lotynų apeigų šventovė dar veikė. Rytų apeigų 

Darba i ir planai 
Tuo metu vėl gavau telegramą iš JAV am

basados, tik ne iš Varšuvos, o iš Maskvos. Mane ragi
no atvykti į Maskvą ir pasiruošti vykti į JAV. 

(Bus daugiau) 

i i 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 2 d. 

Marąuette Parko, Chicagoj, Lietuvių namų savininkų susirinkime, vykusiam gegužes 16 d., kalba parapijos klebonas 
kur. Antanas Zakarauskas. Nuotr. C. Genučio 

BOLŠEVIKAI TAIP IŠNAUDOJO LIETUVIUS 
Šešioliktosios divizijos atgarsiai 

J. VAIČELIŪNAS 

1942 m. rugpiūčio mėnesį 16-ji 
divizija iš Balachnos buvo perkel
ta į Jasnąją Poliana, o vėliau į 
Tūlą. 1943 m. vasario 19 d. ji su
sitelkė į Aleksejevkos kaimo rajo
ną, o 24 d. jau stojo i mūšį su vo
kiečiais, kur turėjo dideliu nuos
tolių. Ta vieta, kur žuvo daug 
tos divizijos kariu, vadinama 

diviziją prieštankinės artilerijos 
diviziono adjutantu. Kaip tai su
prasti? Leitenantas Petronis ka
riuomenės štabo skyriaus virši
ninkas pulko vado teisėmis, o ka
pitonas Petronis — dalinio adju
tantu kuopos vado teisėmis, o gal 
ir žemesnėmis teisėmis, nes divi
zionas nėra pulkas. Kam. toks stai-

"Mirties slėniu". Nepasakyta, Į gus pažeminimas? Dar karo mo-
koks skaičius karių žuvo tame slė j kykloje Petronio kurso draugai 
nyje. 1943 m. liepos mėnesį ši di-1 sakydavo, kad Petronis yra dide-
vizija dalyvavo garsiame Kurs- j lis karjeristas. Jis tarnautų ir bol-
ko mūšyje, taip pat netoli nuolševikams, jei susidarytų sąlygos. 
Aleksejevkos kaimo. Kai 1974 m. j Tas pasakymas pilnai išsipildė. 
čia apsilankė A. Stankevičius, 82! Nors sakoma, kad Petronis į ko
metų amžiaus senukas pasakojo: į munistu partiją buvo priimtas 
"Čia šioje buvusioje cerkvėje!tik 1944 m. ( M 438). 
1943 metais buvo įsikūrusi 16-sios 
divizijos lauko ligoninė. Kiek 
daug jaunu žmonių čia gulėjo... 
Kiek JŲ mirė tą šaltą žiemą nuo 
žaizdų..." (S . 33). 

Daug netiesos ir dirbtinumo 

Ten pat A. Stankevičius pami
ni ir majorą Polujanską, gen. 
Vitkausko adjutantą. Polujanskas 
buvo kairiųjų pažiūru ir ateis
tas, bet jis prie bolševiku karje
ros nepadarė. Tiesa, jis prie bol
ševiku buvo greitai pakeltas į ma 

Abu autoriai savo jcnygose pa- j j o r o i a i p s n į ; kapitono laipsnyje 
neišbuvęs nė poros mėty, bet vė-
liau ; berods, bolševikai jį nužu
dė Sibire. Matyt, kad jis nebuvo 
toks bolševiku pataikūnas, kaip 

sako daug netiesos. Kadangi abu 
yra komunistai, tai propagando
je jie ir sako netiesą. Macijauskas 
(40) pažymi, kad ltn. Rimas, ku
ris tarnavęs Lietuvos kariuome- p e t r o n j s 
nės 9-me pėstininku pulke, su 
trukdęs to pul' 
priešą. Jis sako 
mas kartu su liaudžiai ištikimais I 
vadais ir politvadovais laiku ati-i 
dengė sąmokslą ir išardė reakcio-' 

Macijauskas (43) rašo, kad, 
puiKo perėjimą pas; , . . . _ , . . ., 

Leitenantas Ri-! ^ " ^ f ? * i RUSIJOS gilumą, bu-
vo sužeistas majoras Kaugele. 
Prie jo prišoko politrukas Mažei 
ka ir norėjo jį nugabenti į pirmos 
pagalbos punktą ir į ligoninę. Bet menu pianus' . - n i- m. 

imjr. Raugele nuo tos pagalbos at-
Lietuvos laisvės laikais kariuo-j sisakė, o pagriebęs Mažeikos ran-

menėje nebuvo jokiu politruku. Į ką teiravosi, ar Mažeika tiki, kad 
Devintas pėstininku pulkas, kai j jis, buvęs buržuazinės kariuome-
bolševikai 1940 m. okupavo Lie- j nės karininkas, gali atiduoti gy-
tuvą, norėjo pasitraukti į Vokie- vybę už tarybinę valdžią. Tuo 
tiją, bet iš to žygio grįžo į savoi pasikalbėjimu sunku patikėti, 
nuolatinę stovėjimo vietą, nes vo- j kad mjr. Raugelė atliktu išpažintį prieš politruką ir, sunkiai su

žeistas, atsisakytu vykti į ligoni
nę. Greičiausia, kad mir. Rauge
lė ligoninėje mirė, nes abu auto
riai jo nebemini. 

kieč-ai, tuo metu būdami geri 
bolševikų draugai, to pulko į sa
vo kraštą neįsileido. Ar kas nors 
buvo padaryta su 9 p. pulku vė
liau, kada jau Lietuva buvo bol
ševiku okupuota — nežinia. Ta
da 9 p. pulkas stovėjo rytinėje j Partijos bilietas 
Lietuvoje ir į Vokietiją žvgiuoti i __ .. , _. . . 
ncg,lėjo. Greičiausia, kad.' karui £ • M»cijaus<as rase g a r i m o 
prasidėjus, į Rusiią pasitraukė tik į P * į * ° k n > ' g ą ' , į " f i 5 j o k 0 ' 
to pulko likučiai, kuriu skaičiuje į ,murif^ P 3 ^ į į ^ T a i ? &a' 
ir ltn. Rimas, jei ta pavardė ne-!11 " į C menKo issUavuiimo ko-
išralvota ' m u n i s t a s - kuris lengvai parduoda 

I priešui savo tėvynę, kaip daro ir 
A. Stankevičius apie gen. mjr. Į pa t s Macijauskas. J. Macijauskas 

P. Petrorų (188) rašo, kad jis 1919 m . Lietuvos kariuomenės 
buvo neturtingų valstiečių sū- teismo buvo nubaustas kalėjimo 
nus, bet jis porą mėty studijavo bausme už tarnybą Maskvai, o 
Kauno universitete. 1930 m. jisį paskui buvo iškeistas į padorius 
stojo į karo mokyklą ir 1932 m. 
ją baigė. 

Netiesa. Petronis į karo mokyk-

jietuvius, kuriu bolševikai buvo 
prisigrobę. Macijauskas Rusijoje 
nieko gero neišmoko, o tik suru-

lą įstojo 1931 m. ir ją baigė 1933| sėjo, pasidarė aršiu komunistu, 
m. Toliau sako, kad P. Petronis, į Stalino tarnu. Kai kas stebisi, kad 
jau būdamas 29 teritoriniame į Stalinas Macijausko nesušaudė. 
korpe, iš jaunesnio leitenanto j kaip jis sušaudė per 200 lietuvių 

komunistų, kurie gyveno Rusijo-laipsnio buvo pakeltas į kapito
ną, net jam nebuvus pilno leite
nanto laipsnyje. Cia taip pat ne
tiesa. Jei jis karo mokyklą baigė 
su -vyresniškumu, jis į pilno lei-

je. Matyt, Macijauskas buvo atsi
žadėjęs savo tautos, kaip savo 
tautos buvo atsižadėjęs ir Stali
nas. Stalinas nemėgo komunistu 

tenanto laipsnį buvo pakeltas! nacionalistu, išskyrus rusus. Sta 
1936 m., o jei be vyresniškumo Į i i n a s buvo patenkintas, kad 1926 

"937 m. Taigi abiem atvejais, j m > Lietuvoje buvo sušaudyti ke-
bolševikams okupuojant Lietuvą, 
jis buvo su dviem žvaigždutėm. 

Toliau A. S. sako, kad gen 
Vitkauskas ltn. Petronį paskyrė 

turi komunistai, kaip K Požėla 
ir kiti, nes jie buvo komunistai 
nacionalistai. 

Komunistai ir fronte turėjo 
kariuomenės štabo rikiuotės sky- j pirmenybių. Macijauskas fronte 
riaus viršininku, o po kokių 3 j gėrė konjaką (68), o eiliniai ka-
mėnesių jis buvo pakeltas į ka-. reiviai fronte masiškai žuvo. Ma-
pitcno laipsnį ir paskirtas į 184-tą |žeika Ju.-o, nes Kremliaus komu 

nistiniai carai, kaip ir baltieji ca
rai, tikėjo, kad kareiviu už
teks. Pirmojo pasaulinio karo me 
tu caro kareivių tiek nežuvo, 
kiek antrojo pasaulinio karo me
tu žuvo kareiviu. Stalino karei
viai gyveno ir kovojo daug blo
gesnėse sąlygose, negu caro ka
reiviai. Stalino kareiviai žuvo ma
siškai dėl labai atsilikusios Sovie 
tu karinės taktikos ir labai blo
go užlaikymo. 

Macijauskas didžiuojasi, kad 
komunistai yra geri kariai. Sunku 
tuo patikėti. Betgi ir tu komunis 
tų labai mažai. Lietuvos laisvės 
laikais Lietuvoje buvo apie 2000 
komunistu, kuriu apie 500 lietu
viu. Ką reiškia 500 lietuviu ko
munistu iš 3 mil. Lietuvos gy
ventoju — viena šešiasdešimto
ji procento dalis. Macijauskas 16-
je divizijoje norėjo sudaryti didės 
nj komunistu skaičių. Jis reika
lavo, kad visi divizijos politrukai 
verstu karius stoti į komunistų 
partiją. Įstojusiems į partiją ko
munistams partijos bilietus polit
rukai nunešdavo net į fronto 
priekines linijas. Ar tuo pagerino 

I kareiviams kariavimo sąlygas? 
;Ne. Vokiečiai sušaudydavo pa-
I gautus politrukus. Galėjo sušau-
;dyti ir eilinius kareivius, jei pas 
juos rasdavo komunistu partijos 

j bilietą. Aukštesnio rango politru
kai į fronto priekines linijas nei
davo, ypač kautynių metu. 

Matyt, kad ir aukštieji 16-sios 
I divizijos vadai nenorėjo būti ko-
jmunistais. Gen. V. Karvelis ir pik 
j V. Motieka tik 1943 m. buvo pri-
į versti įstoti į komunistų partiją. 
Matyt, kad jie nebuvo nuoširdūs 
komunistai, nes per kelerius karo 
metus jie karjeros nepadarė. Gen. 
Karvelis generolo vieną žvaigž
dę gavo Lietuvos laisvės laikais. 
Su t a viena žvaigždute jis ir mi
rė. Gen. štabo pik. ltn. V. Mo
tieka pašoko j pulkininko laipsnį, 
kai P. Petronis per tą laiką iš lei-

I tenanto pašoko į gen. mjr. laips-
[nį. Lietuvos žydas Volf Vilenski 
iš kariūno (kursanto) pašoko į 
pulkininko laipsnį. 

Macijauskas rašo apie politru
ką A. Kudlą, kuris jau 1936 m. 
per darbininko Kranausko laido
tuves demonstravo prieš režimą. 
Macijauskas nepasako, kad Kra-
nauską nušovė žydas, lentpjūvės 
savininkas. Macijauskas rašo su 
komunistine tendencija, kad ne
paliestu turtingu žydų, nes daug 
žydų buvo partijoje (221). 

Kursko mūšis 

Kursko mūšis buvo vienas di
džiausių mūšių Ryty fronte, 
bet Macijauskas jį aprašinėja kaip 
apie pakluonės kautynes. Jis ne
skiria mūšio sąvokos nuo 'kau
tynių. Kursko mūšyje dalyvavo 
37 armijos, kurių 35 buvo bolše
vikų. Bet bolševiką: tame mūšy
je vokiečių nepuolė, o tik gynėsi 
prieš porą vokiečiu puolančių 
armijų: 4-tą ir 9-tą. Kiek bolše
vikų armijų dalyvavo Kursko 
mūšyje, to nežinojo nė gen. mj-r. 
Karvelis. Jis kartą spaudoje rašė, 
kad Sovietai prie Kursko turėjo 
3 armijų grupes — 12 armijų. Ir 
tokiose sąlygose vokiečiai su 
dviem armijom išdrįso pulti bol
ševikus ir įsiveržė į jų įtvirtini
mus apie 50 km. 

Macijauskas gi apie tą mūšį ra 
šo. kad gen. Rokosovsky paklau
sė vieną lietuvį kareivi, ar jis rūko. 

j Tas atsakė, kad neturiu tabako. 
I Bolševikų kareiviai gaudavo pras

to tabako —machorkos, bet rr 
tos machorkos nekasdien gauda
vo (233). Toliau rašo apie kom
jaunuolę B. Karosiene: "Po vel
nių, kas jūs per vyrai, ko čia gu-
lit? — sušuko Karosiene. —Už 
tarybų Lietuvą, pirmyn! — ir pa 
kilusi ji ėmė bėgti prie vokiečių 
apkasų. Antroji kulka sužeidė Ka 
rosienę mirtinai (247) ". Ryšinin
kė komjaunuolė A. Paškevičiū
tė išėjo sutvarkyti telefono lini
jos ir žuvo. Nepasakyta, kiek 
Kursko mūšyje žuvo lietuviu, 
nors 16-sios divizijos sudėtis tau
tybių atžvilgiu buvo mišri. 

Toliau Macijauskas rašo: "Mil
žiniškose Kursko kautynėse dar 
kartą pademonstruotas tarybinės 
strategijos pranašumas, tarybi
nės mokyklos karininkų ir gene
rolų karinio meno pranašumas". 
Ir čia Macijauskas nukalba. Ta
rybinis karinis menas labai pras
tas, nes visur buvo naudojamos 
didžiulės kairių masės, todėl tary 
binė kariuomenė turėjo didelius 
žmonių nuostolius. Gintis su 35 
mis armijomis prieš dvi vokiečių 
puolančias armijas jau visai nė 
ra karinis menas, o tik gėda, ku
rios bolševikai neturi. Tuo paro 
doma, kad bolševiku kariuome 
nė buvo labai žemos moralės ir 
nenorėjo kariauti už komunis
tinę Rusiją. Iš tarybinio karo 
meno juokiasi ir Vakarų karo 
ekspertai. Žukovas visus mūšius 
laimėjo turėdamas ne mažiau 
kaip 20 armijų. 

(Bus daugiau) 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B K A L K S T A T E 

P A S K U B Ė K I T 
7 kambk namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina $29,500. 
Puikiausio maro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 
Maloniai prašau kalbėti lietu

viškai ar angliškai ir paduoti savo 
telefoną bei pavardę, kada jums 
patogu namus apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

E E A L E S T A T E 

FOR SALE BY OWNER — 3 bedroom 
brick. St. Turibius parish. Finished 
bsmt. 2 car garage. Patio & sun porch. 
Excellent condition. Original owner. 
Mušt see to appreciate. 767-1679. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

IšNUOM. 4 kambarių butas — 
naujai atremontuotas, nauji kili
mai. Šaldytuvas ir pečius. Mar-
puette Parke. $295.00 į mėn. Skam
bint po 7 vai. vak. teL 925-9116. 

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

S & W COHCRETE W0RK 
Ali type of ooacret© work and 

brick work. 
Free estimates. 24 hr. tel. service 

768-2611 or 994-7664 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti la-pelf •» rytmetinėm, 
vakarinėm ir jvairiema reika
lams maldomis. Sis gražiai a t 
spausdintas lapelis (6 puska
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklel} su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, Dl. 60629. 

siminilllllllilllllllllllllllililllillllllliliill 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiii? 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraičao "Draugo" admi
nistracijoje galinu pasirinkti \-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti saro 
giminėms ar draugams-

"Draugo" adresas: 4546 Wee* 

6Srd S t . Chkago. m . 606M 
tiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiv 

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

3 botai — madinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

N'otary Public 
2951 W. 63rd Street 

Tel. 436-7878 ar 838-5568 

fiiimiimiiifiimiiiiiiiiiiinimifiiiiiiiiiiiii 
T E L E V I Z I J O S 

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

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , tel. 7761486 

tlllllllllllllllllllllllllllllllliuiltuuuilllllt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIII 

P L U M B I N G 
Lioensed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
• ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 

plytelės. Glass blocks. Smkos vamc-
dtiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar-

| de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
| niiHiiiimmiiimiiiimniimiuiUMuiunn 

HELP WANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Live-in housekeeper for an 
invalid. Northside Chicago. 
Salary open. Own room. 

TeL 381-7627 

CHILDCARE 
Permanent. Live in Chicago Apart-

ment. 5 days a week. 3 children under 
6. English speaking, mature preferred. 
Other help in household. Winters in 
Florida. Summers in Libertyville. Re-
ferences reąuired. 

Call 321-2201 Daily 9-5 
Aiter 5 and Weekends 

75 1 - 0 7 7 2 

REIKALINGA MOTERIS išvalyti 
ir dekortioti apleistą butą. 30 dol. 
už 5 valandas. 

Skambint — 471-4063 

VYRAI IE MOTERYS 
SB̂ ssssassl i s f s i s s BSSSSSSBSSSSSSJ s i — s» « » * — • » « • « » — • 

YVORKING CHEF NEEDED 
WAITRESSES 

PIZZA COOKS 
2 newly opened downtown restaur-
ants. Call 427-2206. 
Ask for Mr. Reinhold Mon thru Sat. 

HELP W ANTED — VYRAI 

We'i! heipyou makethe nghtmove. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY G0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. ~ 767-0600 
Insependentry ovmed and operated 

įHintmiiimiimiim' 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

PACKAOK KIPRBSS AOKKCT 
atAJUJa iroKEiaUKira 

SIUNTINIAI f LIETUV4 
Labai pageidaujamos geros rfišles 

prekės. Maistas U Europos sandelių. 
3608 \V. 69 St., Chicago, IL 60629 

TEL. — WA 5-2787 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, teL 927-598* 

M A C H I N I ST 
Lathe, milling machine, Bridgeport 
operator. With knowledge of mach-
inery rebuilding. Willing to movė. 
English. & long exper. reąuired Call 
Monday thru Friday 9 AM-5PM. — 

678-3480. Ask for Dėsny. 

MAINTENANCE MACHINIST 
General machinist for 3rd shift 
maintenance. Steady year round 
work in a clean a/c shop. Hospit-
alizatian, pension program, dental 
and optical insurance. 3 weeks va-

| cation after 1 year. Contact — 
Judy Vaile at 68L-3612 
LEHIGH CADILLAC 

PRINTING CO. 
25th & Lexington. Broadview, 111. 

An Eaual Opportunlty Emplorsi ' 

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

TeL — WA 5-8063 

Namu pirkimas _ Pardavimas ' "•""••""••"••"••"•••"•"•nimiimiinm 
r f !; Jvairitj preklq pasir inkimas ne-

' brangiai iš mūšy sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

iiiiiiumiiiuHimimiiiiiimiimHiiiutiui 

Drandimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-22SS 
IMHIIHMHHIIHMHHHtMHItMIMIIIHmillSl 

m*«» MM t > ! i i i i i u i i i i i i i i ! i i i i i i i i n i t ; i i t i t i i n t i i i i i ( t i i i i i i i i M i i i i n t i i i f ! i i i i i i i i i i i H i u M t M i £ 

§ Įsigykite šią populiarią plokštelę | 
1 RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA • TOSCA | 
5 TURANDOT - ALDĄ - LA JUIVE - ANDBEA CHENTER 1 
5 CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIAOC3I = 

1 S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
| Stuttgart'o Sirjafoninia orkestras = 
1 Dirigentas DARIUS LAPINSKAS | 
% Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su peraiunti- = 
= mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: = 
| DRAUGAS. 4545 W. 63rd S t . Chicaco. EB. 6 0 6 9 | 
nliUIIIIIIHIUIIIUIIIIIIIlHIHflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlHUIIIIIIIIIUIIIIIIIIHUHilIlHilH^ 

r^ -

V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rfiso grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

Giedros Nasvytytei-Gudauskienei 
KOMPOZICIJOS 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jau-
Kaina $2.00 

^ 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ L A I K A I 

merai. 
— Sopranui 

mentu-

t s m > i n BSSSBSsf 

piano akompani-
Kaina |3.00 

Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųst i : DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Str., 
f^iicago. 111. 60629. Dlinojaus gyventojai prideda 5<?5- taksų. 

iinimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiitm 

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

Apdraustai perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IHIHHIIIItlIHHIlIflimillliUIIIIIIIIUIIIIIHt 

10% — 30% — 30«(fc pigiau mokėsit 
u i apdraudę nuo usnies ir automo
bilio paa mus. 

FRANK Z A P O L I S 
Telef. — OA 4^8654 

S208»/, West 95tli Street 

iiiitniiiiiiimiiiiiHimiiiiinmiiiiiiinmit 
M. A. i I M K U $ 
rWOOMX TAX SRRVTCK 

XOTART PX7BtlC 
4259 So. Maplewood, teL 254-745* 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GUMINIŲ mkviettmal. pildomi 
PIIJETYRfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
niinminiMimiiiiMiHiiiiimiiitmuMum 

Bizni^nams apsimoka akelbtia 

Draafe**. 

D £ M £ S I O 

VEHIHIŲ KORTELIŲ 
REIKALn 

Viiitinių kortelių naudojiaass yra 
frsiua paproty*. Bianisriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visi} luo
mų atstovams turėti graiiaa riaV 
tinęs korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją Tisais panaiitia reikalai*. 
Busite patenkinti mtaą patamaTV 
mu. 

iiimiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiHiimiiiiiiiūt 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADiajOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port
felio — iliustracijos: Zita So-
deikienė. Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys dideho rormato, 180 psi.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

iJžsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd S t , Chicago, Dl. 
60629. 

flimiillfllitfiiliiiittifiasaauitHiiitiiiiiiiiiii 

uiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ 

ISETVUOJE 

P A R O D A 
(1972 -1975) 

Redagavo 
ALGIMANTAS KEZYS. S.J. 

Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri
deda 90 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t . 

Chicago, IL, 60629 

iBntiiuluiniiiiiiiiuluiiuiiiiiimiiiitam 



A. A. ANTANINA INDKEIKIENE 
Pareigingą lietuvę prisimenant 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 

Gegužės 25-ąją, pirmąją Sekmi
nių švenčiu dieną, po ilgos ir sun
kios ligos Pacificos mieste, Kalifor-
nojoje, mirė a.a. Antanina Iindrei-
kienė (Jonelytė), isuomenės vei
kėja, mūsų dienraščio artimo 
bendradarbio Petro Indreikos žmo 
na. Jos kūnas buvo pervežtas į 
Chicagą ir gegužės 30 dieną pa
laidotas Liet. Sv. Kazimiero kapi
nėse. 

Velionė nebuvo eilinė moteris. 
Taigi tenka sustoti prie jos gyve
nimo ir darbų. Ji buvo gimusi 
1913 m. kovo 1 d. Naujųjų Ste-
beiltiu kaime, Vadokliu vis., Pa
nevėžio apskrityje, pasiturinčio Sauliuko, Jonuko Tervydžiu ir 
ūkininko šeimoje, išauginusio tris! Dariuko Radvilos. Persikėlus iš 
sūnus ir tris dukras. Baigusi Pa-1 East Chicagos į Chicagą, 111., čia 
nevėžio mergaičių gimnaziją bu- i įsikūrus ir materialiai susitvar-
vo įstojusi į V. D . unversiteto, kius, atrodė, kad visi vargai jau 
humanitarinių mokslu fakultetą, į liko nuošalyje, bet Aukščiausiojo 
bet pajutusi savyje norą padėti! keliai nežinomi — ją ^ prislėgė 
artimui sunkiose gyvenimo va- sunki ir skausminga vėžio liga, 
landose, ryžosi universitetines stu- j kurią dar pasunkino iš Lietuvos 
dijas atidėti vėlesniam laikui ir gaunamos blogos žinios — brolis 

A. a. Antanina Indreikienė 

KALANTOS MINĖJIMAS SU 
INFORMACIJA APIE LIETUVA 

Prieš aštuonerius metus Kaune 
dramos teatro sode susideginu
sį jaunuolį Romą Kalantą ypa
tingu dėmesiu kasmet prisimena 
Lietuvių Moterų federacijos 
Philadelfijos klubas, kurio veik
los didžiąja judintoja yra buv. 
Lietuvos operos solistė Juzė Au 
gaitytė. 

Šis klubas metų bėgyje suruo
šia keletą renginių, visada su 
įdomiom programom, su naujais 
atlikėju veidais, su turtingais tu
riniais, su gražiai dekoruota sce
na, su gerai paruošta sale. 

Kalantos minėjimas, atrodo, 

rinkusius supažindino R. Miro-
nienė. Šis 40 metų vyras labai ar
timas lietuviams, išgyvenęs to 
kius pat vargus, kaip ir visi mū
šy vėliausios lagerinės imigraci
jos ateiviai. Amerikoje jis baigė 
žurnalistikos mokslus 1962 me
tais. Porą metų dirbo Ameri
kos konsulate Leningrade. Lan-

PARALI2U0TAS 

Aštuoniolikos metų jaunuolis 
Brian Svvift, Burbanko gyven
tojas, sužeistas futbolo aikštė
je, buvo paraližuotas. Dabar 
pradėjo atsigauti ir jau gali ta
pyti, pritvirtinus prie jo rankos Į 
teptuką. 

je pagundai tvirtai kratosi. Tai 
viena iš didesniu priežasčių, kad 

kėši Latvijoje, o taip pat ir Lietu- | Lietuva tebėra lietuviška, o Lat-

įsigyti daugiau praktišku žinių ir 
patyrimo artimo meilės darbe, 
įstojo i Raudonojo Kryžiaus ligo
ninės Kaune gailestingųjų seselių 
ir akušeriu suorganizuotus kur
sus (1935 m . ) . PodvieJŲTmety sėk
mingų studijų juos baigusi ir at
likusi reikalaujamą praktiką, pra
dėjo dirbti Birštono sanatorijos 
kurorte, talkindama dr. B. Matu
lioniui globoti čia gydomus ligo
nius. 

1938 m . Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės vadovybės buvo pa
kviesta į Kauną eiti ligoninėje 
pareigas greitosios pagalbos sky-
je. Kuri laiką padirbus, jai buvo 

voje. Iš jo pasakojimų matyt, kad 
jis gerai pažįsta komunizmą ir 
Sovietų Sąjungos gyvenimą. Jis 
kalbėjo vaizdžiai ir įdomiai, nors 
mūsų visuomenei nedaug ką nau
jo ar negirdėto tepasakė. Bet 
jis patvirtino bei paryškino So
vietijos piliečio padėtį bei jo gy
venimo sąlygas. Įdomu buvo iš 

jau tapo LMF Philadelphijos klu-1 girsti jo teigimą, kad okupuotas lie I 
bo tradicinės veiklos dalimi. Šį- tuvis laikosi kietai prieš okupaci | 
met šis minėjimas įvyko gegužės nį spaudimą. Kai, anot jo, latviai 
18 d. Šv. Andriejaus parapijos sa- skubiai prisitaikė prie režimo sa
lėje. Jis prasidėjo 'pamaldomis, į lygu, tai lietuviai rodo tvirtą pa:i-
kurias nemažas įvairaus amžiaus | priešinimą. Kai latviai greit su-
moteru būrys, pasipuošę tauti- j sigundo aukštesnėm pareigom ir 
niais kostiumais, kartu su lit.: didesniais atlyginimais ir dėl ju 
mokyklos vyresnėm mergaitėm,, lengvai išvyksta į Sovietijos gilu-
gražioje procesijoje suėjo Mišių '• mą, tuo dingdami latvių tautai, 
aukai už Romą Kalantą. Pamoks- į tai lietuviai geresniu tarnybų ir 

na sugebėjo pabėgti iš tremiamu- I lą pasakė kun. K Sakalauskas, o didesnių algų Sovietijos gilumo 
įu vagono ir savo dienas baigė j Vilties choro giedojimą paįvairi- Į 
tėviškėje, globojama kaimyno. Ki- j no solistė O. Šalčiūnienė, kurios 

malonus sopranas dažnomis pro
gomis praturtina pamaldas. 

Minėjimas įvyko Šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Jį pradėjo S. 
Jurskytė, savo žodžiu priminda
ma Kalantos susideginimą ir jo 
aukos prasmę. Kalantos ir kitų 
už Lietuvą žuvusiųjų prisimini 

Jonas ištremtas į Irkucką, moti-

tas brolis išvengė tremiimo, pa
bėgęs į Kauną. Bet džiaugsmą 
jai teikė vienas iš sesers pusės 
šeimos narys, tapęs kunigu. Tai 
Marijonas Savickas. 

Po operacijų jos gyvenimas bu
vo pratęstas gal porai mėty, bet 
kančių varginama ir ligai išsi-

vija labai aprusinta. Ir Lietuvos1 

komunistu partijoje tikrų komu j 
nistų yra labai mažas nuošim
tis. Ir gyvenimas Lietuvoje esąs 
daug geresnis, kaip kad kitose 
Sovietų Sąjungos respublikose. Jis 
apie lietuvius kalbėjo su gražiu 
sentimentu. Užsiminė ir apie JAV 
vedamą politiką, kurioje nieko 
nėra, kas Pabaltijo kraštams teik
tu viltį. 

Beklausant, buvo malonu, kad 
mūsų broliškos tautos sūnus yra 
reikšmingc ne Amerikos gyveni
mo poste ir, be abejo, ten jis at
lieka gražią misiją mūsų tauti
niam interesui. Tikrai, už Emilio 
Sveilio pakvietimą LMF Phila 
delphijos klubui priklauso padė
ka. 

B. Raugas 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 2 d. 5 

I A. f A. 
I Vet. Gyd. KAROLIUI AVIŽIENIUI mirus, 
B jo sūnui KAROLIUI ir jo ŠEIMOS nariams gi-
• lią užuojautą reiškia 
• Lietuviu Opera 

A. t A. ANTANINAI INDREIKIENEI 
mirus, jus vyrui PETRUI ir DUKROMS su šeimo
mis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Felicija, Algis ir Vytautas Kapočiai 
Racine, VViscoosin 

Per visą laiką, gyvenant JAV-
-bėse, buvo aktyvi Lietuviu Bend-

pavesta tvarkyti •gimdyvių skyrių ruomenėje ir skatindavo dukras 
einant akušerės pareigas ir teik- dalyvauti jos renginiuose, k u-

A. + A. 
Vet. Gyd. KAROLIUI AVIŽIENIUI 

pietus, gegužės 25 d. sekminių j mas buvo pagerbtas susikaupimo 
dieną, 2 v a i pabaigė žemišką ke
lionę 

ti naujagimiams ir gimdyvėms 
reikalingą pagalbą. Ji didžiavosi, 

riems labai sumaniai vadovavo 
Zigmas Molėjus, darydamas di 

kad per jos rankas daugelis lai- Į dėlę įtaką jaunimui. Taip pat bu-
mingai išvydo nepriklausomos; vo aktyvi narė East Chicagos Ro-
Lietuvos skaisčią saulę ir ji ju- įžanciaus d-jos. Pradėjus leisti LKB 
tos: laiminga, matydama lietuvių j Kronikas lietuviu kaįba, East Chi-
tautos sveiką prieauglį. i cagoje suorganizavo jų leidimui 

1939 m . Šv. Kryžiaus bažnyčio- paremti būrelį ir jam vadovavo, 

minute. Šitaip trumpai ir buvo 
pagerbtas Romas Kalanta. Atro
do, kad Kalantos minėjimas te
sudarė progą pakviesti įdomų as
menį — latvių kilmės amerikie
tį žurnalistą, United Press Inter 
national Philadelphijos skyriaus 
vedėją Emilį Sveilį. Su juo susi

ję (Kaune) susituokė du di pi. eko 
nomistu Petru Indreilka. 

Užgriuvus II pasaulinio karo 
nelaimėms: I-jai komunistinei 
Lietuvos okupacijai — 1940 m. 
ir prasidėjus deportacijoms, teko 
slapstytis jos išvengimui, beglo-
bojant tik ką gimusią dukrelę 
Danutę, su kuria bandė pabėgti 
į tėviškę pas tėvus į N. Stebei-
kių km., nes vyras buvo įsijun
gęs į partizanų eiles Kaune, paly
dėdamas komunistus, bėgančius Į 
iš Lietuvos. Bet vyrą Petrą Lie- Į 
tūkio administracijai atšaukus iš Į 
part izanų eilių Lietūkio sandėlių į 
apsaugai, šeima vėl susijungė,! 
pergyvendama Kaune karo aud- j 
rą. 

Teko atsisveikinti su tėvyne, 
iškeliaujant į Vieną ir pasiren
kant pabėgėlio nežinomą likimą. 
Iš Vienos, vyrui įstojus į Teksti
lės inžinerijos mokyklą Sorrau-
-Lauzitz, prie Cotbus — Silezijo
je, teko persikelti, nes Vieną 1944 
m. pradėjo smarkiai bombarduo
ti. 

Vokietijoje karui pasibaigus ir 
įsisteigus UNRRA suorganizuo
tom stovyklom, teko prisiglausti 
Meerbecko Pabaltiečių stovykloje, 
kur vyras pradėjo mokytojauti 
Jono Pecka'čio suorganizuotoje sto 
vyk'los gimnazijoje ir dirbti UN-
RRos įstaigoje. Čia dar gimė dvi 
dukros — Birutė ir Aldona ir mo
t ina buvo užimta jų auginimu. 

1949 m. rugsėjo 8 d. Indreikų 
šeima atvyko į JAV. Pradžioje, 
pagal sutartį, tako dirbti ūkyje 
New Yorko valstijoje prie Plats-
•burgho. 15,000 akru ūkio šeimi
ninko Seimai staiga mirus, vals
tybė perėmė ūkio administravi
mą, darbininkus atleido. Tada 
akys nukrypo į Chicagą ir a.a. 
Antano Steikūno šeimai pade
dant , bidreikai įsikūrė East Chi-
cagoje, Indianoje. Čia išaugo duk
ros, baigė aukštuosius mokslus, 
velionei globojant ir jas auginant 
lietuviškoje bei katalikiškoje dva
sioje. J; 'buvo laiminga, kad triū
sas ir vargas nenuėjo veltui — 
dukros sukūrė šeimas, puikiai įsi
kūrė, sulaukdama trijų anūkų: 

sukeldama :š negausios kolonijos 
net 2,000 dol. paramos. Buvo ak
tyvi „Giedros" korp. narė, talki
no Liet. Fondui, Balfui, lit mo
kykloms. Iki pat užgesimo sie

lojosi visais lietuviškais ir lie
tuvybės likimo reikalais, sekda
ma spaudą iki pat .paskutinės mi
nutės, kol jos nesukaustė savo 
sparnais mirtis. 

Ilsėkis, miela Lietuve Antani
na, Amerikos žemėje! Tu dar 
ilgai liksi gyva savo darbais 
lietuvių tarpe. 

Bronius Kviklys 

mirus, jo žmoną MARIJJį, sūnų KAROLĮ, marčią 
LIUCIJJI, anūkus ALGIRDE JCrRĄ ir AUDRĄ ir duk
rą MARIJĄ su šeima Lietuvoj gilaus liūdesio die
nose nuoširdžiai užjaučiame. 

Rūta ir Albertas Bartkai 
Aldona ir Rimgaudas Budriai 
Ona ir Robertas tepeles 
Aldona ir Elegijus Kaminskai 
Rūta ir Jonas Spurgiai 

A. A. 

JONAS MISIŪNAS 
Chi-Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1980 m. gegužės 31 d., 

cagoje, sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir saulių Sąjungai. 
l iko giliai liūdintys 2 sūnus Lietuvoje — Vygantas ir Gedi

minas su šeimomis. 
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 3 vai. popiet Eudeikio koplyčioje, 

4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 3 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šermenyse ir laidotuvėse: 

Nuliūdį: Sūnūs ir artimieji. 

Laidotuvių direktoriai D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. LA 3-0440. 

PA DĖKA 
A. f A. ANTANAS GEGUŽIS 

Mirė 1980 m. gegužės 25 d., ir buvo palaidotas gegužės 29 d. 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. C. Augliui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame p. Pociui už atsisveikinimo kalbą koplyčioje. 
Dėkojame Sauliams už garbės sargybą ir šauliams karsto ne

šėjams. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybes padėkoti. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Jurgiui F. Rudminui už malonų 

patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

GIMINĖS 

A. t A. KOTRYNAI KMB.IEHB 
iškeliavus namolei, skausmo ir liūdesio prislėg
tam jos vyrui, mielam palangiškiui prieteliui STE
PONUI KARVELIUI nuoširdžią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime. 

L ir M. Kleinaičial 

Brangiam broliui 
A . f A . P R A N U I D A P K U I mirus, 

mielus BENEDIKTA ir J0N£ DAPKUS ir jų šei
mas širdingai užjaučiame. 

Mykolas ir Eufemija Cibai 
Vladas Kalytis 
Stasė Lengerdaite 

Brangiai motinai 
A.f A, 

SOFIJAI BIELSKIENEI mirus, 
dukrai BIRUTEI su ŠEIMA ir artimiesiems reiš
kiame mūsų nuoširdžiausią užuojautą. 

Lile ir Ignas Juzėnai 

A. t A. ANTANINAI INDREIKIENEI 
baigtis šią žemišką kelionę, jos vyrą PETKĄ, dukras DA
NUTĘ, ALDONĄ ir BIRUTĘ su šeimomis ir kitus art i
muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Olga ir Juozas Valentinai 
Danguolė ir Žvaigždė Valentinaitės 

A. f A. PRANUI DAPKUI 
netikėtai mirus, jo brolj BENĄ su SEIMĄ ir visus gimi
nes skaudžiame liūdesy nuoširdžiai užjaučiame. 

Lidija Petravičienė vr dukros 
Birutė ir Juazas Skorubskai 
Rima ir Algis TarruyHūnai 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - ° 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Chicago 
14 10 So. 50th A v., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AL I O M O B I I i AMS S I A IA II 
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X Iš Australijos į V I-ją tau
tinių šokių šventę atvyksta 
Klumpakojo vienetas. Vadovė 
Anelė Kaminskaitė-Morkūnienė. 

X Dainavoje įvykstančioj Lie 
tuvių fronto bičiulių stovykloj 
rugpiūčio 10-17 d. meninėj pro
gramoj dalyvaus ir rašyt. Al. 
Baronas. 

X Prudencija Bičkienė, Evan 
ston, HL, žinoma solistė, savo 
laiške išreiškė pasitenkinimą 
dienraščiu, tiktai nusiskundė, 
kad paš tas ne visada reguliariai 
jį pristato. Atnaujindama pre
numeratą, atsiuntė ir 25 dol. au 
ką. Nuoširdžiai dėkojame ir 
skelbiame Garbės prenumerato-
re. 

X J. Mikutis, Madison, Wis., 
buvo į Chicagą atvykęs. Užsu
kęs į "Draugą", domėjosi lietu
viškomis knygomis ir nusipir
ko jų už 40 dolerių. 

x Teresė Galdelytė, Omaha, 
Nebr., dailininkė, skaučių vei
kėja, atnaujindama prenumera
tą, parėmė mūsų spaudos dar-

X švč . M. Marijos Gimimo 
par. choras birželio 15 d., sek
madieni, 7 vai. vak. šv. Vardo 
katedroje, minint Tragiškojo 
Birželio gedulingą prisiminimą, 
giedos specialias giesmes. Gie
dojimui vadovaus muz. Anta
nas Linas, prie vargonų bus 
Arūnas Kaminskas, talkininkau
jant Kaziui Skaisgiriui. Taip 
pat giedos solistai Dana Stan-
kaitytė ir Jonas Vaznelis. Cho
ro pirmininkas y r a Zigmas Mo-
liejus. Chorą pakvietė Chica-
gos lietuvių organizacijų komi
tetas, kuris rengia Lietuvos 
okupacijos ir trėmimų 40 metų 
sukaktį. Komitetui vadovauja 
Kazys Laukaitis. 

x Cicero Šv. Antano parap. 

IŠ ARTI IR TOLI 

mokykla vakar iškilmingai bai- j bus 10 dolerių auka. Dėkojame, 
gė mokslo metus. Baigusiųjų j x Jonas Pleskus, St. Peters-
tarpe yra šie lietuviai: Kazysjburg Beach, Floridoje, prie pre 
Razma, Rūta Šulaitytė. Rūta numeratos mokesčio pridėjo 10 

dolerių auką. Labai ačiū. 
x Antanas Kvedaras, Cha-

pel Hill, NC, prenumeratos mo-
praėjusį penktadienį Jaunimo j kestį palydėjo 12 dolerių auka. 
centro kavinėje, Poezijos dienas j Esame dėkingi, 
pradedant. Ilgesnę paskaitą, j x Beverlv Shores šv. Onos 
įvertindama K. Donelaitį kaip i bažnyčioje birželio 8 d. 12 vai. 
poetą ir kunigą, pateikė prof. į b u s atnašaujamos šv. Mišios, 

Tamošiūnaitė. 
X Kristijono Donelaičio 200 

m. mirties sukaktis paminėta 

Marija Saulaitytė - Stankuvie
nė, susilaukdama nuoširdaus 
pritarimo. Akt. Algimantas Di-
kinis, puikiai padeklamavęs ne
mažą pluoštą Donelaičio "Metų" 
poemos ištraukų, atskleidė poe
zijos grožį ir buvo labai šiltai 
sutiktas. Vakaronę pradėjo ir 
baigė trumpu žodžiu poezijos 
dienų organizatorius Kazys Bra . 
dūnas. Gausiai susirinkę tau
tiečiai nupirko nemaža knygų. 

X Gina Arbaitė, kuri eina at 
sakingas pareigas miškų pramo
nėje, gavo vėl paaukštinimą ir 
dvejus metus turės dirbti nau
joje vietoje, netoli Sunny Hills, 
Floridos. 

X Juozas Blažys, Balfo 5-jo 
skyriaus valdybos narys, vado
vaus automobilių sustatymo tai-

minint birželio įvykius. Mišias 
laikys kun. Jonas Borevičius, 
SJ. 

Hamiltono Vysk. Valančiaus lit. mokyklą baigusieji su savo auklėtoja mokyt. Ant. Mikšiene vidury. Sėdi iš kairės: 
Rūta Kamaitytė, Elena Budininkaitė, Elena Rukšėnaitė, mokyt. A. Mikšienė, Rita Vaitiekūnaitė ir Ramoną Raguckai-
tė; stovi: Jonas Kareckas, Rimas Siūlys, Ramoną Ciprytė, Rolandas Bartninkas, Tomas Stanaitis ir Edvardas Kairys. 

Nuotr. J. Miltenio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOTEKAJTIENfcS STUDIJOS 

KONCERTAS 

Solistės Izabelės Motekaitie-
nės vedama balso studija Brid-
geporte pasižymi sėkmingumu. 
Tai įrodė jos mokinių pa
vasariniame koncerte gegužės 
25 d. Jaunimo centre. 

Koncertą atidarė pa t i sol. L 
Motekaitienė, pasveikindama 
svečius ir p rašydama atvira šir
dim priimti mokinių pas tangas . 
Koncertą pradėjo tautiniais d r a 
bužiais pasipuošusių mergaičių 
kvintetas: A. Baronai tytė , A. 
Budrytė, A. Ei tu ty tė , D. Poli-
kaitytė, O. Požarniukaitė, ge
rai sudainuodamo8 O. Metrikie-
nės patriotišką "Tautinis dra
bužis". Pažangios s tudentės A. 
Baronaitytė ir O. Požarniukai tė 
padainavo H. Abt "Pavasar io 
gyvenimu". Sesuo i r brolis Da
lia ir Arūnas Polikaičiai įrodė 
savo pažangumą duetu K u r 
plauki, antele? (Gorbulskio). 
Amerikietės M. B a k e r ir Sh. 
Meyerhoff perteikė Somervell 
Po žaliuoju medžiu. Sklandžiai 

lę. P i rmoj i koncerto dalis bu
vo duetai . Thimano dainą apie 
pavasario vėją atl iko K. Hof-
meis ter i r T. Lee Feffo. 

Melodingai skambėjo S. Bra-
kauskai te i ir J. Gražiui atlie
k a n t Bražinsko Tėvynė Lietu
va. Amerikiečiai sesuo ir bro
lis Ter r i i r George Fe r ro padai
navo vokiečių kompozitorių dai 
ną apie paukštelį. P i rma kon
cer to dalis baigta Aleksandros 
ir Jono Gražių duetu. Tėviškė
lės rūbas mainos (Mačiukaičio-
Gorbulskio) . 

Jaunuos ius dainininkus visą 
laiką fortepijonu palydėjo muz. 
M. Motekaitis. Dainų vertimai 
į lietuvių kalbą atlikti pačios 
muz. I. Motekaitienės. 

Ant ro je koncerto dalyje jau
nieji dainininkai buvo pasirūpi
nę ir a t i t inkamais kostiumais. 
S. Baškauskai tė vaizdavo žibu
tę (Vainilaičio-Paketuro) bei 
dainavo Strouse apie rytdieną. 
George F e r r o pasirodė su ang
liškomis Arlen ir Williams dai
nomis. A. Gražytė Gorbulskio 
da ina vaizdavo Lietuvos dan-

Adelės arija iš Isouardo "Lote
rijos biletas". 

Koncertas pasižymėjo kūri
nių gausumu ir įvairumu. Pa-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Stasys Dėdinas, dirbęs 

JAV imigracijos departamente, 
VVashingtone, D. C., paskutiniu 
laiku ėjo viršininko pareigas 
imigracijos įstaigoj St. Croix, 
Virgin Islands, aerodrome. Da
bar jis sulaukė pakėlimo į aukš 
tesnes pareigas ir pereis dirbti 
į JAV konsulatą Vienoj. Greitu 
laiku jis su šeima persikelia į 
Austriją. 

— Tautinės sąjungos Cleve-
iando skyrius birželio 1 d. 4 vai. 
Lietuvių namuose mini 30 m. 
sukaktį. Kalbės inž. J. Jurkū
nas, o meninę programą atliks 
pianistas Antanas Smetona. 
Skyriui pirmininkauja Kazys 
Karalis. 

— JAV LB tarybos narto 
Juozo Kojelio laišką redakcijai 
išspausdino "Los Angeles 
Times' dienraštis balandžio 16 
d. lakioje. Autorius skaitytojus 
supažindina su polit biuro na
riu Mikhail Suslovu ir jo žiau
rumais prieš lietuvių tautą, mal 
šinant rezistentus antrojo pa
saulinio karo metu. 

silaukė gausių plojimų. 
Patiko svečiams R. Kasiulio 

rodė dainavimo mokytojos sol. j birbynės ir A. Vasaičio forte-
Motekaitienės platų dainų kū
rybos pažinimą, gerą parinki
mą ir sugebėjimą dirbti su jau
niausiais dainininkais. 

— Baisiojo birželio minėji
mas Los Angeles bus birželio 
15 d. viršutinėje parapijos sa
lėje. Minėjimą rengia estai, Pro 
gramoje dalyvauja visų tr i jų Pa 
baltijo tautų meninės jėgos. 

VOKIETIJOJ 
— A. a. Vladas Stunguris, 

59 m., mirė V. Vokietijoje Lue-
becke, gegužės 22 d. Ten ir pa
laidotas. Toronte, Kanadoj , gy
vena jo sesuo Marija Jakavičie-
nė, broliai — Eugenijus, Stasys 
su šeima, seserėčia Rožaitienė 
su šeima. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. V. Šarka. 

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
— N. Zelandijos LB krašto 

valdybon išrinkti: pirm. Milda 
Babrauskaitė-Hartley, Vacius 
Procuta, Antanas Atkočaitis, 
Rasa Cepulytė - Mills, Murray 
Hatley ir Derėk Hartley. 

KANADOJE 
— A. a. Povilas Skučas, 75 

m., mirė gegužės 23 d. Palaido
tas iš Prisikėlimo par. šventovės 
lietuvių kapinėse. Paliko žmoną 
ir dvi dukras. Velionio brolis ge 
nerolas Kazys Skučas, rusams 
Lietuvą okupuojant 1940 m. bu 
vo suimtas, išvežtas į Rusiją ir 
mirė 1941 m. Butyrkų kalėjime 

Paskutinė koncerto daina bu
vo iš Aušros Baronaitytės bisui 
išprašyta Metrikienės "Gegu
tė" , atlikta su smuiko ir forte
pijono palyda. 

Mokinės sol. I. Motekaitienę j s i e r n s honorarą, 
apdovanojo gėlėmis. Pabaigoje 
K. Požarniukienės ir tėvų su
ruošti užkandžiai. J . P r . 

pi jono duetas: Piemenukas 
(Galkausko), Laukų daina (Bu-
drevičiaus), Siuntė mane (Ka-1 Maskvoje. 
čanausko). Publika domėjosi j — Birutė Nagienė, išraiškos 
šių dviejų instrumentų derinio į šokių mokytoja, dėstanti šį me-
naujumu. Solistė ir abudu mu- i ną La Salle kolegijoje, baigė 
zikai buvo apdovanoti gėlėmis, j šiuos mokslo metus. Keletas jos 
Pirm. E. Kielienė padėkojo me- Į paruoštų šokių užrašyta vaizdą 
nininkams, draugijai paaukoju-

Kun. J. Juozevičiui sukalbė
jus maldą, vyko vaišės, o po jų, 
grojant Miknevičiaus orkestrui, 
vyko šokiai. Publikos buvo 
apie 300. 

Buvo ir laimėjimai, kuriuos 
Lietuvos dukterų organizaci- ^organizavo parengimų vedėja 

LIETUVOS DUKTERŲ 
BANKETAS 

ja šeštadienį, gegužės 24 d., Jau 
nimo centre, surengė savo pa
vasarinį balių. Jį atidarė pa
rengimų vadovė Valė Rumšie-
nė, pasveikindama svečius, pa
dėkodama už pagalbą draugijai 
ir pakviesdama žodį tartį pir
mininkę Emiliją Kielienę, kuri 

kininkams Balfo gegužinėje J o - ! R ū t a JuS*ienė, Brighton Parko. Chi-1 sudainavo A. Budry tė ir A. Ei-! S a u s mėlynę ir Padillos melo- į jau penktą kartą išrinkta dve-

Šokių mokytoja. 
Nuotr. M. Nagk> į bulskio duetu Aš saugosiu mei-

x Kazys Rožanskas, čikagiš 
kis, j au daugelis metų platina 
lietuviškas knygas įvairiuose pa 
rengimuose. Už parduotus leidi
nius gražiai atsiskaito. Šiomis 
dienomis jis vėl sąžiningai atsi 
skaitė su "Draugo" knygų pre
kybos skyriumi. 

X Vaikų gegužinė, j kurią 
kviečiamos visos lietuviškos šei
mos, įvyks sekmadienį, birželio 
8 d., nuo 12 iki 6 vai. vak. St. 
Mary's Seminary, Lemonte. Ma
žiems ir dideliems vaikams bus 

CHICAGOS ŽINIOS 
DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ MASKVA 

KONCERTAI NAVY P I E R 

Birželio mėnesį ketvir tadie-
Vadinama solidarumo dienosi nių, penktadienių ir šeštadienių 

demonstracija buvo suruošta 
Chicagoje. miesto centre, gegu
žės 29 d. vidudienį. Dalyvavo 
žydų organizacijų vadovai, kitų 
etninių grupių atstovai, žydų 
mokyklos. Buvo reiškiamas pro 
testas prieš Maskvą, kad kliu
do žydams emigruoti į Izraelį 
ir kitur. Gubernatorius ir mere 

organizuota programa, žaislų lo- j u p r o g a p a s k e I b ė p r o klamaci -
tenja, veiks virtuvė ir baras. 

vakarais 7 v. bus džazo, popu
liarios muzikos, solistų koncer
tai Navy Pier, Chicagoje. 

P A G E R B I : 
LAIKR.AŠTTNTNKUS 

Board of Health atstovai nemo
kamai skiepys ir tikrins kraujo 
spaudimą, bus ugniagesių ir po
licijos mašinų paroda. Kelias iš 
Chicagos: Archer iki Rt . 83 
South, paskui iki 111 St . (Main 
St.). Sukit j dešinę ir važiuoti 
2 mylias. Seminarija kairėje. 
1400 Main St. Gegužinę ruošia 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų Na
meliai; informacijai skambinki
te NijoM GierštikJeTw»i telef, 
599-2919. (pr .) . 

x TfcVŲ DIENOS v . Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 6 d. ir tęsis iki 15 d., Ma
rijonų koplyčioje prie "Drau
go". Ši novena skirta Švč. Jė
zaus širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos 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. Kilbotirn Ave., Chioago, HL 
50623. (pr.) 

jas, paremdami tuos reikalavi
mus. Pagrindinis kalbėtojas bu 
vo komunistų kalintas A. Sle-
pak. 

IŠEIKVOJO MILIJONĄ 

JAV katalikų spaudos sąjunga 
paskyrė žymenį "Chicago Ca-
tholic" redaktoriui A. E . P. 
Wall ir to paties laikraščio ko-
lumnistui kun. Th . N. Davis, 
buvusiam "America' 
vyr. redaktoriui. 

vėją. Fe r r i Lee Fe r ro įterpė 
lengvą baletą į B r a h e ir Scott 
dainas . J . Gražys su humoru 
vaizdavo burtininką (Gilbert-
Sullivan) ir Gorbuskio daina. 
Kim Hofmeister pasirodė su 
Delius kompozicija ir liaudies 
daina. 

A. Budrytė Bražinsko kūri
niu vaizdavo gurgiančią upę 
žvaigždinėlę ir norvegų liaudies 
daina pasakojo apie gimtinę. D. 
Polikaitytė dainavo Stankūno 

gos Lietuvių dukterims. 
nynų sodyboje, Chesterton, Ind . | ^ ^ ^ | n ė s m o k y W o s t a u t i n * Į tutyte, pasirodydamos su C - J ĄįĮ1 "•* i ^ t š ^ 9 **** p ^ f r | J » .**?*. • « * » ; « * Chica-
J. Blažys automobilių sustatymą 
Balfo gegužinėse pavyzdingai 
tvarko jau kelerius metus. 

Valė Rumšienė. Vaišėmis rūpi
nosi Marija Macevičienė, jas pa 
ruošė O. Norvilienė, talkinama 
L. Kybartienės ir L Seibutie-
nės. Narės suaukojo dovanų 
mažesniems laimėjimams, ku
riuos tvarkė lėšų telkimo komi
sijos pirmininkė Aldona Ankie-
nė su talkininkėmis. Didiesiems 
laimėjimams dail. B. Morkūnie
nė buvo paaukojusi savo pa
veikslą, o kun. J. Domeika bu
vo paaukojęs savo tapytą gam-

juostėn ir bus rodomi televizi
nėje programoje. 

— Sendžakaitė, Aldona, Šv. 
Juozapo gimnazijos mokinė, 
anksčiau laimėjusi savo gimna
zijos ir Toronto miesto rengtas 
rašinių varžybas sveikatos te
ma, dabar laimėjo Ontario pro
vincijos varžybas ir gavo premi 
ją. J i kartu su Dana Čepaityte 
yra gimnazijos šių metų garbes 
studentų sąraše. 

— Krepšininkas Leonas Rau-
tinš gegužės 13 d. buvo atskrai 
dintas iš Syracuse un-to ir fil
muojamas CBC studijoje. Fil
mas bus rodomas liepos 16 d. 
(Maskvos olimpiados metu) per 
CBC tinklą programoje "For 
the Love of Sport". Leonas fil
me pasakoja savo sportinę veik 
lą i r Maskvos olimpiados boi
kotą. 

ir Puccinio kūrinius, A. Poli- Lietuvos pabėgusiu ir į balių 
kal t is Jakubėno a ranžuota liau- į a t v y k u s i u ir Lietuvos seserų 
J S . < 3 , a ! I l f 1 ,P fS? k? J O :„ I ! a i p y * ' ! g l o b ° jamu Vytautu Galinaičiu. 

Bankete buvo ir meninė pro-

Pirmininkė pranešė, kad pra
eitais metais šalpai buvo išda
linta 16,500 dol. Globojamųjų I tovaizdį. 
atsiranda tiek, kad jau nebeį-j Lietuvos dukterys šiemet 
manoma visus sutalpinti į turi- į š v?s 20 m. sukaktį nuo savo 
mus namelius. Globojamųjų; įsikūrimo. Dabar jų JAV yra 
yra ne tik Chicagoje, bet ir gy-; Jau 7 skyriai. Didžiausias Chi-
venančių Kanadoje, Vokietijoje, i cagoje — apie 1000 narių. Čia j 
Švedijoje, Venecueloje. Pasi- i Jos veikia pasiskirsčiusios į 401 " ™ " * : n ™ 9 *•*• * i 6 v. v 
džiaugė, kad turi naują dvasios i seniūnijų, apimančių visas žy- Bm»*^ n ' J ° 3 '• r l t a l 2 v t j - d 

vadą kun. J . Juozevičių. Supa-1 mesnes lietuvių kolonijas. Per-
žindino svečius su neseniai iš n a i J0 3 Chicagoje palaidojo pen 

fmimniiimmmiiiiimniimi;iiiiimum> 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 

ĮKLIUVO SUKČIAUTOJAI 

Illinois prokuroras B. Carey 
Pat rauktas į teismą buvęs paskelbė, kad t raukiami teis-

Harris banko Chicagoje tarnau į man 57 asmenys, kurie apgau-
tojas Jer ry Maža. 34 m., kalti- Į lingai ėmė šalpos pinigus. I š jų 
namas išeikvojęs 1.3 mil. dol., • 33 buvę a r tebesantieji valdžios 
besistengdamas padengti savo tarnautojai. Jie kal t inami ap
losimų pralaimėjimus. 

SUMAŽfcJO STATYBOS 

gaulingai išėmę 810,000 dol 

KAFKOS DRAMA 

žijo" karaliui, kol j aunas buvo 
Sudainavo ir Karnavičiaus jau
no bajoro dainą — tolijo... A. 
E i tu ty tė dainavo apie gondolie-

žurnaloirf t j (Bush-Head) ir iš Chapma-
no-Thomo "Mignon" operos ari
ją "Ar žinai, kur šal is" . L. Gar-
lauskas, jau iš suaugusių gru
pės, dainavo ariją iš Bizet Per
lų žvejų ir Fusco-Falvio Pasa
kyki man (itališkai), Mary Ba
k e r dainavo Boughtono Mirti
nąją valandą ir su smuikininko 
Th. Zeman bei fortepijono M. 
Motekaičio palyda Weilando 
Džiaugsmingą dainą Dievui. 
Smuikininką? Th. Zeman su 
fortepijono palj i atliko Wie-
niawskio Scherzo — Tarantelė, 
Sh. Megerhoff a t l iko Dvorako 
ir Gershwino kūrinius. Tadas 
R ū t a padainavo Jakubėno pa-

grama, kurią atliko solistė Mar
gar i ta Momkienė. fortepijonu 
palydint muz. A. Vasaičiui ir 
birbyne pritariant Rimgaudui 
Kasiuliui. J i padainavo Kas ber 
nelio sumįslyta (liaudies d.) , 
Varpeliai (Mendelssohno) Žvai
gždutė (Dvariono) ir Rūtelės 
ariją iš Banaičio operos "Jūra
tė ir Kastytis". Ji pelnytai su

kis artimųjų neturinčius lietu
vius, o šiemet jau irgi palaidojo 
du savųjų neturėjusius. Chica
goje jos kasmet ruošia du pa
rengimus, vasarą — gegužinę, 
prieš Velykas — margučių ir 
kitokių skanumynų išpardavi
mą. Visos narės, ypač pirmi
ninkė E. Kielienė, parodo daug 
nuoširdumo savo veikloje. Šia
me baliuje dalyvavo ir Lietuvos 
gen. kons. J. Daužvardienė. 

J. P r . 

Tel. 
ir pagal susitarimą. 
776-5162 a rba 776-5163 
2649 W. 63 Street 

Chicago, Dl. 60629 
immiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 5o. Kedzie Avenue 

Tel. _ 776-8706 
Chicago, Illinois 60629 

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

Chicagos srityje balandžio Pagal žymaus Europos rašy-
mėnesį tebuvo išduota 370 leidi! tojo Franz Kafkos kūrinį M. 
mų statyt i vienos šeimos na- j McClure sudarė dramą "Jose-
mus. Prieš metus balandžio j phine the Mouse Singer", kuri 
mėn. buvo išduota 1.581 leidi-Į yra laimėjusi Obic žymenį, da
mas tokiems namams. Statybaj bar statoma P a r y teatre , 1225 Į gal Brazdžionio žodžius sukur-
nukrito 71%. W. Belmont. Chicagoje. Drama i t ą Mylėsi Lietuvą ir tolo. Įdo-

simbolinė. turi absurdo tea t ro miai skambėjo ir karal iaus ari
j a iš Verdi "Don Carlos". 

Daugiau žaismingumo įnešė 
O. Požarniauskaitė savo arijo-

šešios Didžiųjų ežerų valsti- j mis iš Bizet "Carmen", dainuo-
jos sudarė naują susitarimą, p&.! dama prancūziškai. A. Baronai-
gal kurį Illinois valstija galės ! t y t ė . ilgiau studijoje lavinusi 

DINGO 10,000 ŽVAKIŲ 

Iš Chicagos policijos automo
bilių ir elektronikos reikmenų 
sandėlio dingo 10.000 "žvakių" 
(gparkplufft* automobiliam. Jos 
buvo p i"-, i mokant po 81 et. 

atspalvį. 

DAUGIAU V A N D E N S 

už kyrSudfi.^ Tfškomi kaltinin- j gauti daugiau vandens iš Michi; balsą sudomino svečius DelT-
kai. j gano ežero. \ Aqua daina apie kregždelę ir I 

Vyčių veikiai Lar 
nomai. 
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f DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! f 
i Kiekvtenų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- i 
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų į 
| galima įsigyti ui pusę originalios kainos arba už jos ! 
| trečdalį. 
| Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa-
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai i 
§ DRAUGE ir lūs rasite malonų patarnavimą, 
1 KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI IIA PROGA. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 
P.*. 

Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito 
mėnesio — birželio 14 d. s 
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