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KOVA UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ 
(Tęsinys) 

Pamokslo metu klebonas pa
aiškino visiems tikintiesiems 
bažnyčioje, kad jokio ūkio baž
nyčia neturi, o finansiniu atžvil
giu — visus mokesčius kuo 
punktualiausiai sumoka. Visi 
atlikti remontai, visos remontui 
reikalingos medžiagos buvo įsi
gytos ne "blato" keliu, o viskas 
pirkta parduotuvėje ir su sąs
kaitomis. Net adatos bažnyčiai 
neperkame be sąskaitos, nes 
esame kiekvienais metais rajono 
tikrinami. 

Pamaldų metu apylinkės pir
mininkė buvo atvykusi prie baž
nyčios durų pasitikrinti, ar jos 
prisegtas skelbimas yra ir, ra
dusi atidarytas duris taip, kad 
skelbimas atsidūrė prie sienos 
ir liko nematomas, bažnyčios 
duris uždarė. Žmonės vėl atida
rė. Tada ji nuplėšė skelbimą iš 
lauko pusės ir su smeigtuku 
prisegė prie vidinės durų pusės. 

2monės, eidami iš bažnyčios 

ir matydami šį skelbimą, šyp
sojosi. 

Susirinkimas neįvyko Atėjo 
tik viena moterėlė. 

1979 m. birželio 4 d. Daugai
lių miestelyje apylinkės darbuo
tojai nešiojo, o kaimuose priva
lėjo išnešioti laiškanešiai, at
spausdintus ant firminių blan
kų, pažymėtų herbu ir Utenos 
rajono Vykdomojo komiteto ap
valiu antspaudu, kuriais kvietė 
1979 m. birželio 1 d. 18 vai. į 
Daugailių kultūros namus vi 
suotiniam tikinčiųjų bendruo
menės susirinkimui. Pasirašė 
Utenos raj. LDT vykd, komite
tas. 

Susirinkimas neįvyko, — at
vyko tik trys moterys. 

Klebonas tikintiesiems pra
nešė, kad jeigu bus daromi ko
kie nors puolimai prieš bažny
čią ir jos komitetą, viskas bus 
viešai tikintiesiems kiekvieną 
sekmadienį informuojama. 

(Pabaigt) 

Irano kurdai 
nepadeda ginklų 

Kurdus remia Irakas, užsienio grupes 

ŽYGIS | ŠILUVĄ 
Rugpiūčio 25 d. į pavakarę Ty

tuvėnuose pasirodė jaunimo bū
reliai, dauguma 14 — 20 metų 
amžiaus. Be triukšmo, be tokiais 
atvejais jau mums įprastu keiks 
mų ir stumdymosi besišypsąs jau
nimas "okupavo" visas laisvas 
miestelio vietas po stogais. Mies
telis nejučiomis, tiesiog nepaste
bimai, susiurbė tūkstantinę jau
nimo masę. Įdomu, kad gyvento
jai juos mielai priėmė, nepastebi
mai sutalpino, tyliai solidarizuo
damiesi jaunimo sumanymui. 
Žmonės patikėjo, kad tokie nesu
gadins padargų, nepavogs ko 
nors, nepadegs pašiūrėje ar kluo
ne šieno (nė vieno nesimatė rū
kančio). 

Irano revoliucijos vadas 
ti Amerikos, dalyviams. 

ajatola Ruholla Khomeini pasakė kalbą tarptautines konferencijos, kuri suvažiavo pasmerk-
Prie ajatolos kojų sėdi Irano užsienio reikalų ministeris Sadegh Ghotbzadeh. 

Kažką pajutęs, miestelio cent
re sėdėjo uniformuotas pareigū
nas su keliais neuniformuotais ir 
budriai dairėsi, ypač jų žvilgs
niai ieškojo mašinų. 

Graži, barokiniai iškilminga 
I bažnyčia, naujai suremontuota 
| skoningai giedriomis spalvomis 
vyraują oranžiniai ir auksiniai 
akcentai sveikino kiekvieną įei
nantį. 

Vakarinių Šv. Mišių metu lo
tyniškas Mišias giedojo latvių 
choras. Jaunimas bažnyčioje vie-
į ningai ir aiškiai atsakinėjo mal-
j das. Sv. Komunijos pakilo visa 
į bažnyčia ir suklaupė prie Dievo 
j stalo. 

(Bus ckufitu) 

JA V automobilių 
pramonės sunkumai 

Užsienio automobilių smūgis Detroitui 

And ersonas s kubą 
rinkti parašus 
Kai kur jau baigėsi 

Washmgtonas. — Respubliko
no John Andersono, pasiskelbu
sio nepartiniu kandidatu į pre
zidento vietą, komitetas skuba 
įregistruoti savo kandidatą į 
atskirų valstijų balsavimo la
pus. Andersonas, balandžio 13 
d. pasitraukęs iš respublikonų 
varžybų, lig šiol yra užregis
truotas tik Massachusetts, New 
Jersey ir Utah valstijose. Jam 
jau per vėlu patekti į balsavi
mo lapus Kentucky. Maine, 
Maryland, New Mejrico ir Ohio 
valstijose, nes čia jau pasibaigė 
nustatytas registravimuisi ter
minas. Registravimo reikala
vimai atskirose valstijose yra 
skirtingi. Kai kur reikalauja
ma daug parašų balsuotojų peti
cijose. Kalifornijoje Anderso
no kampanijos darbuotojai turi 
tarp birželio 9 ir rugpiūčio 8 d. 
surinkti 101,374 registruotų 
rinkėjų parašus, o tokioje Wa-
shingtono valstijoje tereikia 
gauti 159 parašus iki rugpiūčio 
1 d. 

Skiriasi ir registravimui duo
tas laikas. Kansas ir Idaho no
minuojančių balsuotojų parašus 
reikia gauti iki birželio mėn. 
20-tos ir 24-toe dienos. liepos Į 
mėnesį baigiasi naminavimo ter- j 
minai Montanoje, Georgijoje, 
Oklahomoje, Texas ir Wisconsi-
ne. Parašų rinkimas Anderso-

registravimo laikas 
no nominavimui gerai eina New' 
Yorke, kur registravimas bai
giasi rugsėjo 16 d. 

Kongresmano Andersono šta-: 
bui, šalia registravimo rūpės-' 
čių, tenka rūpintis ir finansais. 
Tikimasi iki kampanijos pra- i 
džios surinkti mažiausiai 15 mil. j 
dol., kad kandidatas galėtų be 
finansinių galvosūkių išaiškinti 
balsuotojams savo planus ir 
principus, kuriais remdamasis 
jis mano vadovauti Amerikai. 

Daugiau bedarbių 
Wasrungt»nas. — Statistikos 

biuras paskelbė, kad gegužės 
mėnesį bedarbių nuošimtis Ame
rikoje pakilo iki 7.8. Bedarbių 
skaičius siekia 8.2 milijonus. 
Nuo sauso mėn., kada prasidė
jo ekonominis atoslūgis, darbų 
neteko 889,000 amerikiečių. 

Kai kuriose valstijose bedar-! 
bių nuošimtis dar didesnis. Mi- i 
chigane, kur sukoncentruota j 
automobilių pramonė, bedarbių 
nuošimtis pašoko iki 14.4 nuoš. 
Ohio valstijoje bedarbių yra 
9.4 nuoš. 

Tarp bedarbių daugiausia yra 
jaunų žmonių. Bendras jaunų 
bedarbių nuošimtis yra 19.2 
nuoš., o paėmus vien juoduosius, 
jų bedarbių nuošimtis siekia 
35.2 nuoš. 

Detroitas. — Ekonomistai su
tinka, kad prie ekonominės kri
zės daug prisidėjo nepasiseki
mai automobilių pramonėje. Pa
brangus gasolinui, amerikiečiai 
ėmė ieškoti mažesnių motorų, 
lengvesnių automobilių., pradėjo 
pirkti daugiau užsieniuose ga
mintų mašinų. Pernai automo
bilių biznis pardavė 10.7 milijo
nus automobilių, iš jų 8.3 mil. 
gamintų Amerikoje, šiemet, jei 
padėtis nesikeis, bus parduota 
10.1 milijonų mašinų, iš jų 7.5 
mil. gamintų Amerikoje. 

Pramonėje dirba 844,300 dar
bininkų. Priskaitant giminin
gas pramonės šakas, iš šešių 
dirbančiųjų vienas dirba trans
porto mašinų gamyboje, šiais 
metais automobilių rinkoje sti
priausiai laikosi General Motors 
su 62.4 nuoš. rinkos. Fordas 
turi 22.7 nuoš., Chrysleris — 
9.9, Amerikos Volkswagen — 
2.7 nuoš. ir American Motors 
— 2.3 nuoš. 

Didėjant mažų automobilių 
pareikalavimui, šiuo metu 43.4 
nuoš. gamybos sudaro mažieji, 
20.9 — vidutiniai automobiliai, 
19.8 nuoš. — pilno dydžio ir 3.5 
nuoš. — liuksusiniai automobi
liai. 

Automobilių bendrovės turi 
86 miestuose 96 sustatymo fa
brikus, dar 15S miestuose turi 
dalių gamybos įmones, valdo 
133 vietovėse 205 sandėlius ir 
naudoja 34 bandymo stadijo-
nus. 

Užsienio automobilių pardavi
mas Amerikoje 1976 metais sie
kė 14.8 nuoš. visos automobilių 
rinkos, o šiemet importuoti au
tomobiliai sudaro jau 26.4 nuoš. 
visų parduodamų naujų auto
mobilių. Dėl to vis daugiau dar
bininkų atleidžiama, vis dažniau 
mažinamos darbo valandos. 

Atstovų rūmų prekybos pa
komitetis paskelbė raportą apie 
automobilių pramonės padėtį. 
Raporte sakoma, kad Ameri
kos pramonei teks pasispausti 
ir parodyti, kad maži Amerikos 
automobiliai yra geresnės ko
kybės ir nebrangesni už užsie
nietiškus. Kol Amerikos pra

monė pereis į mažų mašinų ga
mybą, amerikiečiai gali pripras
ti prie užsienio modelių, ypač, 
jei jie gerai veiks ir vartotojams 
patiks. Detroitas savo įmones 
perrikiuoti į mažesnių modelių 
gamybą turėtų iki 1983 metų, 
sakoma raporte. Jei pakeitimai, 
planavimai, projektavimai už
truks ilgiau, amerikiečių milijo
nai jau pirks po antrą, trečią 
užsienietišką automobilį, kurį iš
stumti iš rinkos darysis vis sun
kiau, rašo kongreso pakomite
čio raportas. 

Kongresas atmetė 
prezidento veto 

Washingtonas. — Atstovų rū-1 ti jį iš kalėjimo, 
mai ir senatas atmetė preziden- i Žydų Gynybos lygos steigėjas 
to Carterio siūlytą specialų mo- j pagarsėjęs arabų priešas, 
kestį gazolinui, kad jis pabrang- i da skelbė, kad jo lygos 

TRUMPAI I 
IŠ VISUR 

— Maine valstijoje audros 
metu žaibas trenkė į 62 m. vy
rą, pasislėpusį po medžiu nuo 
liemis. Vyras neteko sąmonės. 
tačiau atbudęs, pradėjo šaukti 
"Aš matau". Sunkvežimio vai
ruotojas Edvrin Robinson nete
ko regėjimo prieš 9 metus au
tomobilio nelaimėje, o dabar 
pradėjo šiek tiek matyti. 

— Maskvos Vnukovo aero
drome degdamas nukrito kelei
vinis Iljušin-18 lėktuvas. Nelai
mę matė užsieniečiai. Sovietų 
spauda nieko apie ją neskelbė, 
žuvusių skaičius nežinomas, ta
čiau šie lėktuvai paima iki 110 
keleivių. 

— JAV konsulas aplankė Iz
raelyje kalinamą rabiną Meir 
Kahane. kuris yra JAV pilietis. 
Aukščiausias Izraelio teismas at
metė rabino reikalavimą paleis-

Rabinas yra 

tų ir žmonės mažiau jo degintų 
Prezidentas pagrasino šį kon
greso nutarimą vetuoti, tačiau 
abiejuose rūmuose jo veto bu
vo panaikintas. Spauda prime
na, kad demokratų dominuoja-

Spau 
kad jo lygos nariai 

planavo susprogdinti Jeruzalėje 
arabams labai šventą Al Aksa 
mečetę. 

Europoje važinėja Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Sha-
mir. Olandijos vyriausybė jį nu-

mas kongresas panaikino demo- ramino, kad Europos rinka ne
krato prezidento veto. Toks i sirengia pripažinti Palestinos 
įvykis yra buvęs prieš 28 me- Laisvinimo organizacijos 

— Bolivijos spauda kritikuo
ja JAV ambasadorių Marvin 
Weissmaną, kuris kišasi į Boli
vijos vidaus reikalus. Praėju
sią savaitę jis raginęs kariuo
menės vadus nebandyti versti 
vyriausybės. 

— Savaldoro užsienio reika-
lų ministeris apgailestavo, kad j 

tus, kai prezidentu buvo Harry 
Truman. 

Administracijos pareigūnai 
nurodo, kad šitoks kongreso išė
jimas prieš gazolino taupymą, 
išskiria Ameriką iš visų pra
monės valstybių, kurios seniai 
yra apdėjusios gazoliną specio-
liais mokesčiais. Amerikos ga
zolino netaupymas gali paska
tinti naftą eksportuojančias ša
lis dar pakelti naftos kainą. 

Sovietų šarvuočiai 
apjuosė Kabulę 

New Delhi. — Iš Afganista
no atvykę keleiviai papasakojo 
Indijoje, kad sovietų kariuome
nė labai sustiprinta Kabulo apy- jami, kodėl afganai, kartais la-
linkėse. Miestą juosia šimtai! bai primityviais ginklais puola 
tankų. Naktimis girdisi artile- j modernius sovietų šarvuočių da

linius, tvirtina, kad kovotojai 
labai religingi, tiki. kad jų kan-

Teheranas. — Laikas nuo lai
ko pasauly pasirodo žinios apie 
Irano susikirtimus su kaimyniniu 
Iraku. TŲ kaimynų santykiai 
buvo blogi šacho valdymo lai
kais, nepagerėjo jie ir po revoliu
cijos. Irakui nėra prasmės įsivelti 
į atvirą konfliktą, nes jo uždavi
nius Irane vykdo Irako remiami 
kurdai. Nuo pat revoliucijos pra
džios kurdų provincijose liepsno
ja karo veiksmai. Užsienio kores
pondentai, kuriems pavyko ap
lankyti Sanandajaus, Sakvizo, Be 
neh ir Paveh miestus, matė išti
sų gatvių griuvėsius, sudegintus 
tankus. Didžiausi mūšiai pasku
tiniu metu vyksta Mehabade ir 
Sardaste. Irano kareiviai sėdi įsi
tvirtinę savo barakuose, bijo išei
ti į gatves. 

Kurdai oficialiai reikalauja sa
vo provincijos su autonominėmis 
teisėmis, siekia išlaikyti savo tra
dicijas, papročius, kultūrą ir kalbą. 
Apie keturi milijonai kurdų yra 
suskilę į įvairias grupes, jų tarpe '• 
yra dvi Maskvos remiamos 
"marksistinės grupės". Kada vie
na kurdų grupė susitaria su Te
herano valdžia ir paskelbia karo 
paliaubas, mūšius išprovokuoja 
kitos grupės. 

Nuosaikesni kurdų vadai, ži
nodami, kad revoliucinė Irano 
valdžia turi ir taip daug sunku
mų, stebisi jos nenuolaidumu. 
Kurdų demokratų partijos va
das Abdul Raman Quasemlou pa 
sakė užsienio korespondentams: 
"Vyriausybė yra labai silpna, ta
čiau ji verčia mus kovoti". Irano 
vadas ajatola Khomein: neseniai 
pagyrė vieną kariuomenės vadą 
už jo kovas su kurdais. Savo kal
boje jis pavartojo musulmonų 
pasaulyje patį griežčiausią žodį, 
kalbėdamas apie kurdus, — "kho-
faT" (pagonis, bedievis). Sių me
tų pradžioje buvo susitarta ko
vas nutraukti, paskelbtos paliau
bos, tačiau Teheranas atsiuntė 
į kurdų apylinkes pagarsėjusį sa
vo revoliucijos priešų teismais 
ajatola Sadegą Kalkalį, kuris tuoj 
nuteisė 70 kurdų mirti. Kur
dams sustabdžius kovas, į jų 
miestus buvo privežta naujos ka
riuomenės. Valdžios pareigūnai 
aiškino, kad kariuomenė traukia
ma prie Irako sienos, tačiau kur
dai įtarė, kad ruošiamasi juos su
triuškinti, ir vėl prasidėjo karas. 
Kurdai laikė Sanandajaus miestą 
visą mėnesį. Iranas šarvuočiais ir 
lėktuvais pavertė miestą griuvė
sių krūva ir kurdai pasitraukė į 
kalnus arba per sieną į Iraką. 

Gegužės mėn. pabaigoje Tehe
rane ne vienas valdžios vyras 

Į kalbėjo prieš kurdus, dalyvavo 
ceremonijose, kur buvo pagerbia
mi "kankiniai", žuvę kovose su 
"netikėliais". Revoliucijos sar
gybinių vadas net pasakė, kad jo 
vyrai toliau valys ir švarins Va
karų provincijas, nors vyriausy-

mų iš tarnybos, dezertyravimų. 
Gegužės 26 d. kurdų partizanai 
puolė kalnų kelio vingyje pasi
rodžiusį Irano kareivių dalinį. 
Po keliolikos minučių, sunaiki
nus penkis tankus, dalinys su 
580 vyrų pasidavė, atidavė kur
dams savo ginklus, jų tarpe de
vynis tankus. 

Kurdų vadai teigia, kad prezi
dentas Bani Sadras ir keli kiti vy
riausybės nariai sutiktų su kur
dų reikalaujama autonomija, ta
čiau griežtai priešinasi dvasiniai 
vadai. Mulos ir ajatolos neuž
miršta, kad kurdai yra sunių 
sektos musulmonai, o persai — 
šijitai. 

Kurdams ginklų netrūksta. 
Daug jų rasta kariuomenės san
dėliuose revoliucijos metu. Gink
lai ateina ne tik iš nedraugiškos 
Irako vyriausybės, bet ir iš įvai
rių Irano išeivių grupių, kaip 
iš buvusio premjero Bachtiaro. 

Paskutiniu metu Teheranas 
uždraudė siųsti į kurdų sritis ga
zoliną, stiprinamas okupacinis 
režimas, tačiau kurdai tvirtina, 
kad jie kovos dėl savo teisių ne
nutrauks. 

dėl teroro veiksmų išvažinėje j ̂  . f s u s i t a r t u d e l ^ paliaubų, 
užsienio diplomatai. Iš pilnų 
ambasadorių liko tik vienas — 
Italijos. šiais metais smurto 
veiksmuose žuvo apie 1,500 žmo
nių. 

Sudano prezidentas atleido 
iš pareigų savo pavaduotoją ir 
užsienio reikalų ministerį-

rijos šūviai. Sakoma, kad lais
vės kovotojai sutraukė jėgas 
Pagmano kalnuose, 15 mylių į 
vakarus nuo sostinės. 

Užsienio diplomatai, klausinė-

kinio mirtis už Islamą garan
tuoja jiems amžiną gyvenimą, 
todėl jie nebijo mirti 

Kurdų žiniomis, ne visi iranie
čiai kariai veržiasi į kovas su kur
dais. Armija esanti demoralizuo
ta, pasitaiko protestų, pabėgi-

Clark nesužavejo 
Irano radikalų 

Teheranas. — Buvusį valsty
bės prokurorą Ramsey Clark, 
nuvykusį į Iraną "teisti Ameri
kos", kolioja ne tik Amerikos 
spauda, bet ir Irano laikraščiai, 
kurie jį įtaria esant prezidento 
Carterio vyriausybės agentu. 
Iraniečius supykino Clarko rei
kalavimas paleisti įkaitus, ku
riems Irano radikalai grasina 
teismais. 

Irano užsienio reikalų ministe
ris Ghotbzadehas pasakė, kad 
įkaitų teismas nėra protinga 
idėja. Reikėtų teisti Ameriką, o 
ne atskirus amerikiečius. 

Irano radijas palygino Garką 
su Adolfo Hitlerio pasiųstu į 
Britaniją Rudolfu Hessu. Gar-
kas bandęs apgauti pasaulio 
opiniją, tačiau imamas Khomei-
nis supratęs, kad jis "šlykštus 
agentas", paskelbė Teherano 
radijas. 

Stiprėja Amerikos -
Kinijos ryšiai 

Pekinas. — Kinijoje lankėsi 
Richard Holbrooke, valstybės 
sekretoriaus asistentas. Jis pa
reiškė, kad Kinijos — Amerikos 
santykiai vis plečiami. Daromi 
žygiai atidaryti Kinijos konsu
latus Chicagoje, Honolulu ir 
New Yorke. Vyksta derybos dėl 
civilinės aviacijos lėktuvų tie
sioginių ryšių Kinija greit ga
lės gauti kreditų iš Eksporto — 
Importo banko. 

Šiais metais Kiniją aplankys 
apie 60,000 amerikiečių. Per 
paskutinius 12 mėn. Ameriką 
aplankė 8,000 kinų. Nors Kini
ja ir Amerika dar nėra sąjun
gininkės, tačiau jos — geros 
draugės, pasakė Holbrooke. 

— Washingtone kalbama, 
jog prezidentas Carteris pasiū
lęs senatoriui Kennedžiui aukštą 
vietą savo vyriausybėje, jei se
natorius nutrauktų savo kam
paniją prieš Carterį. 

— Kinija ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė naują prekybos sutartį. 
Prekyba vyks mažesniais tem
pais, negu pernai, kai prekių 
pasikeitimas siekė 500 miL dol. 

KAUENDORTCS 
Birželio 9 d.: Efrėmas, Pela-

gija, Gintas, Virilė. 
Birželio 10 d. Getulijus, Mak

sima, Vainius, Vingailė. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:23. 

ORAS 
Debesuota, vėsiau, temperatū

ra dieną 70 1., naktį 60 1. 



DRAUGAS pirmadienis, 1980 m. biržeiio mėn. 9 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
TARP "ANGLIAKASIU LIETU

VOS" IR ARLINGTONO 

Vieną gegužės dieną sustojom 
gėlynuose paskendusiame miru
sio kalbininko L. Dambriūno 
našlės E. Dambriūnienės sode, 
sostinės Washingtono pašonėje. 
Ten radome ir buvusią vieną 
veikliausių Washingtono lietuviš
kojo gyvenimo judintoju, jau 86 
metų amžiaus sulaukusią, Liud
viką Jančaitytę-Jurkuvienę, kilu
sią iš Pennsylvanijos angliakasių 
Lietuvos — Forest City apylin
kių. 1972 m. su kun. Alg. Keziu 
ir kitais lankydami Pennsylvani
jos angliakasiu Lietuvą ir rink
dami medžiagą busimajam leidi
niui, Forest City, kur iš seno yra 
ir lietuviška parapija, kažkaip ap
lenkėm. Ir kai aš pirmą kartą jau 
Washingtone psusipažinau su L. 
Jurkuviene, už Forest City mies 
telio Pennsylvanijoje aplenkimą 
gavau velniu. Ir ne be reikalo. 
Žmogus gyveni ir mokaisi. 

O kas toji Liudvika Jurkuvie
nė? Kiekvienas ilgiau Washing-
tone ar jo apylinkėse gyvenęs ar 
tebegyvenantis lietuvis į šį klau
simą tuojau atsakys. Bet kitur gy
venantiems ta spalvingą biografi
ją turinti moteris gal visai neži
noma. 

Man vėl ausyse skardenasi E. 
Dambriūnienės žodžiai: "Kai 
prieš 30 — 25 m. mes naujieji 
ateiviai atvykom į VVashingtoną, 
čia radome būrelį ankstyvesnės 
emigracijos lietuvių ir jų vaikų. 
Didžioji dalis jų nuo mūsų, nau 
jųjų ateivių, nutolo. Bet L Jur
kuvienė liko su mumis". 

Taip, ir mums su žmona bu
vo miela gražią gegužės dieną tą 
YVashingtono lietuviu veteranę 
vežioti savo automobiliu sostinės 
gatvėmis ir klausytis jos pasako
jimų, žiūrint į tuos įvairiausių 
stilių namus, paminklus, parkus, 
nes nuo 1925 metų sostinėje gy
venanti L. Jurkuvienė žino beveik 
kiekvieno jų praeitį, istoriją, ko
kie žymesni pareigūnai juose gy
veno ir 1.1 Juoba ir pati L. Jur
kuvienė dabar gyvena didžiulia
me apartamentiniame name gar 
šioje 16-je gatvėje, kuri nuo Bal
tųjų rūmų pro Lietuvos atstovy
bę šauna tolyn į šiaurę, kur atsi
veria slėniai bei parkai, o už jų 
gražiausias Silver Spring priemies 
tis. 

įdomu, kad L. JanČaitytės-Jur- j 
kuvienės tėvus sutuokė istorinėj 
Amerikos lietuvių asmenybė —! 
kun. Aleksandras Burba. Liudvi
ka gimė 1894. IV. 7, o jau 1910 
m. baigusi vidurinę mokyklą, iš 
Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuvos išsikėlė į Rochesterį, N. 
Y., kur gavo tarnybą ir įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Ypač aktyviai 
drrbo telkdama aukas Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams. To-

nors 86 metų sulaukusi, tebėra 
Šviesaus proto, turi gerą atmintį 
ir jai linkėtina dar daug gražių 
ateities metų. Jos pasakojimus 
apie savo vyrą teks užrašyti isto
rijai, nes jo vadovaujamas orkes
tras ne kartą lydėjęs JAV prezi
dentus į įvairias iškilmes, net į 
Vokietiją prie Kielio kanalo, kur 
jam teko susitikti ir su tuometi 
niu Vokietijos kaizeriu. 

Tuo tarpu Liudvika Jurkuvie
nė daugelį metų, sakyčiau, iki 
1977 m., kol ją ištiko širdies prie 
puolis, gerokai sulėtinęs jos tem
pą, buvo Washingtono lietuviš
kojo gyvenimo judintoja. Ji buvo 
viena Washingtono lietuvių ame
rikiečių draugijos steigėjų, kuri 
per daugelį metų, L. Jurkuvienei 
dirbant valdyboje, įrėžė gilią va
gą. Draugija palaikė ryšius su 
amerikiečiais pareigūnais, rengė 
Vasario 16 minėjimus, parodas. 
Taip pat ji dirbo Balfe, abiejuose 
Susivienijimuose. Žodžiu, ji buvo 
visur, kur tik lietuviškas gyveni
mas judėjo. Jos, Lietuvos iš viso 
nemačiusios, lietuvių kalba gal 
buvo senoviška — "angliakasiš-
ka", bet ji stengėsi lietuvių kal
bą gerinti. Pati pasakojo, kaip su
radusi laikraštyje naujesnį, mo
dernesnį, jai nesuprantamą žodį, 
tuojau skambindavusi kalbinin
kui prof. Pr. Skardžiui į Kongreso 
biblioteką ar kalbininkui L. Dam 
briūnui į "Amerikos Balsą", prašy 
dama paaiškinti, ką tas žodis reiŠ 
Ida. 

Liet. Krikščionių demokratų konferencijos simpoziumo kalbėtojai. Iš kairės: 
Vladas soliūnas, dr. Kazys Šidlauskas, Algirdas Kasulaitis ir simpoziumo 
pirmininkas dr. Juozas Meškauskas. 

Lietuviu Krikščionių demokratų konferencijai 
praėjus 

Ir tą gegužės dieną, kai, sugrį
žę iš kelionės po miestą, E. Dam 
briūnienės namuose pietavom 

Gegužės 24 — 25 dienomis Chi 
cagoje Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje vyko LKD sąjun
gos konferenciją. Ją atidarė centro 
komiteto pirmininkas Vladas So
liūnas, pasveikinės susirinkusius ir 
pateikęs darbotvarkę, kuri buvo 
priimta. Maldą sukalbėjo vysku
pas Vincentas Brizgys. Į prezidiu
mą pakviesti S. Dubauskas, A. Po 
vilaitis ir P. Razgaitis, sekretoriau
ti M. Peteraitienė ir K. Tautkus. 
Sudarytos mandatų ir nutarimų 
komisijos. 

Konferenciją sveikino žodžiu: 
T. Blinstrubas — Vliko tarybos 
vardu, K. Kleiva — Vliko valdy
bos vardu, K. Povilaitis — Darbo 
federacijos, A. Gabalienė — L. 
Kat. federacijos Chicagos apskr., 
G. Lazauskas — Valstiečių liau
dininkų, L Atgimimo sąjūdžio 
atstovas dr. V. Dargis ir M. Gudcv 
lis, kuris vietoj sveikinimo, atliko 

Gegužės 25 dieną, sekmadienio 
rytą vyko pamaldos Švč M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčio
je. Sv. Mišias atnašavo ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą pasą-

MŪSŲ kolonijose 
Waukegan, Illinois 

NAUJA MEDICINOS SESELE 
Justinos ir Bernardo Skališių 

dukra Regina 1980 m. gegužės 11 
d. baigė Lake Coumty kolegiją, ku
rioje įsigijo medicinos seselės 
(Registered nurse) specialybę. 

Po trumpu atostogų ji pradės 
dirbti savo specialybėje CondeU 
Memorial Hospitai, Iibertyville, 
111. 

Planuoja bedirbdama tęsti stu
dijas Elmhurst kolegijoje ir įsigy
ti bakalauro laipsnį. 

Tėveliai ir močiutė džiaugiasi, 
kad Regina įsigijo specialybę, o 
kiti artimieji jai linki geros sėk
mės. 

PASIMELSIME U2 ŽUVUSIUS 
1940 m. Lietuva neteko laisvės. 

Negana to, lygiai po metų 

kur buvus nebuvus pasirodė iš į ilgesnį pasikalbėjimą su konfe 
Europos ką tik grįžusi prof. Pr. I rencijoj nesančiu asmeniu 
Skardžiaus našlė. Tuojau pat 
mūsų akyse abi su L. Jurkuvie-

Liudvika Jurkuviene 

ne šiltai pasibučiavo, nes kaip 
minėjau, L. Jurkuvienę gerbia 
kiekvienas, kuris yra Washingto-
ne ilgiau ar trumpiau gyvenęs. 

Ko dabar norėtų mieloji lietu
viškos veiklos veteranė? O gi, kad 
kartas nuo karto ją kas nors 

Raštu sveikino: dr. S. Bačkis — 
Lietuvos atstovas, Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
ba, gen. konsule Juzė Daužvar-
dienė, vyskupas A. Deksnys, gen. 
konsulas A. Simutis, prel. L Tūla 
ba, Tautos Fondas, J. Skorubskas, 
J. Norkaitis, J. Giedraitis, L. Ūki
ninkų sąjungos, A. Mažeika, dr. P. 

1 Kaladė, dr. B. Kasias, V. Bublys, 
dr. K. Valiūnas, V. Vaitiekūnas, P. 
Stravinskas J. Kukanauskas — 
Venecuelos lietuvių vardu. 

Pranešimus padarė Chicagos, 
Cicero, Clevelando ir St. Peters-
burgo skyrių atstovai. "Tėvynės 
Sargo" redaktorius P. Maldeikis, 
T. S. administratorius A. Balčytis, 
A. J. Kasulaitis — Leono XIII 
fondo—P. Povilaitis—Vliko tary-

1 bos centro komiteto iždininkė dr. 
Į A. Rugienė, c. k. sekretorius A. Vi 

liušis, LKDS Europos tarybos pir
mininkas A. Venskus atsiuntė 
pranešimą rastu. Centro komi
teto pirmininkas Vladas Soliūnas 

nors ir pavergtą tėvynę. 
LB VVaukegano apylinkės val

dyba už žuvusius savo tautiečius 
užprašė Sv. Mišias, kurios bus at
našaujamos Sv. Baltramiejaus pa 
rapijos bažnyčioje, VVaukegan, 111 
birželio 15 d., sekmadienį, 10:15 
vai. ryto. 

Kviečiami visi šios parapijos 
lietuviai dalyvauti šiose Šv. Mo-
šiose. 

kė vyskupas Vincentas Brizgys. | Maskvos tironai įvykdė masinius 
Po pamaldų — pusryčiai. Vėliau I lietuvių trėmimus į Sibirą. Nedi-
Stasio Lūšio paskaita, skirta kon- d e l ė d a l i s $iko gyvi, kai kurie, ne-
ferencijos atstovams ir visuome- ] t e^ e sveikatos, dar sugrįžo į savo 
nei. Po paskaitos vyko ilgesnės dis 
kusijos, kuriose pasireiškė kun. A. 
Petrauskas, Birutė Kemežaitė, VIa j 
das Soliūnas, lepias Serapinas, V. 
Žemaitis, Z. Juškevičienė. 

Konferencija praėjo liberalinių 
laisvių nuotaikoje. Nebuvo skir
tumo tarp konferencijos atstovų 
ir įvairių nusiteikimų svečių, ku 
rie lygiomis teisėmis reiškėsi siū
lymais, diskusijomis, sugestijomis. 
Tai naujovės, kurios ne vieną ste
bino. 

Konferencijai pasibaigus dalis 
vadovų ir svečių išvyko į Rudžių 
ūkį, kur Marija ir inž. Antanas 
Rudžiai maloniai sutiko, vedžiojo 
po puikiai įrengtą ir meno, tau
todailės ir turtingomis istorinė
mis retenybėmis išpuoštą erdvų 
pastatą, visus pavaišino, palinkė
dami suskubti grįžti laiku Chica-
gon, kur Vladas Soliūnas, Stasys 
Lūšys ir 'Tėvynės Sargo" redakto
rius Petras Maldeikis dalyvavo T. 
Siuto radijo programoje. To va
karo programoje minimi svečiai 
supažindino Chicagos visuome 
nę su krikščioniu demokratų vy
kusia konferencija ir atsakinėjo 
į pateikiamus įvairius klausimus. 

S. Rauckinas 
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ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 14 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
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— Chicagoj per metus nu
žudoma 820 asmenų. Iš viso 
vienas žmogus nužudomas kas 
10 valandų. 
iiiiiiiiiMiimiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiim 

RADIO PROGRAMA 

P A D Ė K A 
Iš ligoninės po operacijos 

grįžau, nors sveikatos dar nesu 
atgavęs. 

Tik atsidūręs bejėgiam stovy 
pajutau kiek dvasinės, o dalinai 
ir fizinės stiprybės priduoda ge
ros valios žmonių gausios už
uojautos ir linkėjimai. 

Tuo tarpu neįstengdamas as
meniškai susitikti, reiškiu savo 
širdingiausią padėką prisiminu
siems mane mano ligoje. 

Andrius Skučas 
Lake Worth, Fla. 

PERSITVARKĖ LB 
APYLINKĖS VALDYBA 

Šių metų balandžio 27 d. įvy
kusiame visuotinam apylinkės 
narių susirinkime buvo išrinkti 
nauji valdybos nariai, vietoje tų, 
kurių pasibaigė kadencija. Da
bar VVaukegan apylinkės valdybą 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2458 W. 69th Street, Chicago, VI 
Visi teL 778-8000 

Valandoe pagal susitarimą 

sudaro pirmininkas inž. G.Dama-
šius, vicepirmininkai V. Sužiede-
lienė ir S. Damašienė, iždinin
kė O. Maskoliūnienė ir sekreto
rius J. Šliteris. 

vp-

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO SĖDUOS VALANDOS 

Visos programos iŠ WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-241S 
1480 AM 

7159 S. 9fAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. I L L 60629 

Seniausia Lietuvio. Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN, padarė išsamų pranešimą ap^'e 

a t l ik tus c. k. darbus trejų me tų I 136o banga, veikia sekmadieniais nuo 
kadencijoje. Po pranešimų vyko j i:oo iki 1:30 vai. po pietų — perduo-

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Offeas: 

700 North Michigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą 

iiiimiiiiiiiiiimiiimiiiimniiiiimiiimmi 
Sol. Praurime Ragiene 

dainuoja 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos i r arijos-—g su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui. 

dėlneber«kalol918m. pradao ^ ^ 7 ! i f -
je Liudvika buvo įsrmkta atstove ^ ^ ^ — į 

lietuvių kongresą, j \ ^ F 

diskusijos, į kurias įsijungė kun.A. dama vėliausių, pasaulinių žinių san u a i v u a . _ _ „ m n-™™, 
* K a a n . i • M! ••, 7 Tu^evir- 'enė A B a l ; t r a u k * i r komentarai, muzika, dainos j «H»J"' o p*iyu* i « s ™ » , oerzenui. 
rs au- £ « f f v K TI^'Al U Migdutfe pasaka, sia programa ^ t e - ^ m o s Muzika ir gėles, 
•mbin- 5 ^ ^ 1

d r ; . V \ P ^ l , S ' J : J , „ ' - e d a Steponas ir Valentina Minkai J į ^ o s _ m a ^ t o - ^ S k a B ^ ^ s k a m b a 

į Amerikos 
1918 m. kovo mėnesi New Yorke. 

1925 m. Liudvika persikėlė į 
sostinę VVashingtoną, kur gavo 
darbą veteranų ligoninėje. Cia 
turėjo progos kelis kartus lanky
tis Baltuosiuose rūmuose, kur su
sipažino su prez. Calvin Coolidge 
žmona. Lankydavosi Lietuvos pa 
siuntinybėje, kur susidarė pro
ga arčiau susipažinti su vietos 
lietuviais. Puikiai prisimena bu
vusius Lietuvos diplomatus: K. 
Bizauską, B. Balutį, Bagdoną, P. 
Zadeikį, J. Kaįecką, o dabartinis 
Lietuvos atstovas dr. St. Bačkis 
ne kartą L. Jurkuvienę savo auto
mobiliu paveža į lietuviškus pa
rengimus, susirinkimus. 

Toje pačioje Lietuvos atsto
vybėje Liudvika susipažino su 
Amerikos karo laivyno orkestro 
vadovu Martynu Jurkum, kiluski 
iš Raudėnų, Telšių aps. Už jo 
ištekėjo ir kartu išgyveno 28 me
tus iki vyro mirties 1955 m. Taigi, 
šiemet suėjo 25 m., kai mirė bu
vęs .Amerikos karo laivyno orkes
tro vedėjas Martynas Jurkus, pa
laidotas Arlingtono tautinėse ka
pinėse. Tose pačiose kapinėse ša
lia savo vyro ilsėsis ir Liudvikos 
Jurkuvienės palaikai, kuri dabar, 

kus renginius. Daugelį metų ji 
pati vairavo automobilį h kitus, 
jo neturinčius, pavežiodavo. Bet 
po prieš trejus metus turėto šir
dies priepuolio (dabar jos širdį 
stiprina specialus aparatas) nuo 
savo automobilio, gydytojams pa 
tariant, teko atsisakyti ir pasi i „ , , , v. . , . , 

Q ; Jokubka pranešė, kad konteren 
cijoje dalyvauja 41 atstovas ir 19 

P. Maldeikis, K. Pabedinskas. n i ,~„ —.1-1.1. , •„•• • r> >.• «• 
i i - Biznio reikalais kreiptis Į Baltic Flo 

Po pietų pertraukos vyko simpo \ „stg _ gglių bei d o v a n ų k rau tuve , 
z iumas aktual ia is L K D S veiklos 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
klausimais: moderatorius dr. J 
Meškauskas, prelegentai — A. J. 
Kasulaitis, dr. K. Šidlauskas ir V. 
Soliūnas. Po jų pasisakymų vyko 
trumpos diskusijos. 

Mandatų komisijos vardu dr. P. 

02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny
gų. 
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kliauti kitų mielaširdingumu. 
praleisti laiką su L. Jurkuviene 
tikrai įdomu, nes, kaip minė
jau, jos protas bei atmintis tebė
ra labai šviesūs, ir papasakoti ji 
daug ką tUTi. Ypač kiek įdomių! 
atsiminimų iš jos būtų galima 
užrašyti apie VVashingtone rezi
davusius Lietuvos diplomatus. 

Dėkingas esu rašyt. A. Vaičių 
laičiui, kuris pirmasis paragino 
mane užmegzti ryšį su Liudvika 
Jurkuviene. Nors gavau velnių 
už jos tėviškės aplenkimą Penn 
sylvanijos angliakasių Lietuvoje, 
bet tai pagarbos Amerikos lietu
vių veteranei nė kiek nesumaži
no, nes ji sakė tiesą ne tik man, 
bet kartu ir kun. A. Keziui. Jei 
toks asmuo, kaip Liudvika Jurkų 
vienė, būtų patekęs į aną leidi 
nį, knyga būtų buvusi dar pil
nesnė bei spalvingesnė. 

VL. R. 

svečių. 
I naująjį centro komitetą iš

rinkti: Vladas Soliūnas, Stasys 
Lūšys, Adolfas Venckus, Pranas 
Povilaitis, Adomas Viliušis, Emi 
lija Vilimaitė, Juozas Paškus, Ra 
munė Tričytė, Stasys Dubauskas, 
Jurgis Inčiūra. J Garbės teismą — 
dr. Petras Kaladė, dr. Jonas Kuo
dis. Andrius Keturakis. Į Kontrolės 
komisiją — dr. Petras Jokubka, 
Andrius Povilaitis, Stasys Rauc
kinas. Nutarimų komisija, kurią 
sudarė dr. Z. Danilevičius, kun. 
A. Petrauskas ir A. Viliušis, pa
siūlė nutarimų projektus. Nuta
rimai priimti. Vakare įvyko pobū
vis ir vakarienė konferencijos at
stovams ir svečiams. Meninėje 
dalyje pasirodė R. Kasiulis, A. Ka
minskas ir R. Tričytė. Kalbėjo dr. 
K Šidlauskas. Pobūvi pravedė K. 
Kleiva. 

kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 et. Dlinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St . Chicago, IL 60629. 
iiiimimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
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Drive-in Tellers f Open 6 days a week 
Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M. 

Instead of Thursday evening» I 
MARQUETTE NATIONAL BANK § 

64th and So. Western Avenue | 
Miln Bank - 6316 Soutli Wefttm — GR 6-6100 | 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica! 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. - GR 6-2400 

Va!, pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
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 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
G.dytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN ROARD 
OP FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

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

476-2112 
Yfai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 ikt 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 N 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezki. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. - G R 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv ir penktad. 2-5ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166 namų 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Amer ika turi 

STIPRINTI KRAŠTO GYNYBA 
Ar JAV-bės yra t i k r a i gera i , 

a r t ik są lygiška i pas i ruošus ios 
savo k r a š t o ir laisvojo pa
saul io gynyba i? Šį k l a u s i m ą 
vis d a ž n i a u magr inė ja Vaka 
rų Europos spauda . Kiek išsa
m i a u ir dokumen tuo ta i į šį 
k l a u s i m ą b a n d ė a t s a k y t i 
V a k a r ų Vokietijos į t ak ingo 
poli t ikos la ikrašč io "Die Zei t" 
redakcijos n a r y s ž inomas pub
l ic is tas Dieter Byhl . A n t r i n ė s 
jo s t r a i p sn io (V .20, Nr . 22) an t 
r a š t ė s tokios: " A r k a r t a i s 
A m e r i k a n ė r a an t rae i l ė pa
saul io ga lybė?" "Amer ika t u r i 
s i lpną vadovybę" . 

V a k a r ų Vokietijos s p a u d a 
nurodo , k a d II pasaul in io k a r o 
me tu ir pokar io m e t a i s i šaugu
si Amer ikos galybė ėmė smuk
ti tuojau po Vie tnamo ka ro . 
JAV-bės p e r daug lengva i per
leido k o m u n i s t a m s Indokini-
jos i r Tolimųjų Rytų sri t is . Ant
r a didelė k l a ida — per d a u g 
l engva i pale ido iš savo į t akos 
v a d i n a m o Trečiojo pasau l io 
bei A r a b ų k ra š tus . Besąlygiš
ka i r e m d a m a Izraelio va ls 
tybę , j i užs i t raukė didžiulę a ra 
bų va l s tyb ių nemalonę i r ne t 
kerš tą . Treč ia poli t inė k l a ida 
p a d a r y t a 1972 meta i s , ka i , ne
t v a r k i n g a i pa s i t r aukus iš Viet
n a m o ir pal ikus ten s avo 
są jung in inkus priešo nema
lonei, buvo p a n a i k i n t a ka r inė 
prievolė i r vietoje jos įves ta 
s a v a n o r i š k a ( a l g a u n i n k ų ) 
k a r i n ė t a r n y b a . 

Š i a s k l a i d a s sekė v isa eilė ki
tų, jų t a r p e detentė su Sovie
t a i s , l e id imas Sov ie tams įsi
g a l ė t i Af r iko je , K u b o j e , 
i š l e id imas I r a n o i š savo sąjun
g in inkų tarpo, abe j ingumas 
bolševizmo į takos pl i t imui vi
s a m e pasaulyje , o t a i p p a t pa
čioje Amerikoje, s u m a ž i n i m a s 
s a u g u m o organizacijos CIA 
ga l ios ir k i tos . 

S u š iomis negerovėmis lygia
grečia i mažėjo Amer ikos auto-
r i t e t a s pasau ly je i r nusileido 
iki tokio taško, k a d su Ameri
k a pradėjo nes iskai ty t i n e tik
t a i jos d idž iaus ia varžovė So
vietų Są junga (jos invazija 
A f g a n i s t a n a n ) , be t ir tokia, 
pa lyg in t i , maža va l s tybė kaip 
I r a n a s , kur i s , paglemžęs jos 50 
d ip lomatų , iš jos ša iposi i r nie
k i n a j au daug iau ka ip 7 mė
nes ius . 

Mūsų jau m i n ė t a s Dieter 
B u h l s a v o raš inyje nurodo, 
k a d Amerikos į t aka ir kitose 
s r i tyse žymiai sumažėjo. Po II 
p a s a u l i n i o karo ilgesnį laiką 
te ikė pasau l ine i r i nka i n e t 40 
procentų ten kotiruojamų 
gamin ių . Šiuo metu ji teteikia 
20 procentų. Amer iką ba ig ia 
nukonkuruo t i tokie nepalygi
n a m a i m a ž i a u tur t ingi i r ne to
k ie s t a m b ū s k ra š t a i , k a i p Ja
poni ja , V a k a r ų Vokietija. Čia, 
be abejo, l aba i didelę re ikšmę 
turėjo Amer ikos valdžios favo-
r i z u o j a m a s dolerio ver tės kri
t i m a s i r nedėj imas p a s t a n g ų 
š ia i negerovei sus t abdy t i . Dau
gelyje metų JAV-bių galybė 
glūdėjo jos pinigų vertėje. J e i 
k a i k a s ir juokdavosi i š "kvai
lų j ank ių" kai kurių neįprastų 
ve iksmų, tač iau t a i visi noriai 
i m d a v o jos dolerį. 

Y p a t i n g a i s a v o n e g a l ę 
A m e r i k a parodė Afgan is tano 
krizės metu. J o s t a r i amos 
pr iemonės prieš agres ingą So
vietų Sąjungą buvo l aba i men
kos , neve iksmingos ir nedaug 
ką to l iau nuėjo už pasau l inės 
o l impiados Maskvoje boikotą. 

Ki ta labai r i m t a priežast is , 
dėl kur ios Amerikos sąjungi
n i n k a i nebegali p i lna i pasi
tikėti , y r a jos ka r inės galios 
sumaž in imas , pirmoje eilėje, 
ka ip minėjome, pr iverst inos 
k a r i n ė s p r i e v o l ė s p a n a i 
k i n i m a s . Išleidus šį į s ta tymą, 
buvo l a b a i smark ia i demorali
zuotas Amerikos j aun imas . J i s 
ne teko bet kur ios d rausmės , 
patr iot izmo ir l aba i didelė jau
n imo dalis, da rg i mokykloms 
p a d e d a n t , nuėjo į besąlyginio 
"l iberal izmo l a n k a s " . Kai pre
z iden tas J . Car te r i s po Sovietų 
invazijos į Afgan i s t aną vie
noje savo kalboje t ik ta i tru

putį užsiminė apie reikalą su
d a r y t i k a r i n ė s p r i evo lės 
re ika lams vyrų sąrašą, pakilo 
didžiausia audra, demonstra
cijos. Kadang i šie metai y r a 
r inkiminia i , prezidentas nuti
lo i r šio klausimo nebekėlė, ma
tyt , bi jodamas netekti j auno 
amž iaus žmonių balsų. 

O reikalai , liečiantieji kraš
to gynybą, tikrai turėtų kelt i 
geros val ios amerikiečių neri
mą, nes tokia būklė, kaip da
ba r , r imta i graso Amerikos ne
priklausomybei. 

"Der Spiegei" (nr. 23.VI.2) 
paskelbė tiesiog aliarmuojantį 
raš in į an t raš te "Sovietų jūri
n ė s pajėgos — iššūkis Ameri
ka i " . Beveik dešimties pus
l a p i ų r a š i n y j e s k a i č i a i s , 
v a r d a i s , d a t o m i s , f a k t a i s 
į rodoma, kad Sovietų Sąjunga 
savo kar in io laivyno pa
jėgomis y ra pralenkusi JAV-
bes . 

N e ger iau ir kitose srityse. 
"Die Zeit" aiškina, kad apie 60 
proc. į kariuomenę stojančių 
rekrutų nesą reikiamo išsi
moksl inimo, kad galėtų iš
mokt i var tot i šių dienų mo
dernišką karo techniką. Ga l 
t rečdalis karinių lėktuvų netu
rį reikiamo išsilavinimo pi
lotų. P a n a š i a i esą ir su k i t a 
ka r ine technika. Viena iš prie
žasčių — žemas specialistų 
a t lyg in imas . Sakysime, di
džiulio lėktuvnešio mechani
k a s uždirbąs mažiau, ka ip 
k rau tuvės (supermarketo) ka
s ininkė. Kareivio alga esan t i 
m a ž d a u g lygi bedarbio pašal 
pai . Tokiomis sąlygomis į ka
r iuomenę nenorį eiti t a r n a u t i 
intelektualai . Juodosios r a sės 
žmonių, nepasižyminčių di
desniu išmokslinimu, kariuo-
meje esą 42 proc., nors v i same 
kraš te jie tesudaro 12 proc. gy
ventojų. Nemaža dalis moterų 
karių. * 

Padėtį galėtų išgelbėti kari
nės prievolės įvedimas, be t j is , 
ka ip anksčiau minėjome, var
giai j au būtų įmanomas dėl 
menko Amerikos jaunuolių 
patr iot iškumo ir jau kuris lai
k a s čia įsigalėjusių antimi Iita-
rizmo tendencijų, patriotizmo 
stokos: visi nori iš Amerikos 
t iktai gau t i ir nelabai k a s nori 
ja i duoti, susispausti nuo kai 
ko jos labui atsisakyti , už, ją 
aukotis . 

Kaminamasi , sakoma, kad 
karo nebus, kad Sovietai 
Amerikos nepuls, o jeigu ir 
prasidėtų karas , tai Amerika 
da r turėtų laiko per porą metų 
jam pasiruošti . Galvojama, ži 
noma, neprotingai: užmirš
t ama , k a d dabar padėt is ki
tokia, kokia buvo I i r II 
pasaul inio karo metu, kai 
JAV-bės į karą stojo j a m bai
giant is ir karo metu nežinojo, 
kas yTa maisto stoka, bombar
davimai , užtemdymai, įvairūs 
suvaržymai . Dabar būtų prie
šingai: Amerika būtai užpulta 
ne paskutinė, bet pirmoji ir pa
ruošti karines pajėgas nebe
būtų laiko. 

Bandoma save ramint i , kad 
JAV-bės įstengtų gint is ra
ket iniais bei branduoliniais 
ginklais , kad j ^ s turi neblogą 
pakrančių apsaugą ir kitus 
kar in ius įrengimus. Tač iau ne
reikia pamiršti, kad Amerikos 
raketos ir bombos vargia i jau 
įs tengtų palaužti Sovietų kari
nes pajėgas, turint galvoje di
džiulę jų šalies teritoriją, gerą 
civilinę apsaugą, 4 milijonų 
nuolat inę kariuomenę ir apie 
25 milijonus atsarginių. To vis
ko J A V neturi. 

JAV-bių ekonominės, finan
sinės ir karinės galios m e n k ė 
j imas , ypač pastaruoju metu, 
a tbaido nuo jos vakar inius są
jungininkus, kurie nelabai be
tiki Amerikos apsauga ir ban
do kiekvienas atskirai derėtis 
su Sovietais. Turime galvoje 
Prancūzijos ir V. Vokietijos 
susitikimus ir derybas su So
vietais. Taigi atėjo la ikas Ame
rikai pabusti ir veikti. Walt 
Whi tman yra pasakęs: "Tik ko
voje už būvį išauga naujos jė
gos" . 

ANT NEMUNO KRANTO 

Paslėpkite gėlę nuo saulės ir oro — 
Nustos tuoj kvepėti, nežydės... 
Lakštingalą čia okupantai pakorė — 
Te niekam, niekam nečiulbės! 

Nelinksmins atbundančių slėnių kas rytą, 
Ir vasaros eis be dainos, 
Ir kiūtins žmogus iš žemės išvytas, 
Netekęs vilties, šilumos. 

( I š S i b i r o l i e t u v i ų p o e z i j o s , 1 9 6 2 . V . 1 9 ) 

Feliksas Andriūnas (d.), LB Visuomeninis reikalų tarybos narys su viceprezidentu Mondale per 
pasikalbėjimą Lietuvą liečiančiais klausimais. 

KREMLIAUS GROBUONIŠKI APETITAI 
Atrodo, kad tarptautinis po

litinis gyvenimas pasilieka ir 
toliau įtemptas. Turbūt vargiai 
kada bus koks atoslūgis. Vaka
rų blokas gali bent kiek su
tramdyti Sovietų Rusijos tiks
lus, bet niekaip nesutramdys 
grobuoniškų agresijos apetitų. 
Kremliaus despotai nuolat sie
kia visokiais būdais užgrobti 
sve t imas žemes . Vaka rų 
didžioji spauda rašo, kad 
dabar nėra jau nieko, ką Krem
liaus grobuoniški despotai 
galėtų „taikingu" būdu pasi
grobti. Tačiau t a i dar nereiš
kia, kad jie kur nors nepradės 
karo. 

Pasak kai kurių politikų. 
Kremlius kol k a s bijo pradėti 
karą. Sovietai gerai žino, kad 
ir Vakarai ginkluojasi iki 
ausų. Taigi sovietai visokiais 
būdais stengiasi išplėsti savo 
komunistinę įtaką Vakarų blo
ko valstybėse. O tie būdai — 
tai komunistinė propaganda. 
Mes puikiai žinome, ką reiškia 
žodis „propaganda". Iš pirmos 
pažiūros, propaganda nėra 
labai blogas dalykas. Juo la
biau, kad čia nevartojama 
jokios jėgos. Tačiau svetima 
propaganda yra labai žalinga 
kiekvienai tau ta i ir valstybei. 
Blogiausia, kad komunistinių 
v a l s t y b i ų b l o k a s v i s a i 
nesiskaito su priemonėmis, ku
riomis vedama komunistinė 
propaganda. Taigi visu pirma 
žinotina, kokie yra propa
gandiniai tikslai. Propaganda 
gali būti kultūrinė ir politinė. 
Politinė propaganda varto
jama politiniams tikslams. 
Šiuo metu tie politiniai tikslai, 
ypač komunistinėse Sovietijos 

J . M I Š K I N I S 

valstybėse, y ra visai aiškūs. 
J ie stengiasi sukelti Vakarų ir 
Afrikos valstybėse karo baimę 
ir nerimą. Žodžiu, bando mora
liniai ir dvasiniai pakirsti 
kiekvieną valstybę, kuri yra 
numatyta jų aukai arba kuri 
šiaušiasi prieš komunistines 
valstybes. Aiškus dalykas, kad 
toks bet kurios valstybės mora
linis pakirt imas yra jai labai 
kenksmingas ir pavojingas. 
Viena, kad tokia moraliniai 
pakirsta valstybė niekad 
nesugebės, reikalui atėjus, atsi
spirti jėgai, antra, moraliniai 
i š s ib lašk ius io je va ls tybė je 
paprastai kyla didelis gyven
tojų sumišimas, panika, o tas 

labai paker ta ūkinį valstybės 
g y v e n i m ą . K y l a n t ne ra 
mumams, bankrutuoja ūkinės 
įmonės, sustoja kreditai. Vadi
nasi, n iekas t ada nebenori dėti 
kapitalų į kokias nors naujas 
investacijas. Žodžiu, ekono
minis gyvenimas smunka že
myn. Tokiu neramiu laiku 
žmonės negalvoja rūpintis ir 
kultūriniais reikalais. T a d a 
žmonės gyvena nervais. O kai 
nervai išsisemia — negerai. 
Tokia į tampa vadinama ner
viniu karu. 

Tai tokie y ra komunistų pro
pagandos tikslai. Šios rūšies 
propaganda dabar vedama 
visu ryžtumu Kremliaus despo
tų. Komunistų vedamai agre
sijos propagandai visos Vaka

rų v a l s t y b ė s s t e n g i a s i 
atsispirti, vesti priešingą ir 

nurodyti komunistų propa
gandos žalingumą. Tačiau 
komunistų propaganda pla
čiai šakojasi. Ypač per radiją, 
televiziją, spaudą ir labiausiai 
per agentus stengiamasi sukel
ti krašte nesantaiką tarp 
vyriausybės ir priešingų par
tijų. 

S l e idž i ama v i sok ios 
pramanytos žinios, keliamas 
nepasitikėjimas krašto val
džia, skelbiamos ta ip pa t įvai
riausios pramanytos žinios 
apie kariuomenės paruošimą ir 
t.t. Pasitaiko lengvatikių, kurie 
t ik i tok ia i p r o p a g a n d a i . 
Tačiau taip neturėtų būti. 
Kiekvienas kultūringas žmo
gus turėtų blaiviai žiūrėti į esa
mą tarptautinę padėtį ir kritiš-
k a i v e r t i n t i k i e k v i e n ą 
sensacingą komunistinę žinią. 
Žodžiu, kiekvieno kultūringo 
žmogaus pareiga neigti viso
kias pasirodančias prama
ny tas žinias. 

Komunistai savo propagan
dai užsieniuose nesigaili pini
gų-

Jie siunčia į užsienius savo 
agentus (šnipus) ne šimtais, 
bet tūkstančiais. Be to, dar ieš-

savo .seviK. .ui Garo-. 

komunist inėms idėjoms skleis
ti agentų vietiniuose žmonėse. 

Aišku, kad vis iems komu
nistai išmoka dideles pinigų 
sumas. J ie s tengias i papi rk t i 
tokius žmones, kur ie tur i 
valstybėse aukš tesnes v ie tas . 
Kalbamu reikalu faktų t u r i m a 
labai daug. 

Pažymėt ina , k a d komunis
tinių valstybių p r o p a g a n d a 
yra daug gausesnė ir smar
kesnė, negu laisvojo pasaul io 
kultūringų valstybių. Ypač 
dabart iniu metu, k a d a agre
sijos vyksta v iena po kitos. 
Propagandą vykdo n e tik 
bolševikiniai agen ta i , bet ir jų 
diplomatai. Tač iau šie veikia 
a tsargiau ir apda i r iau . 

Iš to ga l ima da ry t i išvadą, 
kad sovietų komunis tų poli
t inė p ropaganda l aba i glau
džiai siejasi su poli t ika. P a s a k 
pol i t ikų s t e b ė t o j ų , g i r d i , 
sunku š iandien p a sak y t i , kur 
baigiasi sovietų p r o p a g a n d a ir 
kur prasideda tikroji jų diplo
mat inė politika. V i s k a s ka r tu 
siejama. Tačiau poli t inė propa
ganda yra daug pavoj ingesnė , 
negu atvira polit ika. Sovietai 
ne tik to siekia, be t ryž t inga i 
savo agresinius p l a n u s vykdo. 
T a m reikalui turi g a o B q i r s D r. 
kiai susekama ^Dionažą 

Sovietų karo laivą Vidurže 

Vėliau mus perkėlė į mokyklos patalpas. Klasėje, kur pasibaigė. Kitą dieną vėl nuvedė p a s tą patį 
tilpo 50 mokinių, sutalpino 150 kalinių. Čia buvo visi tardytoją. Šį kartą jis rodėsi kitoks. J a m beva r t an t 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Juozas VaiČeliūnas 

politiniai kaliniai: generolai, profesoriai, artistai ir 
kitokie, todėl išgirsdavome paskaitų, dainų. Kalbose 
visi buvo atsargūs, nes tarp kalinių būdavo ir 
NKGB šnipų. 

Vieną naktį iš mūsų patalpos sargybiniai išnešė 
nužudytą kalinį. Kas jį nužudė ir kodėl nužudė, 
nepaaiškėjo. Kai kas aiškino, kad buvo nužudytas 
saugumo agentas , o kiti sakė, kad galėjo būti 
nužudytas dėl duonos ar tabako. Po mėnesio buvau 
perkeltas į pagrindinį kalėjimą, kur 7 — 12 pėdų 
patalpoje buvome 17 kalinių. Dabar vėl gavome 
normalų maisto davinį: pusryčiams — 400 gr. duo
nos ir karšto vandens, pietums — pusę litro sriubos, 
o vakarienei — 3 šaukštus košės ir kar ta is šaldytos 

baryje.Greitai užgeso šviesos. Sargyba mane nuvedė į žuvies, kurią suvalgydamome visą nuo galvos iki 
rūsį. Net rusai kaliniai rodė pasitenkinimą, kad uodegos. 
vokiečiai artėjo prie Maskvos. Jie norėjo išsivaduoti c i a v e i fc ė Morzės abėcėlė. Kai radis tai veikė, mes 
iš baisaus Stalino režimo. Deja, viskas pasikeitė, nes p r j e durų stovėjome sargyboje. Tuo būdu gaudavome 
JAV įsijungė Stalino pusėn. ftnių Rytinės žinios — kas šią naktį mirė. Kalėjime 

Vokiečiams bombarduojant Maskvą, dalį kalinių D u v 0 d a u g susirgimų ir mirčių. Vieną rytą išgirdome, 
išvežė kitur. Mūsų grupę taip pat išvežė, tik nežino- k a d k a m e r o j e pasikorė Steklovas, buvęs "Izvestijos" 
jome, kur m u s veža. Vežė į Razianę, Tombovą. r edaktor ius . Komunistai sunaikino daug ir savųjų. 
Duonos ir kar ta is silkės gaudavome kas antrą dieną. 
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davimas prasidėjo, kai buvau 
Kartą bombar-

tardytojo kam-

Mes badavome ir kartais troškome, nes negaudavome Saratovo kalėjime vėl tardymai. Kartą mane 
vanden8. Spalio 19 d. pasiekėme Saratovą. Mes kamantinėjo iš karto net septyni tardytojai. J ie 
i ,. _ 1 Q j . ,- i • „ ;x mane apipvlė klausimais, kalt indami šnipinėjimu. 
keliavome 13 dienų, nors normaliai t raukmvs iš _T. • , . „n • . • T - L - . . I I • Maskvos į Saratovą eina tik vieną parą. 

S a r a t o v e 

Saratovo kalėjime vėl turėjome atlikti kalinio 

Vienas jų sakė: "Esi šnipas. Jei būtum tik kunigas, 
būtum į Rusiją atvykęs kitokiomis sąlygomis". Aš 
atsakiau: "Aš nesu šnipas, kaip nesate ir jūs. Ar jūs 
šnipas?" Toks mano atsikirtimas juos nustebino. 

Kartą m a n e klausinėjo jaunas tardytojas. Į 
formalumus: pavardė, vardas, pagal kokį paragrafą vieną jo klausimą aš nusišypsojau ir pasakiau: "Ką 
kalt inamas, plaukų kirpimas, fotografavimas, pirštų jūs tuo norite pasakyti?" J is pašoko ir dėjo kumščiu 

rt- v~ Įnuospaudos, medicininis apžiūrėjimas, dezinfekcija, man į veidą: "Žinokite su kuo kalbate!" ir tardymas 

popierius, įėjo mergaitė, atnešė sumušt in ių ir ar
batos. J a i išėjus, jis pas tūmė vieną sumušt in į ir 
arbatos puoduką man ir pasakė — valgyki te . Aš 
atsisakiau. J is vėl pakartojo: "Valgyk. Aš žinau, kad 
esi a lkanas" . Bet aš nieko neliečiau. A š supra t au , ką 
tai reiškia per tardymą valgiai ir gėr imai . 

Vokiečiai bombardavo ir Saratovą, bet į kalė
jimą nepataikė. Vokiečių artėj imas m u m s davė vilčių 
išsilaisvinti. Bet kai išgirdome, kad rusa i atsiėmė 
Možaiską, mūsų viltys sumažėjo. Rusa i j au pajėgia 
kovoti, nes amerikiečiai jiems davė didelę paramą. 

Po kelių dienų buvau grąžintas į Maskvą, į 
Lubiankos kalėjimą. Vėl kalėjimo fo rmalumai ir 
tardymai . Cia mane daugiau tardė A. Sedovas .Mano 
gyvenimas buvo perkra ty tas pag r ind ina i keletą 
kartų. J i s klausinėjo, kodėl aš v y k a u į Uralą. 
Pasakiau, kad daug buvusios m a n o parapijos 
žmonių atvyko į Uralą da rbams , a t vykau ir a š su 
jais kaip kunigas. Sedovas gi tv i r t ino, k a d aš 
atvykau į Uralą kaip šn ipas ir s abo tažn inkas . 
Vieną kartą tardymas vyko anglų ka lba per vertėją. 
Vėliau pradėjo sakyti, kad aš esu vokiečių šnipas , 
remiamas Vatikano. 

Kartą į mano patalpą atvedė j a u n ą lenką, 
buvusį gen. Andersono armijos kar in inką . J is 
pasisako esąs atsiųstas iŠ manęs i šgau t i daugiau 
žinių, norimų saugumo pareigūnų. To kar in inko 
šeima yra Lenkijoje, bet rusų užimtoje dalyje.-^Jis 
sakė: "Jei aš saugumiečiams apie jus nesuteiksiu 
daugiau žinių, nebepamatysiu savo šeimos. Ką aš 
jiems turiu pasakyt i?" Jį n u r a m i n a u ir pasakiau , 
kad sugumas apie mane daugiau Žino, negu aš pats . 
Nėra reikalo fabrikuoti dar kažkokias ž inias . 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. biržeiio mėn. 9 d. 

NAUJA PORA, SUSIPAŽINUSI 
ATEITININKŲ STOVYKLOSE 

didelį įspūdį, nes Washingtonas 
ne Chicaga ir čia tikrų lietuviškų 
vestuvių ne taip dažnai yra. O 
Marylando universiteto aplinka 
su plačiais sodais bei medžiais, 
su iškilmingomis patalpomis su

darė ne taip dažnai 
vaizdą. 

Jaunoji Rusnė Lieponienė Ma
rylando universitete studijavo 
biznio psichologiją ir studijas 
baigs jau Chicagoje. Jaunasis Jo
nas Lieponis yra baigęs mediciną 
ir šiuo metu dirba Loyolos uni
versiteto ligoninėje. Kaip minė
jau, abu jaunavedžiai yra atei
tininkai ir jų ateities kelią tely
di Viešpaties palaima. 

VL.R. 

sutinkamą Į ilgametė seselių rėmėja E. Abel-
kienė, kuri čia prie seselių gyve
na ir seselėms talkina. C L A S S I F I E D G U I D E 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Coim. 

Rusnė ir dr. Jonas Lieponiai 
Washingtono ir apylinkių lie

tuvių tarpe ypač populiarūs yra 
veiklūs lietuviai, ištikimi katali
kų Bažnyčios nariai Marija ir Jo
nas Vaitkai. Jie tikroje lietuviš
koje, katalikiškoje Ivasioje išau
gino tris sūnus ir dukrą. Prieš 
metus Clevelande įvyko jų sū
naus Lino vestuvės su Dalia Ry-
delyte, o šeštadienį, gegužės* 10 
d. popietėje Svč. Marijos bažny
čioje Washingtono priemiestyje 
Landover Hills buvo sutuokta 
Vaitkų dukra Rusnė su dr. Jonu 
Lieponiu iš Chicagos. Taip vėl 
gyveniman atėjo nauja lietuviš
ka pora, susipažinusi ateitininkų 
stovyklose. 

Koncelebracines Mišias Švč. 
Marijos amerikiečių bažnyčioje, 
kuriai priklauso Vaitkų šeima, 
lietuvių kalba atnašavo iš V. Vo
kietijos atvykęs jaunosios krikš
to tėvas kun. A. Bunga, kuris su
teikė ir moterystės sakramentą, 
taip pat iš V. Vokietijos atvykęs 
kun. B. Liubinas, Rusnę krikšti
jęs V. Vokietijoje, kai jos tėvelis 
J. Vaitkus dirbo "Amerikos Bal
so" Miuncheno skyriuje, jauno-

KEICIASI VADOVAI 

Gegužės 10 d. Marijos Nekal
to Prasidėjimo seselių namuose 
įvyko seselių vadovių ir. centri
nio seselių rėmėjų būrelio pasita
rimas. Pasitarimas pradėtas prel. 
P. Juro malda. Prof. A. Vasai-
čiui, kelius metus vadovavusiam 
šiam būreliui, pasitraukus iš 
pirm. pareigų, pirmininku tapo 
V. Vaitkus iš VVaterburio. Sekre
tore toliau liko A. Lapčienė. 

Susirinkusiems pranešta ir 
apie pasikeitimus vienuolyno va
dovybėje. Po 8 metų vadovavi
mo ses. Margarita Bareikaitė pa
sitraukė ir rūpinsis tik naujomis 
statybomis, o nauja vadove iš
rinkta seselė Aloyza Saulytė, ku
ri jau ir anksčiau bent 18 metų 
vadovavo vienuolynui. 

Susirinkusieji išklausė suglaus
to seselių veiklos pranešimo, ku
rį padarė ses. Margarita Bareikai
tė IT ses. Augusta Sereikytė. 
Ypač pasidžiaugta daugelio lietu
vių atsiliepimu į Matulaičio na
muose įvykusius statyboms rem
ti vajaus pietus ir tuo metu gau
tas nemažas aukas iš juose da
lyvavusių ir nedalyvavusių. 

ATEITIES PLANAI 

tais 'laukiamas plačių apylinkių 
lietuvių dalyvavimas ir seselių 
darbų parėmimas, bet taip pat 
kviečiama ir laukiama talka iš 
artimesnių apylinkių tos šventės 
paruošimui, nes reikia paruosti 
pietus daugiau negu 2,000 žmo
nių ir kit. Šventės laimėjimuose 
bus gausių dovanų: 100 dol. pini
gais, dari. Galdiko paveikslas, 
mėgstąs lovos užklodas ir daugy
bė kitų. Kad sei lėms nereikėtų iš 
savo kasos imti 100 dol., susirin
kusieji šitą sumą čai pat sudėjo. 
Šventės programą atliks seselių 
vedamos „Neringos" stovyklos 
stovyklautojai. 

Į šventę verta atvykti ne tik 
seseles paremti, bet ir pasižval
gyti dailininko A. Galdiko paro
doje — Raudondvaryje, pamaty
ti naujais langų vitražais, sukur
tais dailininko Elskaus, papuoš
tą k u n S. Ylos statytą Mindau
go pilį (vitražuose Mindaugo šei
mos narių veidai) ir apžiūrėti 

PAMINĖTA MOTINOS DIENA 

Motinos diena, gegužės 11 d., 
paminėta susikaupimu. Pradėta 
pamaldomis koplyčioje su pritai
kytu pamokslu, visa atliekant ka-
pel. kun. S. Ylai. Po pietų sese
lės ir lietuvių bendruomenės na
riai susirinko ir rožinį kalbėda
mi eisena nuėjo prie Marijos Fa-
timoje apsireiškimo paoninklo. Iš 
ten į kapines, kur prisimintos mi
rusios motinos ir sugiedotos mal-
dos:„Viešpaties Angelas"ir „Am
žiną atilsį". Po to visi susirinko 
koplyčiom giedotiems Mišparams. 

VAKARONE 

Kapų puošimo savaitgalis, ge
gužės 24-26 d., buvo gausus sve
čiais Putname, nes daugelis atvy
ko ir iš toli savo šeimos narių 
kapus aplankyti. T a proga gegu
žės 25 d. seselė Rita Trimakienė 
suruošė Raudondvaryje vakaro
nę. Jos metu pristatyti ir svečiai: 
„Ateities" redaktorius kun. dr. K 
Trimakas, naujas Matulaičio na
mų kapelionas kun. R. Krasaus
kas, atvykęs iš Romos, ir kit. Se
selė O n a Mikailaitė paskaitė hu
moreską iš Lietuvoje dabartinę 
santvarką pajuokiančios V. Ži
linskaitės rinkinių. Muzikė seselė 
Teresė Miedžkovski paskambino 
nuotaikingą kūrinį pianinu. Po to 
visi dainavo ilgą eilę įvairaus 
žanro dainų, ses. Teresei vado
vaujant pianinu. Pabaigoje visi, 
pasivaišinę kavute, išsiskirstė pa-

K E A L E S T A T E 

BSSajsi t ra r iuss* A f e (Amerikos j k i l i a nuotaika. 
Lietuvių Kultūros Archyvą-Mu- j PUTNAMIECIAI LB VEIKLOJE 

— Conneoticuto LB apygardos 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 
Puikiausio muro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. PuSų 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 
Lietuviškas restoranas su namu ir i 

įrengimais Marąuette Parko rajone.' 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo j 
sąlygos. 

2 butai — madinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms 

Marinis bungaknr Brighton Parka. 
15 metu. Dėl ligos reikia skubiai per
luoti. Geras pirkinys. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 W. 63rd Street 

Tel. 436-7878 ar 830-5568 

B E A L E S T A T E 

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 
Parduodamas 6 kamb. (3 mieg.) namas. 
2 vonios, "Florida room". Naujas 
centr. vėsinimas ir apšild. Nauji kili
mai. 1800 kv. p. gyvenimui patalpa. 
Skambint po 6 vai. vak. 

Tel. (813) 866-1397 

Issikeliame i VVisconsiną — Parduo
dame 3-jų miegamų namą 69-os ir Pu-
laski apylinkėj. Centr. oro vėsinimas. 
Įrengtas rūsys. Mūr. garažas. Kreiptis 
j savininką (angliškai) po 3 vai. po
piet tel. 

— 767-0074 

CLEAN 5Va room brick. 3 bedrms. 
Full bsmt 2 car gar. Large corner 
lot. $71.500,00. 3622 W. 54ta St. 
TeL 767-1151. 

HELP WANTED — VYBAi 

TOOL AND DIE MAKCRS 
AND MACHINISTS 

Min. 3 years general machine shop 
experience reąuired. Overtime avail-
able. Excellent wages and benefits. 

CAMDEX AUTOMATTON, INC 
TEL. — 849-3100 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui 1 dieną savaitėje. Oak Lawn 
apyl. Skambint (angliškai) 636-5024. 

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

10% — 30% — JOafc pigiau mokeatt 
ui apdraud* nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
Telef. — GA 4-8664 

32081, We»t 95th Street 

Tirti galimybes suruošti sese
lių statyboms remti vajaus pietus 
Xew Yorke ir Bostone. 

Rūpintis rinkti medžiagą ir iš-

valdybon įeina ir putnamiečiai: 
ses. Palmyra Kavaliauskaitė — 
socialiniams reikalams ir 
Kriaučiūnas — kultūros 

leisti leidinį apk ' s e k ų . 0 darbus j į j į °_ žfj f T ? ? 8 * 

dr. J. 
reika-
sutiko 

ir rėmėjus, nes ŠIŲ daugelis iške 
liavo amžinybėn, o su jais ir daug 
istoriniu atsiminimu. 

Pasitarimas baigtas giesme „Ma 
rija, Marija". Sekė užkandis, ku-

likti kandidatu į valdybą. 

— Lietuviu tautiniu šokiu 
šventę Chicagoje paremti buvo 
platinami laimėjimu bilietai. JŲ 
šioje nedidelėje ir pensininkų ko-

—uz 

LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI 
Šios plokštelės dar daug kam yra nežinomos: Nr. 849 LINKSMIEJI BRO

LIAI — Juoko iki ašarų. Išpildė Jurgis Patraukąs ir Viktoras Dineika, Kaina 
•6.00. Tarinys 

IpnsėĮi is l is is 
1. VlseaBs — Metuvifeae valsas 
2. Uotui* mano — lėtas fokstrotas 
3.1-2-3 bir — kuplietai 
4 Polka jovolas 
5. Patarimai ūktainkams 
6. Aitvaru polka 

n puse plokštelės 
1. Studentiški dzinguliukai 
2. Seniau ir dabar — kupletai 
3. Miss Lietuva 
4. Vedybų stebuklas 
5. Amerikos lietuvių priėmimas 
6. Kumpiikiuose nuovadoje 

L 0 Rinkinys 
lietuvių ir kini {vairią šokią su dainomis. Įdainavo A Sabaniauskas 

Metinės šventės suruošimas 
seselių sodyboje liepos 27 d. Šven-

sios tėvelius sutuokęs kun. dr. A. I tė prasidės koncelebruotomis šv. 
Paskųs, jaunavedžiams pasakęs I Mišiomis, eisena prie Marijos Fa-jrio metu gėlėmis apdovanota ses. j lonijoje išplatinta gausiai 
pamokslą Mišių metu, ir Provi-j timoje apsireiškimo paminklo ir [Margarita Bareikaitė už sėkmin- |195 dol. 
dence, R. I. l iet Šv. Kazimiero į kapinių aplankymu. Ir šiais me- gą vadovavimą. Apdovanota i r ' 
parapijos klebonas kun. V. Mar- j _ 
trnikus, jaunosios tėvelio kaimy
nas iš Lietuvos. Mišių metu solo 
giedojo G. Puzinauskaitė ir baž
nyčioje dalyvavo apie pora šim
tų svečių, suvažiavusiu iš įvairių 
JAV bei Kanados vietų, JŲ tarpe 
jaunojo tėveliai Janina ir Justas; 
Lieponiai, artimi giminaičiai, jau- i 
nojo krikšto tėvai dr. Vida ir dr. į 
Vaclovas Tumasomiai iš Chica- j 
gos ir eilė kitŲ. 

Vestuvių puota įvyko iškilmin- j 
goję Marylando universiteto pri-1 
ėmimų salėj, sostinės Washingto- \ 
no pašonėje. Susirinko apie 220 j 
įvairaus amžiaus svečių, dau- ] 
giausia lietuvių, nors buvo ir 
amerikiečių. Prieš patekdami į 
erdvią, kilimais išklotą priėmimŲ 
salę, kiekvienas pasisveikinom su 
jaunaisiais, su pamergėmis bei 
pabroliais ir su abiejų jaunuJŲ 
tėveliais. Prieš pradedant vaka
rienę, jaunavedžius ir svečius gra
žiu žodžiu pasveikino jaunosios 
tėvelis, o maldą sukalbėjo jauno
sios krikšto tėvas k ; i . A. Bunga. 
J. Vaitkus su pagarba priminė ir 
tai, kad didžiuliame svečių tarpe. 
be dvasiškijos ir kitų, dalyvauja 
ir Lietuvos atstovas VVashingtone 
dr. St. Bačkis su žmona. 

Nauja buvo ir tai, kad ant kiek
vieno stalo radom išdėstytus teks-1 
tus lietuvišku dainų, kurios tą va
karą turėjo skambėti šioje iškil
mingoje salėje. Vestuvių puotą 
gražia lietuvių kalba, kartais 
įterpdamas paaiškinamus anglų 
kalba amerikiečiams svečiams, pra 
vedė š Kanados atvykęs Linas Kai 
rys. Oficialiu prakalbų nebuvo, 
tik pristatyti pamergės ir pabro
liai, perskaityta eilė sveikinimų iš 
Lietuvos, Australijos, JAV ir kitų 
pasaulio vietų ir ypač įdomų, hu
moru ataustą sveikinimą pers<ai-
tė svočia Julija Rūtelionienė. 

Po skanios, tfflcrai iškilmingos 
vakarienės skambėjo dainos ir šo
kių muzika, o prieš vidurnaktį 
atliktos įspūdingos, nostalgijos 
atspindžiais ataustos lietuviškos 
vestuvių apeigos, palikusios tikrai j 4 ^ 

3. kr. 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
lilllllllllllllllllllllllillllliiuilllllllllllllllt 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

VVe'll help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

ML - 767-0600 
Independently owned and operated 

I pusė Į M M I 
1. Spaudos baliaus valsas 
2. Satems. daina — tango 
3. Tu tik tu — sagių valsas 
4. Rudens pasaka — lėtas fokstrotas 
5. Nutik, motule — tango 
t. Tai nebuvo mėsė — tango 

II pusė plokštelės 
Rytiečių meilė — fokstrotas 
Nakties serenada — tango 
Alytė — tango 
Veltui prašysi — tango 
Kanarkų fokstrotas 
Ar atminsi, atsiminsi — anglų valsas 

Imtais kokią riofcfays. įdainavo A. 
Nr. 18 

I pusė plokštate* 
1. Rose-Marie - lėtas fokstrotas 
2. Pasakykite, mergele — tango 
>. Sunku gyventi — vaisas 
4. Pasaka — tango 
5. Varpų daine — tango 
6. Mano svajonė — valsas 

II pusė plokštelės 
1. Neliūdėk, motule — tango 
2. Kai smuiku groji — tango 
3. Siuntė motinėlė — anglų valsas 
4. Marių Marytė — anglų valsas 
5. Senjorita — linksmas valsas 
6. Saulėta diena — sentiment valsas 

Šokių rfcikfarys Nr. 19, kwie pitaUM Lastevs, Palangą ir kitką. Įdainavo D. Dolskh 
T pusė plokštelės 

L Čigonės akis — fokstrotas 
2. Les* man — fokstrotas 
3. Kariškas vaizdefcs — fokstrotas 
4. Palangos jūroj nuskendo mano meilė 
5. Su armonika į Braziliją — lengva nuo. 

II pusė plokštelės 
L Onyte, einam su manim pašokti 
2. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas 
^. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas 
4. AS mynu tave — sentimentalus fokstrotas 
5. Gegužinė — smagi polkutė 

Visos šios plokštelės po $6.00. Gaunamos: 

D R A U G A S 
4545 W. 63txl Su, Chicago, III 60629 

* Ussakant pridėti 50 c. ui kiekvieną plokštele parsiuntimui. Illinois gyventojai 
moka 5% mokesčių Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 175 pašto išlaidoms. 

«HMnmwnmimHnmmnimnmiHH»n 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
tHiiHHiininiiiiiHtii 

Reikalinga moteris prižiūrėti 2-jų me
tų berniuką 4 dienas savaitėje. Atly
ginimas — 20 dol. į dieną. Marąuette 
Parke. Skambinti — 

776-5490 arba 346-9591 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

IŠNUOM. kambarys moteriai pensi
ninkei. Apylinkėje 55-os ir Hamlin 
Ave. Skambint RE 5-2241. 

M1SCELLANEOUS 

FACKAGE EXPRESS AGESCY 
MARIJA NOKEIKJEN'Ė 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas is Europos sandeliu. 
2608 \V. 69 St., Chicago, IL 6062S 

TEL. — YVA 5-2787 

D 8 M E S I O 

iiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiimiiniit 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewuod, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitofeie blankai. 
lllllilIlIlIlIlIIIIIIIIIIUIIlllUlUUJUUUUtHMn 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Aroher Ave. 
Chicago, m . 60682, teL 927-59M 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldu* ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-8068 

iiiiiiiiiiiiiiifiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiimiinnn 
!; J vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai is mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinsa 
tiiimmiiiimiiimiiiiiuiuiiitHiiiiiiuittu 

Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Žemės Okio Akademija 
Tai trumpa istorija apie Žemės 

Ūkio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 68rd St., 

Chicago, EL 60629 

nniiiuiiiiiiuiiiiiiiiiinninniiiiimnnnr 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuba, OFM, ga
lite gauti lapei) ra rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis ftia grašiai at
spausdintas lapeli* (6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
ge paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto senklaų* *a pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad
ministracijai: 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, HL 60629. 

MinnniiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiit 
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Liaudies menas ir kitkas 
Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

6 U D I J A 
1941-1944 ' 

Spaudai parengė Klemensas Jfira 
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 tu 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

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

S ft W ©0NCRETE W0RK 
Ali typs of eoBorete work aad 

briek work. 
Free eatimates. 24 hr. tel. ssrvice 

768-2111 or 994-7664 

"Drauge" 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGI. 
ass jis plačiausiai skaitomas Ua-
tovhj dienraštis, gi skalbimu kal-
aos yra rialams priat&amos. 

miiiiiiimiiiiiiitiuiniiiiHimiinnmiiiiiit 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I GLIN AS TV 

2346 W. 69 St^, teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiimtiiiiiiiuiiiunimiiiit 
HtiiiiiiiHiMitiiuiiiiiiiiiimiiuinuiiiiiitn 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir k t plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
J automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuuuiuuuuiuuani 

Perskaitę "Draugą" duokita 

S kitiems pasiskaityti. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti y 
vairių liaudies meno darbų: ma-
dtio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją i« pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms a r draugams-

"Draugo" adresas: 4545 Wsst 
<Rrd S t . Chieago. HL 6 M M . 
tmtmffiinmmiiiHittifiiiiimmiujiMiiB 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
UOTALU 

Visitinių kortelių nsadojlaaas yra 
irsiu* paprotys. Bisniariai jas pla
čiai naudoja. Bat tinka Ir visa luo
mu atstovams tursti graUss vtsV 
tinas kortelss. 

Kreipkitės j 'Draugo" admiaaa-
traeiją visais panaJiais rsikslala 
BOsite patankiati mUs« patarasvl-
mu 



A. A. STASYS ORANTAS 
Gegužės 12 d. Kalvarijos kapai 

Clevelande amžiams priglaudė 
dar vieną Lietuvos sūnų a. a. 
Stasį Orantą. 81-nerį jo gyve
nimo metai šioje žemėje nebuvo 
veltuį praleisti. Tyliai, bet pras
mingai įmintos pėd JS liudija Die
vą, šeimą ir savo žmones mylin
čio asmens gyvenimo tikslą ir jo 
rezultatus. 

Taip didelė ir žinoma Kybar
tų Orantu šeima laiko, karo 

Jonas Orantas buvo areštuotas, 
grasinamas sušaudymu. Nuken
tėjo ir velionis Stasys, kuris kartu 
ūky gyveno ir šiai akcijai iš vi
sos širdies pritarė ir rėmė. 

Rašantysis šiuos trumpus pri
siminimus velionį Orantą pažino
jo daugiau kaip 40 metų: darbas 
Lietūky, pirmasis pabrolys jo ves
tuvėse Kaune, dukros Jūratės 
krikšto tėvas Austrijoje, Vienoje, 
tremty (keliai vingiavosi per tuos 

ir okupacijų buvo išblaškyta i n pačius miestus ir stovyklas: Vie-
išardyta: sūnų Vincą priglaudė na, Brixlegg, Tirolis, Augsburg, 
Sibiro taigos, motina, išbėgusi su čia Amerikoj įsikūrė Clevelande 
vaikais, ilsisi Tyrolio kalnu->se' ir pagaliau padėjo nunešti į am-
Austrijoje, šeimos galva, Jonas,. žiną poilsio vietą, 
pasiliko Lietuvoje ir guli gimto-, S u s k k r y t i d r a u g u v e l ioniui ne-

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
BIRŽELIO MINĖJIMAS 

joje zemeje, jauniausias 
Aleksas palaidotas Baltimorės ka 
pinyne. Kitį Orantų šeimos na
riai: Jonas, Ona Bacevičienė ir 
Marija Baziliauskienė su šeimo
mis gyvena Detroite, o Juozas ir 
Elena su šeimomis —Kanadoje. 

Stasys Orantas priklausė tai 
lietuvių generacijai, kur kūrė 
nepriklausomos Lietuvos gyveni
mą. Gimęs Kybartuose 1899 sau
sio 14, mokėsi Kybartuose, stojo 
savanoriu į besikuriančią Lietu
vos kariuomenę, mokytojavo, bet 
daugiausiai energijos ir sumanu
mo parodė ugdant Lietuvos ko-
operatyvinį sąjūdį, kur velionis 
daugiau kaip 20 metų vadova
vo Kybartų Ūkininkų 'sąjungos 
kooperatyvui. Jo vadovaujamas 
kooperatyvas buvo žinomas kaip 
vienas iš geriausiai :T sumaniau
siai tvarkomų šios rūšies preky
bos įmonių. Nelengvi buvo pir
mieji šios veiklos žingsniai, nes 
tuo metu visa prekyba buvo žy
dų ir vokiečių rankose ir lietu
viams buvo nelengva įsiterpti į jų 
veiklos lauką. 

Bet vedėjo Oranto darbštu
mas, malonus būdas, giedras op 
timizmas, nuoširdus noras padė-

sunus k j į ^g n e i amžiaus skirtumai, nei 
pažiūros. Velionis savo charakte-
• j i- v .- . j - J i daug giminių ir draugų, 

nu daugelį zavejo: visada su gied , & f. . "• . ., . °z 

A. a. Stasys Orantas 

žinomą Glevėiando aktyvią ir mie 
lą veikėją ir dukterį Jūratę su šei 
m a ir dviem dukraitėmis, bei 

rlu optimizmu, sutikdavo šeimos 
rūpesčius, ligas ir kitus nepasise
kimus, nesiskųsdamas net jau bū 
damas rimtas ligonis. "Dievas pa 
dės, jo bus teisingas sprendimas", 
sakydavo. 

Susilpnėjus širdžiai, turėtos ke
lios operacijos jo aktyvų gyveni
mą, norą padėti kitiems truputį 
sulėtino, bet ir tą laiką jis buvo 
matomas lietuvių pamaldose, pa
rengimuose. Jo draugų surengta 
me 81 metų pagerbime š. m. 
vasario mėnesį jis tikrai nenujau 
tė, kad mirtis taip greit pasibels į 
jo gražaus ir turiningo gyvenimo 
duris, o gegužės 4 d. dar dalyva
vo Čiurlionio ansamblio pamal
dose Šv. Jurgio bažnyčioje, bet 
jau koncerte nedalyvavo, nes 
skundėsi, kad ilgos pamaldos ge
rokai išvargino. Gegužės 9 d. bu
vo nuvykęs į Clevelando miesto 
centrą asmeninių reikalų tvarky
ti, pasijutęs blogai, paskambino 
savo dukrai, dirbančiai miesto sa 
vivaldybėje, komunikacijos tarny 
boję, buvo parvežtas namo, kur, 
turėdamas pilną sąmonę, staiga 

Birželio 15 d. sueina 40 metų 
nuo Lietuvos okupacijos ir 40 
metų nuo baisiųjų birželio iš
vežimų, ši visiem lietuviam yra 
labai graudi diena, ji primena 
daug skaudžių praeities įvykių. 

šia sukaktimi JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos Philadelphijos 
skyrius kartu su Philadelphijos 
ir pietinės New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėmis sieks 
supažindinti svetimuosius su sun
kia Lietuvos padėtimi. Yra ruo
šiamas savaitgalinis budėjimas 
Philadelphijos miesto centre, 
Judge, Lemis Quadrangle, skersai 
gatvės nuo Laisvės Varpo (Mar-
ket St. tarp 5-tos ir 6-tos gatvių). 
Savaitgalio programa numatyta 
tokia: Šešatdienį, birželio 14 d., 
11:30 vai. ryto renkamasi Jud
ge Lewis Quad.ran.gle, 12 
v. p. . iki 12 v. v. budėjimas. Bu
dėjimo metu skaitomi vardai iš
vežtų ir žuvusių 1940 — 41 me
tais ir tų, kurie dabar kalinami 
Lietuvoje. 8:30 v. v. maldos va
landėlė saulėleidžio metu. 

Sekmadienį, birželio 15 d. 12 v. 
nakties iki 12 vai. p. p. tylus bu
dėjimas. 12v. p. p. iškilmingas už
darymas. Kalbės Kenneth B. Tom-
linson. Reader's Digest redakto 
rius iš VVashington, D. C , straips 
nio apie Simą Kudirką autorius, 
ir kiti valdžios atstovai. 

Birželio įvykiai bus paminėti iš 

Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės atstovai gegužės 21 d. 
į buvo priimti Philadelphijos arki-
; vyskupo kardinolo J. Krol, kuris 
' pažadėjo birželio 15 d. paskelbti 
| Maldos diena už Lietuvą arkivys 
kupijoje ir talkinti sukakties iš-
reklamavime. 

Į velionio atsisveikinimą Jakubs 
laidotuvių namuose prisirinko 
pilnutėlė erdvi auditorija, kur 
maldas atkalbėjo Šv. Jurgio para
pijos kleb. kun. B. Ivanauskas. 
Apie velionį kalbėjo ir atsisveiki
no LB Clevelando apylinkės pirm. 
J. Malskis. Pensininkų klubo 
pirm. V. Mariūnas ir Antanas 
Tamulionis — kybartiečių ir 
draugų vardu. 

Po Jrisikėlimo Mišių Sv. 
Jurgio bažnyčioje buvo palydėtas 
gegužės 12 d. į Kalvarijos kapi
nes, kur tūkstančiai ilsisi mūsų 
tautiečių. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Stasy, 
tavęs nepamirš artimieji ir ta
vo bičiuliai, kurie liūdėdami tiki- Į kilmingomis Mišiomis Šv. An-
si, 'kad Tavo gyvenimo nuopelnai j driejaus parapijoje (19th ir Wal-

Philadelphijos Jaunimo sąjun
ga ir Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey Lietuvių Bendruo
menės apylinkės kviečia ir ragi
na visus lietuvius iš mūsų ir ki
tų kolonijų prisidėti prie šio bu
dėjimo. Jei būtų klausimų, skam 
binti Jūratei Krokytei-Stirbienei 
(215 - 825 — 8376) arba Teresei 
Gečienei (215 — 677 — 1684). 
Laukiame visų. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. biržeiio m ė n 9 d. 

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI 
mirus, jo mielai žmonai Dr. ALDONAI, dukroms RA
MUNEI RAČKAUSKIENEI su šeima, JCRATEI NOR
VILIENEI su šeima, sūnui IONUI, broliui kun. JUO
ZUI i r visiems artinuĮesieme nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia 

KISIELIŲ ŠEIMA 

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI 
m i r u s , 

jo žmonai dr. ALDONAI i r visai jo ŠEIMAI gilią 
užuojautą 

ti visiems, neužkrauti darbų naš
tos kitiems, o geriau pačiam at-Į'užmerkė ^[s amžiams, palikda-
likti ir neabejotinas verslininko m a s giliam liūdesy žmoną Juzę 

yra įvertinti Aukščiausiojo, pas 
kurį tu iškeliavai. 

V. Račiūnas 

ibej 
talentas velionį padarė beverk 
neatskiriama pasienio miesto Ky
bartų dalimi. 

B kitos pusės, šios vertingos 
velionio būdo ypatybės padėjo 
jam lengvai susidaryti gražų būrį 
bendradarbių ir draugų, ypatin
gai tvarkant šio didelio koopera
tyvo tinklą. Būdamas tiesaus bū
do ir gilus patriotas negalėjo bū
ti aplenktas bolševikų okupan
tų, kurie Stasį Orantą įkalino ir 
tiktai krašte pasikeitusi nacių 
okupacija velionį išlaisvino kar
tu su kitais jo draugais J. Prapuo
leniu, miesto burmistru A. Tarnu-
lioniu, Kybartų gimnazijos di
rektoriumi ir kitais. 

Vokiečių okupacijos laikotarpy 
Orantui vėl buvo patikėtas koope 
ratyvo vadovavimas. Tada krau
tuvių tinklas buvo labai išplės
tas (22) ir jam buvo pavesta 
tvarkyti suvalstybinti ūkiai. 

Mokėdamas vokiečių kalbą ir 
turėdamas daug pažinčių vokie
čių okupacinėje administracijo
je ir Karaliaučiaus sferose, Stasys 
Orantas tai panaudojo padėti lie 
tuviams įvairiausiais būdais: rei
kalingų prekių gavimas iš Vokie
tijos, dokumentų parūpinrmas 
jaunuoliams, siekiant mokslo 
universitetuose, kad būtų atleis
ti nuo nacių darbo tarnybos, 
maisto siuntimas į Vokietiją ten 
esantiems lietuviams koncentra
cijos stovyklose ar kitur gyve
nantiems. Artėjant antrajai ko
munistų okupacija! ir lietuviams 
besiveržiant bėgti Vokietijon, Ky 
bartai, tiksliau pasakius Orantų 
pavyzdinis ūkis, buvo viena iš 
pereinamųjų stovyklų. Laukda
mi, kol bus atidaryta siena ir pa
rūpinti sienai peržer.jrti dokumen
tai, dešimtimis Orantų pažĮs-
tamų ir nepažįstamų lietuvių' 
buvo apnakvydinti, globojami ir 
gerai maitinami. Tokiam būriui 
maitinti reikėjo paskersti ne vie
ną veršiuką, avi ar kiaulę. Pa
vyzdinis karivų ūkis pabėgėliams 
davė pieno ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiems. Sunaudojant 
daug pieno Orantų ūky apsisto
jusiems pabėgėliams, nebebuvo 
galima išpildyti pieno ir mėsos 
normų okupacinei vokiečių ka
riuomenei. Už tai ūkio savininkas 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

Lietuvos pirmenybėse antrąja 
me ra te didelė staigmena, kai 
meisteris Mažeikių Atmosfera 
pralaimi Kauno Kalininkui net 
3-0. Šiuo metu pirmauja Vil-

Pledaitę, mokytoją, dukterį Dalią, I niaus statybininkas ir Klaipėdos 
taip pat mokytoją ir magistrę, i Granitas su 4 taškais. 

lace St.), sekmadienį 10:30 v. r. 
Mišių metu organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis. 

DOVANOS UŽ 
PASI2YMJ&JIMTS 

Kolektyvinių ūkių darbuotojų 
susirinkime buvo dalinamos pre 
rnijos už pažangumą Karvių 
melžėja gavo vištą ir gaidį už 
pasiaukojimą ir priežiūrą koi-
kozo vištų. Po įteikimo kiek
vienos dovanos buvo plojama ir 
orkestras sugrodavo maršą. 
Petrovas — arklininkas gavo 
naują kostiumą už išauginimą 
lenktynių arklių. Gale ceremo
nijų buvo paskelbta, kad briga-
dierius Borisas, kuris išpildė 
derliaus kvotą ne t 390% ir su
mušė 17-ka kitų rekordų ap
dovanojamas pilnu Lenino raš
tų komplektu. Iš galo salės pa
sigirdo replika: "Taip jam ir 
reikia". 

Mylimai motinai , 

A,fA. 
TATJANAI DARGIENEI mirus, 

sūnui dr. VYTAUTUI dukroms ALDONAI Ir VALEI 
bei jų ŠEIMOMS giliausią užuojautą reiškiame. 

E. ir D. Giedraičiai 
A. ir A. Lipskiai 
V. i r V. Tumasoniai 
J. ir B . Vienužiai 

A. a. Oranto laidotuvėse: anūkė Nancy, brolis Juozas (iš Kanados), duktė 
Jūratė (iš Floridos), našlė Juzė, duktė Dalia, brolis Jonas (iš Detroito', anūkė 
Lisa. , Nuotr. VI. Bacevičiaus 

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai, mūsų pradinės 
mokyklos mokytojai, RAMUNEI RAČKAUSKIENEI; 
anūkams, mūsų mokyklų mokiniams, RITAI ir JONUI 
RAČKAUSKAMS ir ARUI ir VENTAI NORVILAMS; ir 
kitiems artimiesiems. 

Kr. Donelaičio Lit. Mokyklų Mokytojų Taryba 
ir Tėvų Komitetas 

Brangiai dukrai 

A. f A. 
DANGUOLEI JUODAKYTEI 

netikėtai mirus, tėvui STEPUI JUODAKIUI ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Viktorija ir Algirdas Karaičiai 

Mano mylimas vyras — Suvalkijos lygumų sūnus 

A. f A. | 
VINCAS MOZŪRAITES 

mirė 1980 m. gegužės mėn. 7 d. Palaidotas gegužes mėn. 10 d. 
Kalvarijos katalikų kapinėse, Hot Springs, Ark. 

E širdies dėkoju giminėms, draugams, pažįstamiems, gausiai 
dalyvavusiems šermenyse, pamaldose, atsisveikinime, laidotuvėse 
ir pietuose. 

Neužmirštama padėka p. Zvankus už paslaugas namuose ruo
š iant pietus ir kituose reikaluose. 

Širdinga padėka gerb. kun. Burkui už maldas koplyčioje, ka
puose, už šv. Mišias, už velionio sielą ir palydėjimą į kapines. 

Širdingai dėkoju atsisveikinusių koplyčioje organizacijų atsto
vams : Bendruomenės vardu p. Tomui Dambrauskui, Laisvosios Lietu
v o s p Bertuliui, Altos p . Maldeikiui. 

Didi padėka grabnešiams: Antanui Kalvaičiui, Juozui Grigaičiui, 
Juozui Pajuodžiui, Juozui Žemaičiui, Antanui Bertuliui ir Broniui 
Bartkui. 

Dėkoju visiems užprašiusiems šv. Mišias už velionio sielą, pa
reiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais radijo valandėlėje p. 
Smaižienei, spaudoje ir gėlių aukotojams. Dėkoju visiems už gies
mių giedojimą šv. Mišiose, už giesmę Marija, Marija kapuose. Mes 
Tavęs brangusis niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau nebesu-
grįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisim. Tebūnie Tau 
lengva ši žemelė. Lai gailestingas Dievulis suteikia amžiną atilsį 
Danguje, po visų žemiškų darbų ir vargų. Ilsėkis ramybėje bran
gusis ir mylimas mūsų vyras ir tėvas. 

Nuliūdę lieka: 2mona Elena Mozūraltien* i r BOMB Vaidutis 

Mielam 

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI 
amžinybėn iškeliavus, žmoną dr. ALDONĄ, sūnų JON'A, 
dukteris RAMUNĘ ir J ŪRAT Ę su šeimomis ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Marijuj Leonas ir Daiva Bajorūnai 
Giedrė ir Alfredas Šauliai 

1 piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | 
i galima Įsigyti už pusę originalios kainos arba ui jos | 
| trečdalį. I 

Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- | 

Į P.S. 
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito { 
mėnesio — birželio 14 d, | 

!UiuiuuiiiiiittnntiHwtiuaumiaiiwuiiiHHHiiia»aiuuS 

reiškia 

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga 

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 

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

4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE RJNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
/ 

2 5 3 3 VVest 71 St. , C h i c a g o 
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o 

T e l . # 7 6 - 2 3 4 5 
A I K Š T Ė A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 S O . L I T L A M C A AVE. Te! YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ] ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACE 
2424 VV. 69th STREET 

1102" Southvvest Highvvay. Palos Hills, 111 

Tel. YIrginia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O . CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S O . L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAI .STFD STREET Tel. YArds 7-19H 

VASAIT1S -
1446 So. 51>th \>e . . CK f RO. II I 

BUTKUS 
Tel. OLympk 2-1003 

nuUiUliUIIIUIIIIUIiiilll 

http://Quad.ran.gle


6 DRAUGAS pirma'dienis, 1980 m. birfeiio mėn. 9 d\ 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PARDAVĖ GINKLUS 
Gary policijos seržantas Har-

brecht prisipažino pardavęs 23 
šaunamus ginklus, konfiskuo
tus nuo kriminalistų. 

ISTORINĖ PARODA 
Moksleivių ir studentų parū

pinti eksponatai bus išstatyti 
Chicagos istorikų sąjungos rū
muose, Clark St ir North Ave., 

Šlajus, Vytalis Utara, Vladas j Lincoln parke, nuo birželio 15 
Palubeckas, Benediktas Lungys,! iki liepos 15 d. Tai Chicagos 
Stasys Juškus, Salomėja Dau- Į mokyklų noras paskatinti moks 
lienė, Vytautas Dijokas, Ona i leivius domėtis savo etn;ne pra-

X Ruošiamame 40 m. Lietu
vos okupacijas minėjime birže
lio 15 d. 7 v. v. šv. Vardo kated 
roję LDK Birutės dr-jos na
rės prašomos kuo gausiau daly
vauti pasipuošusios tautiniais 
rūbais. 

x Brighton Parko LB apyL 
valdybą sudaro: pirm. Juozas 

Naureckienė ir Petras Peleckas. 
X Daina Kojelytė liepos 8 d. 

vyksta j Braziliją, kur ji vado
vaus ateitininkų stovyklai. 

X Brighton Parko Lietuvių 

eitimi, apylinkės istorija, šeimos 
kilme. 

KYŠININKE 
Sangamon apskrities prisieku 

namų savininkų draugija ruošia Į šiųjų teismas kebą bylą Vandai 
gegužinę birželio 15 d. šaulių i E. Brandstetter, kuri kaitinama 
namuose. I pasiūliusi 1000 dol. kyšį Dlinois 

X Petras Indreika, anksčiau i atstovų nariui N. Swanstrom, 
gyvenęs Chicagoje, iš čia persi
kėlęs į Pacifica, Calif., mirus 
jo žmonai a. a. Antaninai In-
dreikienei, kartu su savo arti
maisiais buvo į Chicagą atvy
kęs ir tvarkė laidotuvių reika
lus. Užbaigęs juos, užsuko į 
"Draugą". Kaip artimas dienraš 
čio bendradarbis, tarėsi su re
daktoriais, nusipirko didesnį kie 
kį lietuviškų knygų. 

X Aleksas Kazis, Hot Spring 
so lietuvių veikėjas, atsiuntė 
malonų laiškelį, padėkojo "Drau 
gui" už gerą informaciją ir pri
dėjo 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

Dariaus - Girėno lit ra-la mini Motinos dieną. Aštunto skyriaus mokiniai skaito dialogą skirtą skirtą motinoms 
pagerbti. Nuotr. A. G. Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS DARIAUS . 
GIRfcNO MOKYKLOJ 

Išaušo graži gegužės mėne
sio dešimtoji diena. Mokiniai 
į mokyklą renkasi tautiniais 
drabužiais pasipuošę. Atlikę 
priešpietines pamokas, visi ren
kasi į didžiąją Jaunimo centro 
salę pagerbti savo mamytes. 
Visas susirinkusias mamytes 
pasveikina mokyklos vedėjas 
J. Placas. Jo parašytą žodinį 
montažą perskaito aštuntojo 
skyriaus mokiniai. Pirmojo ir 
antrojo skyrių mokiniai pašoka 
ir padainuoja tai dienai pritai
kytas dainas. Jiems padėjo mo-

kad jis balsuotų už konstituci
jos pakeitimą, paremiant vadi
namas moterų lygias teises. Ji 
pati yra to sąjūdžio veikėja. 

DVASININKO ŽUDIKAS 
Andre Kelly, 19 m. negras, 

kuris kaltinamas peršovęs du | kytojos I. Regienė ir R. Valiuly 
taksių šoferius, įtariamas Chica j tė. Nors i r nedrąsiai, bet nuo
goje nužudęs ir baptistų kunigą j širdžiai pasveikina mamas Vai-
E. Blair, 59 m. Pas Kelly rasto j kų darželio mokiniai padekla-
revolverio tyrimas parodė, kad Į muodami trumpą eilėraštuką, 

x Juozas Užupis, čikagiškis, 
užsukęs į "Draugą", domėjosi 
spaudos darbais ir įsigijo lietu
viškų knygų už 30 dolerių. 

x Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
įpėnas; 3.50 dol. 

Palubinskienė; 2 dol. — Juozas 

tas ginklas buvo panaudotas 
gegužės 24 d. nužudant dvasiš
ki 

ĮKLIUVO UŽPUOLĖJAS 

Vienas lietuvis, važiuodamas 
Chicagos gatvėmis, sustojo prie 
raudonų šviesų, bet jo automo
bilio langai buvo truputi pravi
ri. Staiga pastebėjo, kad negras 
įkišo ranką, norėdamas atidary 

-, T . „ .... , . , , , ti duris. Automobilis turėjo 
K Lapenas; 3.50 dol. - Marija a u t o m a t i s k a l a n £ m k o n t r o l e Palubinskienė; 2 dol. _ Juozas a u t o m a t J l k J * l a n ^ ,k 0 n™f ę-
c- , ... . . . . . Lietuvis greit paspaude mygtu-
Sinkus. Visiems dėkojame. , v . , - * . & 

J ką, ir užsidarydamas langas pn 
x Marija Palubinskienė iš spaudė užpuolėjo ranką prie 

Crown Point, Indianos, atvyku- Į viršaus. Norėdamas nubausti už 
si i "Draugą", pasinaudojo lie-1 puolėją, Šoferis pavažiavo ge-
tuviškų knygų atpigintu išpar- i rą kelio gabalą, o užpuolėjas 

o jį išmokti padėjo pačios ma
mytės ir mokytoja D. Barškė-
tytė. Penktojo skyriaus moki
niai padarė visiems staigmeną, 
paruošė lėlių teatrą. Pačių mo
kinių balsais kalbėjo lėlytes ir 
visokie gyvuliukai, žinoma, apie 
mamytes. 

Skyriaus mokytoja V. Spar 
kytė paaiškino, kad šį vaidini
mėlį sugalvojo patys mokiniai, 
tik jai reikėjo padėti Ketvir
tokai pašoko mamyčių garbei 
šokį. šeštojo skyriaus moki
nius gražiai paruošė ir didelė
mis gėlėmis papuošė mokytoja 
I. Tijūnelienė. Aišku ir moki
niai patys daug prisidėjo gražia 

davimu ir nusipirko įvairių lei
dinių už daugiau kaip 40 dol. 

x Lietuvišku knygų, pasinau 
dodarni jų išpardavimu atpigin
tomis sąlygomis, užsisakė: K 
Šimėnas (Dorchester), Viktoras 
G. Bačkus (San Gabriel), A. E5-
dukaitienė (Euclid), M. Karaš-

deklamuodami. Ir septintasis 
skausmingai bėgo. Pavilkęs ge-* skyrius neatsiliko. Kiekvienas 
rą tarpą, pravėrė langą, UŽDUO- **įį* P° n u P i e S t a - ^ ^ P*" 
liką paleido, o pats, nuvažiavęs veikslą, kuriems pritaikė de-
į policiją, pasakė, kas įvyko, klamacijos žodžius, skirtus ma-
Policija pratarė: "Reikėjo jį ati mytėms. Sio minėjimo koordi-
tempti pas mus". * n a t o r ė D - Gotceitienė gerai pa-

w r v n P i f tBnmr ^ ^ s*™ t r e f i o 3 ° skyriaus 
B U \ 0 PAGROBĘ m o k m i u 8 , kurie jautriai pade-

Keturi vyrai pagrobė Edv. i klamavo eilėraštį. Dar kartą 
ka (Alexandria), M. Palubins-1 Kvavli, nejudomos nuosavybės į septinto jo skyriaus mokiniai 
kienė (Chicago), Jonas Saulė-į pardavėją, jam einant iš vieno į pašoko tautinį šokį. šokius pa
nas (N. Providence), Kostas \ Chicagos priemiesčio restorano.' ruošė mokytojos N. Pupienė ir 
Brazas (Homewood). Jiems Pareikalavo 600,000 dol. vaduot 
knygos buvo tuojau paštu iš- pinigių. lagaminas su tariamai 
siųstos, įdėtais 600,000 dol. (iš tikrųjų 

prikimštas telefono knygų) bu
vo išmestas pagrobėjų nurody-

x RAŠOMOSIOS maš. lietuviška 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.— 
476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N. Y. 11731. (sk.) 

x Ateitininkų namams prie 
Leraont, BĮ., ieškomas prievaiz
da*, kuris ten gyventų. Gvve-

R. Galinaitienė. Minėjimas baig 
tas dainomis, kurias padainavo 
jaunesnieji ir vyresnieji moki
niai, vadovaujami dainavimo 
mokytojo muziko Fausto Stro-

toje vietoje. Toj vietoj buvo iš- \ įjos. Tautiniams šokiams akom
panavo jo sūnus Tomas Stro-
lia. 

Kai kurie mokiniai salėje sa
vo mamytėms prisegė gėlytes. 
Mama yra šeimos siela, ji užsi
tarnauja pagarbos ir meilės ne j 
tik iš savo vaikų, bet ir visos' 
lietuvių visuomenės. Kokia šei-

namos patalpos ir atlyginimas' x V. Lesniauskas, žinomas m a . tokia ir visuomenė. Iki šiol 
?&g^ susitarimą. Dėl informa-\ skautininkas, filatelistas, užsu- į lietuviai yra gerai užsirekomen-

vakarais tel. kęs į "Draugą", apsirūpino lie- aaVę amerikiečių 
(sk.) į tuviškomis knygomis. 

dėstyta apie 12 policijos agen
tų, kurie ir sugavo J. BoUą, 24 
m., T. Nelson, 54 m., D. Fotre, 
35 m., ir Ch. Arnhold, 31 m. 
Jų teismas bus birželio 12 d. Pa 
grobtasis dabar laisvas ir svei
kas. 

cijos skambint; 
(312) 434-224S. 

nepalankių aplinkybių, 
gausus. 

Rėmėjų pirm. M. Remienė pa
kvietė buvusią Sibiro kalinę už
degti žvakes, simbolizuojančias 
mūsų ryšį su nukankintais ir 
žuvusiais Lietuvoje, tremtiniais 
ir kaliniais Sibire. Minėjimo pro 
gramą pradėta tremtinių mal
da iš Lietuvos laisvės kovų. Si
biro kalinys pasidalijo savo iš
gyvenimais ir atskleidė baisių, 
nykių, viso to nemačiusiam ne
įtikėtinų faktų. Kalbėjo jis apie 
kalinių sukilimus Vorkutoje ir 
kitur, apie gen. Rudenko sadis
tinį žiaurumą, apie kun. Leoni 
Aurelijaus dvasios stiprybę. 
Aplink nieko daugiau nematai 
— tik mirštančius ar merdėjan 
čius. Gyvas išlieki tik per ste
buklą. Neturi nei artimųjų, nei 
namų, nei turto, tik numerį ir 
tikėjimą. Populiarus pamaldu
mas yra visų į Mariją. Ačiū mū 
sų motinoms už tikėjimo įskie-
pijimą. Lietuviams visos dienos 
buvo kaip malda". 

Klausančių akys drėko, ir 
gerkles smaugė graudulys ir 
skausmas. Ilgai tylėjome, pasi
baigus pasakojimui. Gal ne vie-
naam kilo klausimas: "Ką aš 
darau savo kenčiantiems bro
liams, sesėms palengvinti? Už 
ką man ta išimtina laisvės ma
lonė? Ar aš ją įvertinu ir jos 
galimybes išnaudoju krikščionis 
kai??" 

Svečias, kreipdamasis į susi
rinkusius rėmėjus, teigė: "Jūs, 
kiek man teko jus pažmti.einat 
geru keliu. Tačiau žinokit, kad 
blogio ir gėrio kovo vyksta la
bai atkakliai, ne tik Sibire ir pla 
čios Rusijos žemėse. Šėtono 
žingsniai girdimi ir matomi vi
same pasaulyje. Iš materializ
mo, medernizmo ir kitokių "iz-
mų" susikuria komunizmas. 
Jam nėra ribos ir sienų. Jam ne 
reikia vizų ir leidimų, nes jis 
gimsta žmogaus širdyje viso pa
saulio valstybėse. Nėra visuo
menės, kuri būtų apsaugota 
nuo Šėtono įtakos. Tad reikia 
mums budėti ir auginti tai, kas 
gera, kovoti ir demaskuoti tai, 
kas šėtoniška". 

Buvo paskaityti trys tai die
nai tinkami eilėraščiai Susirin
kusieji suaukojo apie šimtą do
lerių Sibiro kalinių šalpai Pir 
mininkė perskaitė naujosios 
Putnamo seselių viršininkės 
Aloyzos Šaulytės laišką — svei 
kinimą susirinkimui. Pranešė, 
kad nuo paskutinio metinio rė
mėjų susirinkimo yra mirusios 
9 narės. Naujų narių įstojo 15. 
Primintas rėmėjų laisvas įsipa
reigojimas kasdien trumpa mal-

buvo Į trumpas maldas sukalbėjo kun. 
Į P. Garšva. Po to ateitininkų 
vardu, trumpai duodamas velio
nio biografinių žinių, ypač apie 
jo veiklą ateitininkuose, atsi
sveikino inž. Pilypas Narutis. 
Katalikų medikų "Gajos" kor
poracijos, kuriai velionis pri
klausė ir kelis kartus pirminin-

/SARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Prof. St. Vardžio straips
niu, išspausdintu žurnale "Prob 
lems of Communism", apie pa
dėtį Pabaltijo valstybėse pasi
naudodamas Piotr. Mazur laik
rašty "Tydzien Polski" išspaus
dino išsamų straipsnį apie rusi
fikaciją Sovietų Sąjungoje. Tą 
straipsni (I. 14-15) persispaus
dino ir Chicagoje leidžiamos 
"Dziennik Związkowy". 

— Pbiladelphijoje gyvenanti 
Danutė MuraŠkaitė, pereitos 
kadencijos JAV LB krašto val
dyboje ėjusi narės socialiniams 
reikalams pareigas, įsijungė į 
JAV LB leidžiamo biuletenio 
"Bridges" redakcinį kolektyvą. 
D. Muraškaitė dirba Veteranų 
administracijoje bibliotekinin
kės pareigose. 

— Adv. Alexander Epštein, 
žydų B'nai B'rith Anti-Defama-
tion lygos kultūrinės komisijos 

kavo, žodį tarė dr. Petras Ra ,,,. , „ _„. i., o ,. • _ •,. • , r pirmininkas, JAV LB Visuom. sutis. Su velioniu mediciną Vy. Į . ^ . ' A, „ x. . _. 
tauto D. universitete baigusiųjų i ^ r 0 8 ? 5 i r 

kurso draugų vardu atsisveikino į _1„„.+^_,^1S._^ 
dr. Jonas Reinys. Lietuvių gy- pasitenkinimą 

Alg. Gečiui pri
kurtame reiškia 
New Yorke įvy-

dytojų ir dantų gydytojų s ą j u n - į ^ • * * ! g į P a a r t a m 
gos vardu kalbėjo dr. Kazys į ^ b a d y m u 'statyti tiltus tarp 
Rimkus. Paskutinis labai jaut- Į U e t u v i u i r ž y d u bendruomenių", 
riai kalbėjo vaikystės, jaunystės i T a i P P a t A- Epatemas informuo 
ir viso gyveninio draugų ir ku- i Ja ' k a d l v g ° s komisija ruošia 
piškėnų vardu dr. Vytautas Ma- į Panešimą spaudai, kuriam bus 

tarpe: kaip 
geri mokiniai profesionalai, p*- , ,_,, . . ,_*• 2 • • • A ^ ^ L* • t v j ji^i da (Tėve mūsų) pasimelsti už reiginei tarnautojai bei darbi- r \ j ™*' *^\ . 
ninkai ir geri piuečisi. Neui-1 ̂ tnamo seseles prašant nau-
miršU ir savo kenčiančios tėvy-l » Plaukimų. Susmukimas -
nės Lietuvos. Už visus šhios į nunėjimas baigtas malda už 

Kr Donel-aičio Lituanistinių mokyklų vadovyb* 1979-80 m. U kaires sėdi: 
Omr/rA H -<!'*; *-£ — vicedirektorė, Alė Steponavičienė — T£vų komiteto 
ptmmrjrk Irena SukavecJdenė — direkt. pavaduotoja pradinei mokyklai. 
Stovi: Julius Strka — mokyklų direktorius ir Vytautas Gutauskas — rengi 
aft, vadovą* Nuotr. Jono TaamUičio 

dalykus daug nuopelnų reikia 
skirti motinoms, kurios savo 
vaikus gerai auklėja. Negali
ma parniršti ir didelės tėvo įta
kos, bet jo nuopelnai tegul bus 
prishimenami tėvo dienos pro
ga. Dalyvis 

SIAUBINGO BIRŽELIO 
MTVfcJTMAS 

Birželio 1 d . sekmadienį, 7 
vaJ. rytą Putnamo seselių rėmė-
pai rinkosi į šv. Mišias, o po jų 
į Švč. M. Hari jos Gimimo para
pijos salę, į susirinkimą ir tra
giškųjų Birželio įvykių minėji
mą. Geraširdžių žmonių dar vis 
netrūksta. Rėmėjų rasirinki-
mas, nežiūrint šie sekmadienio 

ark. Jurgio Matulaičio beatifika
ciją. 

Pusryčiams dalį kepsnių do
vanojo Kupcikevičienė iš Tal-
man krautuvės ir A Ankienė iš 
Lithuanian Bakery. Rėmėjai 
nuoširdžiai joms dėkingi D. A. 

ATSISVEIKINIMAS SU 
A A DR. J. JUOZEVICIUM 

Petkau* Marąuette Funeral 
Home laidotuvių koplyčioje bir
želio 6 d 7:30 vai vak. vyko ge
dulingas atsi3veilanimas su žy
miu gydytoju specialistu a a. 
dr. Jonu Juozevičium, mirusiu 
birželio 4 d po ilgos ir sunkios 
ligod. 

jauskas iš Detroito, prisiminda
mas velionio nuoširdžią, drau
gišką ištikimybe, rūpestį šei
mos, tautos ir artimo reikalais, 
visuomet pasiruošusį visiems 
pagelbėti ir profesiškai padėti. 

Atsisveikinimo kalboms, ku
rios buvo trumpos, bet labai tu
riningos, maldas dar atkalbėjo 
iš Švč. M. Marijos Gimimo par. 
atėjęs kan. V. Zakarauskas, o 
po jo visų gausiai susirinkusių, 
kurie netilpo koplyčioje ir už
pildė koridorius, sugiedota Ma
rija, Marija ir Ateitininkų him
no pora posmų. 

Pro jo karstą ėjo daugybė ar
timųjų, draugų, velionio gerbė
jų, reikšdami užuojautą seimai 
ir gauėdamiesi netekę gero gy
dytojo, nuoširdaus asmens, išti. 
Irimo ateitininko ir daug išken
tėjusio dėl savo sunkios ligos. 

Birželio 7 d., 9:30 vai. SvČ. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčio
je vysk. V. Brizgys atlaikė ge
dulingas šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą, dalyvaujant beveik 
pilnai bažnyčiai žmonių — ve
lionio artimųjų, buvusių pacien
tų, draugų, kolegų gydytojų, 
kunigų ir k t Po pamaldų ilgos 
vilkstinės automobilių a. a. dr. 
Jono Juozevičiaus kūnas buvo 
palydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines ir ten su atitinka
momis maldomis palaidotas. 
(Apie velionį plačiau 
liau). 

paminėti bendradarbiavimo pla
nai. 

— Pbiladelphijoje lankantis 
respublikonų partijos į JAV-ių 
kandidatui gubernatoriui Ro-
nald Reaganul JAV LB krašto 
valdybos vicepirm. Aušra Zerr 
buvo pakviesta dalyvauti jo pa
lydoje. Vykstant iš vieno pri
ėmimo į kitą, A Zerr turėjo 
progą R. Reaganą supažindinti 
su Amerikos lietuvių rūpesčiais 
ir jam priminti Lietuvos paver
gimą ir hetuvių kančias okupan 
to priespaudoje. Pažymėtina, 
kad R. Reaganą taip pat lydėjo 
JAV sen. Richard Schweiker, 
etninių studijų įstatymo auto
rius. 

AUSTRALIJOJE 
— Simas Kudirka, PLB val

dybos kartu su savo žmona pa
siųstas, svečiuojasi Australijoje 
ir lanko lietuvių kolonijas, skai 
tydamas paskaitas, pravesda-
mas pokalbius Lietuvos laisvės 
reikalais. Birželio 17 d. atvyks
ta į Perthą. 

— Brisbanėje veikia lietuviš
ka radijo valandėlė. Programos 
pravedamos kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį. 

— Aldona Juškaitė ir Rober
tas žirgulis sukūrė lietuvišką 
šeimą Melbourne. Jaunuosius 

bus vė- palaimino kun. Petras Dauknys, 
-pa, 1 vestuvinė puota įvyko Lietuvių 

namų salėje Į vestuves iš JAV-
bių buvo atskridusi jaunojo mo
tina dr. J. Žirgulienė. Abu jau
navedžiai veiklūs lietuviškose 
organizacijose, baigę aukštuo
sius mokslus. Aldona skautė. 
Jos oliplonunis darbas "Lietuvis 
ko ji knyga Australijos bibliote
kose" išleista atskira knyga. Ro 
bertas Žirgulis baigęs Los Ange 
les universitetą, Kalifornijoj, 
turi nuosavą importo — ekspor 
to bendrovę. Jaunavedžiai išvy
ko gyventi į Los Angeles. 

KANADOJE 
— Rinkimai į KLB krašto ta 

rybą įvyko gegužės 25 d Toron 
te. balsavo 593 už 40 kandida
tų. Neoficialiomis žiniomis, į 
KLB krašto tarybą Toronto-
Oakvillės apylinkėje išrinkti: 
Irena Meiklejohn, Ejugenijus 
Čuplinskas, Almis Kuolas, Sil
vestras Čepas, Eimutis Birgio-
las, Antanas Rinkūnas, Gabija 
Petrauskienė, Giedrė Paulionie-
nė, Jonas Robertas Simanavi
čius, Gytis Šernas, Algis Nausė 
das, Henrikas Steponaitis, Os
valdas Delkus, Haris Lapas, Ri
mantas Petrauskas, Teodora 
Stanulis, Stasys Kuzmas, Jonas 
Danatis. Taip pat, neoficialio
mis žiniomis, į Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos tarybą iš
rinkti: Morkus Sungaila, Lai
mis Andrulis, Gailius Senkevi
čius, Laimė Karosaitė, Aldona 
Biretaitė, Ona Jurėnaitė, Gytis 
Matulevičius, Rima Gustainytė, 
Sigita Bersėnaitė, Rebecca 
Rauth. 

— "Moters" žurinalo laimėji
mų traukimai vyko gegužės 
25 d Toronte. L.K Mot dr-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus susi
rinkimo metu laimėjimus prave 
dė "Moters" žurnalo red N-
Kulpavičienė, laiminguosius bi
lietus ištraukė L K M. dr-jos 
c. v. pirm. dr. O. Gustainienė. 
Laimėjo: Nr. 3959 -~ A. Ktžie-
nė, Chicago, UI., dail. A. Galdi
ko aliejinį paveikslą; Nr. 0265 
— O. Karalius, Baltimore, Md, 
daiL Viesulo grafiką; Nr. 1741 
— J. Matulionienė, Sturgis, 
Mih., knygą "Lietuviškos Šei
mos tradicijos; Nr. 4309 — V. 
Anysienė, Toronto, Onl, knygą 
"Lietuviškos šeimos tradicijos". 

WĘ 

Baigiamieji egzaminai Clevelando Sv. Kazimiero aukštesniojoje lituanistinė
je mokykloje. Atsakinėja Paulius StaniSkis. Sėdi egzaminų komisijos nariai: 
Jonas Vyteionis, Jonas Dunduras, Vida BuCmiene ir LB Apylinkė* valdybos 
narys švietimui Bronius Gražulis. Nuotr. VL Bacevičiaus 

KAIP SAITGOT1 AKIS 
Loyolos universiteto medici

nos centras su Kovai prieš ak
lumą draugija birželio 11 d. nuo 
3 iki 5 v. p. p. studentų teatro 
salėje turės paskaitas, kaip sau
goti akis, kaip išvengti katarak 
tų, glaukomos ir kitų negerovių. 
Kalbės universiteto profesoriai 

PASITRAUKIA DE PALX 
PREZIDENTAS 

De Paul universiteto Chicago 
je prezidentas kun. J. R. Cor-
telyou pasitraukia, tose parei
gose išbuvęs 1S metų. Jis jau 

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI 

Chicagos Lietuviu Tautinėms kapi
nėms reikalingas utveizda — mana-
ger. nes dabartinis (esamas) užveizda. 
Stanley Kasias, greitu laiku išeina \ 
pensiją. Pageidaujame lietuvio gerai 
mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi 
š*ek tiek susipažinusio su knygvedys-
te. Darbas pastovus ir geras atlygini
mas. Dėl detalių informacijų teirau
kitės pas STANLEY KASLAS. U-
THUANTAN NATIONAL CEMETERY, 
8201 So. Kean Ave,. Justice. TJlinois 
90458. Telefonas (312) 458-0638. 

BRAZILIJOJE 
— lietuvių Sąjungos - Al> 

lanca vadovybė, atsižvelgdama 
i lietuviškos spaudos darbuoto* 
jų sutinkamus vis didesnius sua 
kūmus leisti ir išlaikyti lietuviu
ką laikrašti, nutars suteikti 
"Mūsų Lietuvai" piniginę para
mą — penkis tūkstančhs kru-
zeirų. 

— Tragiška mirtis. Balandžio 
30 d. policija rado pakelėj krau 
juose paplūdusį žmogų. Vežė jį 
greitojon Lapos pagalbon, bet 
pakeliui jis mirė. Pasirodė, kad 
tai būta lietuvio Edmundo Sa
dausko. Velionis paliko m/tiną, 
buvo gimęs 1936 m. 

— lituanistinės pamokos 
vaikams vyksta šeštadieniais, 
o suaugusiems ketvirtadieniais. 
Pamokos vyksta V. Zelinoje, 
Jaunimo namuose ir V. Anasta-
cio, dr. J. Basanavičiaus mokyk 
loję. 

(inimniHHmiiiiiimiimmiiiaiiiiitnitni 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 6S Street 
Chicago, m. 60629 

uiiHiiiiiitttMiiiitiiiiniuuiiiimiimntitin 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie A venų© 

Tel. _ 776-8706 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
geštad. 9 vai. Iki 1 vai. d. 

Įnešus antininkų vėliavą, sulaukė 65 m, amžiaus. 


