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KOVA UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ 
(Tęsinys) 

Pavaduotojas parodo gautą 
susirinkimo protokolą ir ta
ria: 

— Čia mums špargalkų pra
šom nesiuntinėti. Štai aš ir už
rašau, kad jis negalioja. 

— Kad mums ir nereikia jūsų 
pripažinimo. Mes tik pranešė
me, kad komitetas yra, o kuo 
jūs laikysite mūsų protokolą — 
mums nesvarbu. Juk čia yra 
bažnytinis komitetas ir mums 
visai nereikia, kad bedieviai Jį 
pripažintų. 

— Rinkimai turi būti visuo
tini. 

— Jie tokie ir buvo. Visas 
komitetas dalyvavo, visi baž
nyčioje esantys tikintieji žinojo. 
Tačiau bažnyčia ne teatras, kad 
būtų šūkaujama. Kur yra to
kia patalpa ir kokiomis priemo
nėmis būtų galima sukviesti vi
sus tikinčiuosius? Juk mies
tuose y ra parapijų, kurioms pri
klauso 50.000 a r 60.000 žmonių. 
Pvz., Kaune, Vilniuje. Kur yra 

čiųjų komitetus?! Ar mes, t i 
kintieji, sudarinėjame jūsų ko
mitetus — rajono ar apylin
kės? Ne. Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, tai atskirta. Tuo vis
kas ir pasakyta. 

Visą laiką tylėjęs prokuroras 
įsiterpė: 

— Religija prieštarauja komu 
nizmui. 

— Bet čia jau ne įstatymas, 
bet ideologija. O kur įstatyme 
pasakyta, kad religija prieštarau
ja komunizmui? 

— Popiežius laimino Hitlerį 
— bando gelbėti prokurorą pa
vaduotojas. 

— Popiežius laimino ne tik 
Hitlerį, bet ir TSRS Aukščiau 
šiosios Tarybos Prezidiumo pir
mininką Podgorną, užsienio rei
kalų ministrą Gromiką, Chruš
čiovo dukterį, „Pravdos" laikraš
čio vyriausiojo redaktoriaus žmo
ną Adžubėjienę, kuri buvo taip 
sužavėta popiežiaus Jono XX3H 
gerumu, kad verkdama išėjo iš 
audiencijos su popiežiumi. 

— Ar matei, kada laimine 

UŽBAIGTAS PIRMINIŲ 
RINKIMŲ SEZONAS 

Senatorius Kennedy dar nepasiduoda 
Washingtonas. — Antradienio j kia neužmiršti, kad senatorius 

pirminiai rinkimai aštuoniose Į anksčiau laimėjo ir tradicinėse de-
valstijose užbaigė pirminių baisa- mokratų valstijose: Nevv Yorke, 
vimu ciklą. Prezidentas Carteris 
laimėjo pakankamą delegatų skai
čių nominavimui užtikrinti, ta-

Pennsylvanijoje ir Massachusetts. 
Gallupo viešosios opinijos ty

rimų agentūra apklausinėjo ame-

tokios patalpos, kurios galėtų j Chruščiovo dukterį? — pašoko 
sutalpinti ir kas jas duoda ti 
kintiesiems? O ar jūs renkate 
rajono valdžią gegužės 1 d. de
monstracijos metu? Ne. Baž
nyčios kanonai ir vyskupijos 
sinodas įpareigoja būti pirmi
ninku. 

— Čia pagal Vatikaną. — ta
ria pirmininkas. 

— Taip, nes mes esame tikin
tieji. Mes tvarkomės pagal Va-
tikano nurodymus, o jūs pagal 
Kremliaus. Bet jūs stovite už 
religinės bendruomenės ribų, 
todėl neturite teisės sudaryti 
bažnytinį komitetą. Kur logi
ka: bedieviai sudarinės tikin

čiau demokratų partija liko su- rikiečius, ką jie norėtu matyti iš
skaidyta, nes prezidento konku- į rinktą prezidentu, jei rinkimai bū-
rentas pasirodė geriau, negu bu- j tų šiandien. Prezidentas Carteris 
vo tikėtasi. Sen. Kennedy laimė- į gavo 48 nuoš., Ronald Reagan 
jo Kalifornijoje, New Jersey, Nau-į gavo 41 nuoš. Kitas klausimas 
joje Meksikoje, Pietinėje Dakoto-, įjungė į kandidatų tarpą ir ne-
je ir Rhode Island. Šitas Kenne-! partinį kandidatą, kongresmaną 
džio pasisekimas paskutiniame ! John Andersoną. Rezultatas: pre-
balsavime sustiprino jo užsispyri- į zidentas Carteris 38 nuoš., Rea-
mą paveržti iš prezidento Carte- j ganąs — 32 nuoš. ir Anderso
no jam pasižadėjusius delegatus. | nas — 21. 

Skilimas Senatoriaus spaudos ryšininkas 
Jim Flug paskelbė, jog kova dar 
nebaigta. Demokratų partijoje 
nėra jokių taisyklių, kurios draus
tų konvencijos delegatams pakeis-

demokratų partijoje 
pasireiškia atskirose valstijose. 
Kaip žinoma, Illinois demokra
tai suskilę, kai kurie partijos va
dai remia Carterį, kiti, jų tarpe 

Kubos pabėgėliams pakenkė Fort Chaffee. Arkansas pabėgėlių stovykloje įvykusios riaušės, pastatų deginimas. Vie
tiniai gyventojai tvirtina, kad stovykloje anksčiau gyvenę vietnamiečiai buvo visiškai skirtingi, mandagūs, ramūs, 
dėkingi Amerikai, kad juos priėmė. Kubiečiai atvyko reikalauti visokių patogumų, lyg Amerika jiems priklau
sytų. Nuotraukoje — dalis suimtų riaušių vadų. 

Talmantas. 
— O tamsta ar matei, kaip 

popiežius laimino Hitlerį? — ne-
j nusileido klebonas. — Jeigu vals 

tybių vadovai ar jų pasiuntiniai 
susitinka su popiežiumi aptarti 
kai kurių valstybių reikalų, įteikti 
skyrimo raštą ar daro mandagu
mo vizitą, tai dar nereiškia, kad 
popiežius kiekvieną ir laimina. 
5tai mes čia susitikome, ar aš 
jus dabar laiminu? O kad pas 
popiežių buvo Podgomas ir Gro
miką, tai galiu parodyti ir nuot 
raukas iŠ komunistinių šalių 
spaudos. 

(Bus <J*u*i*ti1 

Kaltina žaidynes 
dėl prekių stokos 

AR ĮVYKS MADRIDO 
KONFERENCIJA ? 

Vakaruose pradedama abejo
ti, a r Madride lapkričio mėnesį 
įvyks Europos saugumo konfe
rencija, Helsinkio konferencijos 
tęsinys. Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis "International Herald 
Tribūne" (1980. ITL 21) prane
ša, kad Prancūzija pasiūliusi sa
vo NATO partneriams atidėti 
arba visai panaikinti Madrido 
konferenciją. Oficialūs Pary
žiaus sluoksniai bematant panei
gė šią žinią, tačiau kovo mė
nesį Lenkijoje apsilankęs pran
cūzų užsienių reikalų ministe
rijos aukštas pareigūnas pareiš
kė: "Prancūzija reikalauja, kad 
sovietų daliniai pasitrauktų iš 
Afganistano, nes nuo to pareis 
Madrido konferencijos pasiseki
mas — iš tikrųjų, tai viena sąly
ga, kad ji iš viso įvyktų". 

Vasario 18 — kovo 3 d. Ham
burge įvyko Rytų — Vakarų 
mokslinis forumas, kurį reko
mendavo Helsinkio baigminis 
aktas. Pradžioje buvo sutarta, 
kad diskusijose bus vengiama 
politikos. Tačiau amerikiečių, 
britų ir prancūzų delegacijų 
vadovai pakeitė savo nuomones, 
nes, anot jų, Helsinkio pagim
dytame suvažiavime negalima 
tylėti apie grubius Helsinkio 
dvasios pažeidimus. Jie pareiš
kė, kad mokslininko teisė kal
bėti tiesą, ieškoti tiesos, ir pro
testuoti prieš valstybės prie
spaudos veiksmus yra Helsin
kio garantuotų žmogaus teisių 
neatjungiama dalis. Rusų ir jų 
satelitų delegatai apkaltino va
kariečius "grasinimais ir šanta-

Izraeliui sunku boikotuoti olimpiadą 
kaltino arabus, kad jie „maišo 
politiką su sportu", o dabar pats 
ėmė juos maišyti. 

Izraelis turi labai savotiškus 
Į santykius su Sovietų Sąjunga, 
: kur gyvena avie 2 nv.l. žydų. Ky-
. la klausimas, ar Izraeliui paskel

bus boikotą, Maskva vėl neužda
rys durų žydų emigracijai? Boi-

• koto priešai Izraelyje įrodinėjo, 
; kad sovietams nebus nei šilta nei 
I šalta, ar Izraelis dalyvaus. Mask-
! vai geriau būtų, jei jis nedaiy-
j vautų, nes Izraelis tik apsunkina 

Maskim. — „Chicago Tribūne" 
Maskvos korespondentas Jim Gal-j 
lagher rašo, kad olimpinių žai- į 
dimų boikotas sutampa su dau-, 
gelio sovietų piliečių nuotaiko
mis. Sovietų Sąjungoje pasireiš
kia dar didesni, kaip paprastai, 
maisto ir kitų prekių trūkumai. 
Paprasti žmonės įtaria, kad dėl 

komunikatas buvo kompromisi-. 
nis, bet jame buvo pabrėžta 
"pagarba žmogaus teisėms". 

Europos spauda apraše Ham- j 
burgo suvažiavimą kaip "repe- \ 
ticiją" Madrido konferencijai. 
Pabrėžta, kad pakeliui į Madri
dą dar yra daug kliūčių. Kai 
kurie laikraščiai abejoja, a r Ma
drido konferencija iš viso gali 
įvykti, kol Afganistanas sovietų 
okupuotas. Nors oficialūs sluo
ksniai tebėra optirnistiški, Ma
drido ateitis tebėra atviras klau
simas. 

Madrido konferencijai tebesi-
ruošia įvairios JAV ir Europos 
žmogaus teisių grupės, kurių 
pastangas koordinuoja "Help 
and Action" komitetas (Boite 
Bostale No. 6,77850 Hericy-sur 
Seine, France). Organizacijos, 
kurios norėtų, kad jų tur ima 
medžiaga būtų į t raukta į žmo
gaus teisių pažeidimų dokumen-

. taciją, turėtų bematant susi-
I siekti su Mr. Ulrich Kaegi, Ak-
tionskomitee fuer die Europae-
ische Helsinki — Grupe, Post-
fach 1168, CH-8022 Zuerich, 
Switzerland. Koordinacinis žmo
gaus teisių grupių susirinkimas 
įvyks birželio 28-29 d. Londone, 
Susirinkimą organizuoja An-
drew StypuIkowski (10, Queen 
Anne's Gardens. London W 4 
1PU). 

tų trūkumų kalta Olimpiada. So-
| vietų valdžia neskelbia, kiek pi-
', nigų ji išleido pasirengimams 

Maskvoje ir kituose žaidynių mies 
j tuose, tačiau diplomatiniai šal-
! tiniai mano, kad sumos sieks bi

lijoną dolerių. Darbininkai, ne
gaudami parduotuvėse prekių, 
laukdami metų metais gyvenamo 
ploto, savo nuosavų butų, klau
sia, ką ta Olimpiada duos man? 
Valdžia mėtanti lėšas žaidynėms, 
pasirodymui, savo sistemos gar
sinimui, o žmonės turi vargti. 
Šitokios nuotaikos esančios labai 
pastebimos Gruzijoje, Baltijos ša
lyse ir Centrinėje Azijoje, rašo 
korespondentas. 

Tokiose nuotaikose savaip pri
imamas ir paskelbtas boikotas, dimą, padidindavo jų norą 
Mažai žmonių riša boikotą su žkioti i Izraelį, sustiprindavo jų 
invazija Afganistane, nes vai- Į tautinius jausmus. Nežiūrint šių 
džios propaganda tai ilepia. Ta- į argumentų, Izraelis nutarė prisi-
čiau pastebima, kad piliečiai ne-j dėti prie žaidynių boikoto, kartu 
pyksta per daug ant tų kraštų, Į išlaikydamas solidarumą su Ame-
kurie boikotą paskelbė. Daugelis 

Gark reikalauja 
paleisti įkaitus 

Teheranas. — Tarptautinėje 
konferencijoje, kuri svarsto 
„Amerikos nusikaltimus" Irane, 
neoficialios JAV delegacijos na
rys Ramsey Ciark buvo sutiktas 
nedraugiškai. Islamo respublikos 
partijos laikraštis pavadino jį 
..amerikietiška kiaule". Jam kal
bant, salėje buvo švilpiama, ypač 
kai jis ragino paleisti nekaltus 
amerikiečius įkaitus, sakydamas, 
kad tikrieji Irano priešai buvo 
prezidentas Nixonas, sekretorius 
Kissingeris ir CIA direktorius Ri-
chard Helms. 

Clark net pasisiūlė pats tapti 
įkaitu už kalinamus amerikiečius. 
Jį gynė ir Irano užsienio reika
lų ministeris, sakydamas, kad 
Clark yra Amerikoje žinomas ir 
gerbiamas. Jis buvo Vietnamo ka-saugumo organizavimą. Nuo 

Muencheno olimpiados teroro i™ "Por.enta^viena, p-rr-r-; ^ . , 
veiksmų Izraelio sportininkai rei
kalingi specialios apsaugos. Pa
galiau, svarbus žydų argumen
tas už dalyvavimą liečia sovietų 
žydų mažumą, kuriai būtų labai 
smagu pamatyti Izraelio vėliavą 
ir sport 
sovietų žydų tautinį sąmoningu
mą, sustiprintų jų dvasią. Anksy 
vesni izraelitų sportininkų pasi 
rodymai Sovietų Sąjungoje visa
da atnešdavo vietinių žydų suju 

rikiečių, kuris rėmė islamo revo 
liuciją. 

Iš tiesų, prokuroras Clark bu
vo pradėjęs bylą prieš kitą da
bartinės amerikiečių delegacijos 
narį, dr. John Gerassi, politinių 

sportininkus. Tai s u s t i p r i n t ų ' ™ ^ P™fesonų Queens kolegi-
' joje. kai tas karo metu keliavo i 
Siaurės Vietnamą, nepaisydamas 

. į vyriausybės draudimo. 
Užsienio delegacijų kalbėtojų 

tarpe jugoslavas Uja Topalaski 
v a . I ragino Iraną išspręsti greitai įkai-

'tų klausimą. Jam pritarė italas 
Vincenzo Berteletti, nurodyda-

— Buvęs Ugandos diktatorius 
Idi Aminas pasakė BBC korespon
dentui, kad Uganda šiuo metu 
yra Tanzanijos kolonija ir ją 

žu" Baigminis konferencijos i -ejkia išvaduoti. 

stebėtojų pripažįsta, kad ilgainiui 
sovietų žmonės priims oficialią 
valdžios propagandą, kad ne
draugiškos šalys ardo sportinius 
ryšius ir tai esanti antisovietinės 
kampanijos dalis. 

Kalbant apie žaidynių boikotą, 
labai sunkų sprendimą turėjo pa
daryti Izraelis. Jis nutarė prisidė
ti prie boikoto, tačiau tik po ilgų 
svarstymų, ginčų spaudoje, sąži
nės perkratymo. 

Boikotas paskelbtas, derinant 
Izraelio politiką prie JAV ir pro
testuojant prieš sovietu žygį Af
ganistane, tačiau Izraelis ilgai 
turėjo kovoti, kad jo sportininkai 
iš viso būtų kviečiami \ tarptau
tines žaidynes, nes arabų valsty
bės reikalauja Izraelį atmerti, jo 
nepriimti. Todėl nutardamas boi
kotuoti Maskvą, Izraelis kaip tik 
paremia arabų n^stangas. Izraelis 

rika. 

JAV kariuomene 
nelankys vaidinimo 
Washingtonas. — Amerikos žy

dų protestai dėl Kristaus Kančių 
vaidinimo Oberammergau iš
šaukė gynybos departamento įsa
kymą Vakarų Vokietijoje esančiai 
amerikiečių kariuomenei neremti 
tų vaidinimų. Anksčiau atskiri da
liniai organizavo ekskursijas į 
Oberammergau autobusais per 
kariuomenės pramogų centrą. 
Gen. Dean Tice pasirašytame 
įsakyme nurodoma, kad kariuo
menei netinka kištis j ginčus ke
liančias pramogas, religinius fes
tivalius, ypač. kada tie festiva
liai kai kurių amerikiečių laikomi 
antisemitiniais. 

— Čekoslovakijoje milicija su
ėmė 15 žmonių teisių organiza
cijos veikėjų. Daugumas po tar
dymo buvo paleisti, tačiau Ladis-
lav List kalinamas. Jis anksčiau 
buvo komunistinio jaunimo lygos 
sekretorius. 

— Filipinuose komunistai puo
lė katalikų pamaldose susirinku
sius ir nušovė 14 žmonių. Kitoje 

1 saloje teroristai padegė miestą, 
į kuriame be pastogės liko 3 tūks-
! tančiai šeimų. 

ti savo pažiūras. Demokratų kan- j Chicagos mere, pasisakė už Ken-
didatas tik tada gauna nomina-1 nedį. New Yorko guvernatorius 
ciją, kai konvencijos narių, kuriųj Hugh Carey, sen. Kennedžio rė-
yra 3,331, dauguma pakelia ran-imėjas, jau pareikalavo, kad dė
kas. ' mokratų konvencija būtų atvira, 

Prezidentas Carteris, kuris šiuo ; visi pasižadėjimai anuliuoti. Prieš 
;, metu turi daugiau negu 1,666 rei- i Carterį išėjo ir įtakingas demok-
\ kalingų delegatų, atšventė antra- • ratas senatorius Henry Jaekson. 
Įdienio laimėjimus netoli Baltųjų į Viename demokratų balsuo-
Rūmų esančiame restorane. Jis j tojų susirinkime prieš pirmi-
pažadėjo aktyviai kovoti prieš' nius antradienio rinkimus se-
respublikonų kandidatą Ronaldą j natorių Kennedy susirinku-
Reaganą IT „ištiesti draugišku- j šiems pristatė jo žmona Joana, 
mo ranką senatoriui Kennedžiui". | sakydama, kad ji savo vyrą ger-
Prezidentas esąs pasiryžęs sujung-1 bia ir myli jau 22 metai. Rin-
ti demokratų partiją į vieningą j kimų kampanijoje nemažą vaid-
jėgą. : menį tur i kandidatų žmonos. 

Prezidento perrinkimo komiteto ! Kolumnistas William Safire 
pirmininkas Robert Strauss pasą-; vigą straipsnį paskyrė žmonų, 
kė: „Viskas baigta". Dabar, jo ži- į "firgt lady", įtakai ir reikšmei, 
niomis, prezidentas šiomis dieno- į p i rmasis šį žodį "pirmoji ponia" 
mis susitiks su senatorium Ken- j pavartojo Anglijos korespon-
nedžiu ir tarsis, kaip sujungti par- Į dentas WUliam Russell, rašyda-
tiją kovai prieš respublikonus. m a s a pį e prezidento Linkolno 

Sen. Kennedžio patarėjas Ri- j žmoną Mary Todd, 1863 m. 
chard Drayne pareiškė, kad kova \ Safire rašo, kad kai kurios 
vyks toliau, Kennedis toliau lieka , prezidentų žmonos nemėgo vie-
kandidatas, niekas nepasikeitė. į gumos, blogai jautėsi Baltuose 
kol konvencija nebalsavo. Sena- j rūmuose. Jų tarpe žinomiausia 
torių labai paskatino ir padrąsi-; g ^ g Truman, tačiau tą patį ga
no antradienio laimėjimai. Rei_ į Įima sakyti ir apie P a t Nbcon 

ar Mamie Eisenhower. Viešu
mą mėgo, tačiau kartais nejau
kiai jautėsi Betty Ford. Ambi
cingiausia, lojali, kieta ir gera 
politikė buvo Lady Bird John
son. Panašių savybių turinti ir 
Rosalynn Carter, kurią kores
pondentai praminė "plienine 
magnolija". 

Ambicinga, disciplinuota, at
sidavusi savo vyrui esanti Nan-
cy Reagan. Tačiau stipriausios 
valios ir ambicijos esanti graiko 
imigranto duktė, penkių vaikų 
motina. Bostone išaugusi. Keke 
Anderson, pastūmusi savo vyrą 
tapt i nepriklausomu kandidatu. 
Jackie Kennedy buvusi vyro pa
puošalas, tačiau nebuvusi poli
tinė jėga, o Eleonora Roose-
velt ėjusi savo keliais ir į prezi
dentūrą nesikišusi. 

Visos t rys pagrindinės kan
didatės į "First lady" titulą 
mėgsta galią, visos t rys ponios: 
Carter, Reagan ir Anderson 
skatina ir padeda savo vyram 
siekti aukščiausios valstybinės 
vietos, rašo Safire. 

TRUMPAI I 
I* VISUR 

— Sprogimas padarė žalos Lais
vės statulos New Yorke apati
niam aukštui, kuriame yra statu
los muziejus. 

— Valstybės sekretorius Mus-
kie paskelbė, kad departamento 
spaudos ryšininkas, vietoj pasi
traukiančio Hodding Carterio, 
bus patyręs žurnalistas John 

mas, kad Iranui kenkia ir tarp-j fi 4 Q ffl a m ž i a u s , Tarp
tautiniam solidarumui trukdo . . . . . . , :i.__:.-.. „,•:;«« 
įkaitų kalinimas. 

Clarko reputacijai Irane paken
kė tai, kad jį valstybės departa
mentas pemai lapkričio mėn. pra
šė vykti į Iraną. Jam išvykus, 
Irane pasikeitė vyriausybė, pa
kvietimas jam buvo atšauktas ir 
jis, palaukęs kelias dienas Turki
joje, grįžo namo. Dabar kai ku
rie iraniečiai jį laiko administra
cijos atstovu. 

tautinės komunikacijų agentūros 
tarnautojas. 

— Washingtone, prie Jugosla
vijos ambasados patarėjo namų 
sprogusi bomba sužalojo pastato 
sieną, tačiau žmonių aukų nebu
vo. FBI aiškina, kas galėjo pa
dėti bombą. 

— NATO pareigūnai atidengė, 
kad pirmosios „skraidančios ra
ketos" bus įrengtos 1983 metais 
Britanijoie ir Italijoje. 

— M^kvos „Pravda" paskelbė 
pasikalbėjimą su Afganistane 
esančios sovietų kariuomenės lei
tenantu Alexandrovič. Jis papa
sakojo, kad žygio į Afganistaną 
pradžioje jis manęs, kad vyksta 
kariuomenės manevrai, tik vė
liau sužinojęs, jog jis vyksta gin
ti Afganistano nuo užsienio ag
resijos. 

— Iš erdvės laimingai sugrįžo 
du kosmonautai: rusas Kubasov 
ir vengras Farkas. Erdvėje jiedu 
išbuvo 8 dienas. 

KALENDORIUS 

Birželio 5 d.: Bonifacas, 
cija, Kantautas, Daugą. 

Mar-

Kan-Birželio 6 d.: Norbertas, 
dida, Tauras, Mėta. 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

gali lyti, temperatūra dieną 85 1., 
naktį 60 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 5 d. 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adreso 
& Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ava, Chicago, DL 60633 

VYČIŲ PIRMININKAS BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE 

Centro valdybos pirmininkas j kis balandžio 11d. aplankė vys-
Pilypas Skabeikis balandžio 11d. 
dalyvavo Baltuosiuose Rijimuose 
suvažiavime, kuris buvo skirtas 
tautiniu organizacijų vadams. 
Jame buvo diskutuojama tauti
niu grupių rolė Amerikos visuo
meninėje sąrangoje ir krašto vi
daus bei užs'enio reikaluose. P. 
Skabeikis turėjo galimybės asme
niškai pasikalbėti su prezidentu 
Carteriu ir dovanoti jam vyčio 
spilkutę. Baltųjų Ruimų štabo 
nariai, kuriems pavesta yra rūpin
tis tautybių reikalais, užtikrino 
P. Skabeikj, kad vyčių pirminin
kas pakviestas bujvo į tą suvažia
vimą dėl to, kad jo organizacijos 
nariai dažnai laiškais kreipiasi į 
prezidentą. 

Kadangi vyčiu seime Chica-
goje priimta buvo rezoliucija, 
kad Jungtiniu Valstybių Kata
likų sąjungos generaliniam se
kretoriui vyskupui Thomas Kel
ly įteikta būtų kopija sveikini
mo, išspausdinto Kronikos 37-
tame numeryje, kuriaime Lietu
vos žmonės dėkoja jam ir vyčiams 
už maldos dieną 1979 m. vasa
rio mėnesi, pirmininkas Skabei-

kupą Kelly ir įteikė jam tą kopi
ją. Ji buvo 'lietuvių ir anglų kal
bomis, papuošta lietuviškomis 
juostomis. 

Valstybės departamentas krei
pėsi į mūsų centro valdybos pir
mininką, dėkodamas jam už vyčių 
laiškus Lietuvos ir įkal ntųjų už 
sąžinės laisvės gynimą reikalu, ir 
prašė, kad mes ir toliau infor
muotume Valstybės departamen
tą apie padėtį Lietuvoje ir apie 
atskirus žmogaus ir tikėjimo tei
sės paneigimo atvejus. Tokios ži
nios esančios reikalingos Valsty
bės departamentui, besiruošiant 

Chicagos vyčių namo tarybos iždininkas Albertas Zakarka (antras iš kai
rės) su žmona Julija. Toliau sėdi Petras Gagle ir Vainauskaitė. Visi priklau
so 112 kuopai. 

DETROITO SKYRIAUS 
VALDYBA 

' JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Detroito skyrius balandžio 

Madrido konferencijai, kuri bus i 19 d. išrinko naują valdybą 
šį rudenį, kad būtų galima ži
noti, kiek Sovietų Sąjunga laiko
si Helsinkio susitarimų. 

; riai. Specialių reikalų komitetą 
sudaro dr. A. Vaitiekaitis —pir
mininkas, dr. D. Gaižutytė, S. 
Kaunelienė, Č. Sadeika, R. Sakis, 
A. Šukienė ir A. Šūkis — nariai, 
informacijos komitetą sudaro A. 

Tas viskas parodo, kiek daug 
dirba vyčiai Lietuvos 'reikalų sri
tyje. Galime didžiuotis, kad mū
sų organizacijos darbas yra pri
pažintas, bet kartu turime ir to
liau padėti Lietuvos žmonėms, iš-
dėstydami Amerikos valdžiai sa
vo rūpesčius. 

(B "L. Life Line" J 

1$ CHICAGOS VYČIŲ SENJORŲ VEIKLOS 
tė vyčių prašymą, kad Kazimie 
ra Petrulienė būtų pasiūlyta kan 
didate į Lietuvos vyčių organiza
cijos garbės nares. Jau penkias 
dešimtis metų esanti vytė, ir 
jos darbas organizacijoje visą lai
ką buvęs ir dabar tebesąs didelis. 
Prisiminti tik reikia Chicagos vy-

Saulius Anužis — pirminin- i Sukauskas — pirmininkas. A. Bai 
kas, 21 m. Saulius lanko Michi-j tėnas ir R. Macionis — nariai, 
gano - Dearborno un-tą, stu- ! Festivalio komitetą sudaro A. Šu-
dijuoja ekonomiją. Veiklus mo- j kys, B. Brizgys, P. Cečkus, S. Kau-
kyklos politikoj, jir yra pirminin-1 nelienė, J. Leščinskas, R. Mačio-
kas Student Covernment, chair- i nis, J. RaČiukaitis, V. Rimkevičius, 
man Young Republicans ir šiuo j C. Šadeika, A. Sukauskas, A. Su
metu yra State Youth Chairman; kienė, Alg. Vaitiekaitis, A. Vaitė-
for George Bush. Lietuvių tarpe j nas, G. Vaškelytė ir D. 2ebraitie-
Saulius yra skautas vytis, šoka į nė. Naują valdybą laukia dideli 
Šilainėj ir priklauso Kovo sporto j darbai. Liepos 14 d. įvyksta res-
klubuo. ipublikonų partijos suvažiavimas 

Vida Nakaitė, vicepirmininkė, j Renesanso centre, o liepos 18-20 
20 m. Vida studijuoja manage-i į vyks^ pavergtų tautų festivalis 

mentą oktetui parašė Rytas Ba
bickas. Oktetas puikiai susidai
navęs, gitai galima atsiekti 
per daugelį repeticijų ir daugy
bėse atliktų koncertų už deve-
lando ribų Miela Irena Gri-
galiūnaitė savo švelniu ir malo
niu balsu gerokai prisidėjo prie 
okteto paįvairinimo, padainuo-
iama keletą dainų Malonu, 
kad Medžiotojų klubas "Aras" 
įrodė, kad buvo surasta visa 
eilė mecenatų, net 27 asmenys. 
Mecenatai suaukojo daugiau 
dviejų tūkstančių doL Tai pa
lengvino sumažinti nemažas iš
laidas, čia yra didžiausias 
nuopelnas vadovo Vyto Macke-
vičiaus,kuris suorganizavo šį 
koncertą. Jam talkino valdy
bos nariai: Pranas Kovas, Vin
cas Vainiūnas, Jonas Smailys. 
Žinoma ir jų žmonoms teko prie 
maisto paruošimo daug prisi
dėti. Seimininkėms priklauso 
nuoširdi padėka. Sekančią die
ną, sekmadienį, Šv. Antano baž
nyčioj per lietuviškas pamal
das oktetas su soliste giedo
jo per visas Mišias. Mūsų baž
nyčioj labai seniai taip balsin
gai ir įspūdingai buvo pagie
dota. 

Išvykstant oktetui namo į 
Clevelandą, tuoj po lietuviškų 
Mišių parapijos salėje buvo su- j 
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pyragaičiais. Atrodo, kad ir su-
mažėjusioj kolonijoj prie gerų 
norų galėtų vaikučių lankančių 
mokyklą atsirasti daugiau. Bū
tų geresnis ūpas mokytojams 
dirbti su didesne grupe, čia 
viskas priklauso nuo tėvelių 

ruošti ateive^inimo^pietūs". čia į T Į* |W ' . ' j ^ 1 1 Į j * * * * * * 

ment Oakland universitete. Ji 
yra veikli ateitininkė iš šoka SI

ČIŲ namo virtuvę, to namo re-Į 
monto sunkiausius darbus ir var I K'ase- — nekalbančius lietuvis 

Saulė dar buvo gana aukštai, 
ir vaikai klykavo gatvėse, kai ge
gužės 5-tą Chicagos vyčiai senjo
rai rinkosi į Vyčiu salę. Vakaras 
buvo gražus, ant tako baltavo nu
kritę obely žiedai. Panašu buvo 
į šventorių Lietuvoje, kai mažos 
mergaitės eidavo procesijoje apie 
bažnyčią, priešais baldakimą 
barstydamos žiedų lapelius. 

Apie 20 vyčių dalyvavo susi
rinkime. Pirmininkė Bronislava 
Pupnikienė jį atidarė. Sekretorė 
J. Zakarkienė perskaitė praeito su
sirinkimo protokolą. 

Malonu buvo dalyvauti pas 
Chicagos vyčius senjorus. Trys iš 
jų, tame susirinkime dalyvaujan
čių, prieš daugiau kaip keturias 
dešimtis metų gyveno Lietu
voje. Adelė Rubliauskaitė atva
žiavo tada į Lietuvą ir ištekėjo 
už advokato Gabaiiausko. Jauna
vedžiai dalyvavo Salantuose vy
kusioje pavasarininkų šventėje. 
Sėdėjo jie užkrotyje, jaunoji la
bai pasipuošusi, jauna ir graži. 
Dabar ji yra Lietuvos vyčiu or
ganizacijos garbės narė Adelė Ga-
balienė. 

Ir Stefanija Mikūtaitė tais me
tais iš Amerikos į Lietuvą atva
žiavo. Ir ji ištekėjo už Antano 
Jonučio. Žeimių kaime matyda
vome vaikščiojant jaunavedžius, 
grįždami iš mokyklos skubėdavo
me prie jv pasisveikinti. Dabar 
Stefanija ir Antanas Jonučiai yra 
ketvirto laipsnio vyč.ai. Sį vakarą 
abudu dalyvavo Chicagos vyčių 
senjorų susirinkime. 

Tik trys savaitės buvo likusios 
senjorams pasiruošti savo gegu
žinei, nes 25-tą gegužės ji jau tu
rėjo būti. Daug ir ilgai tarės: šia
me susirinkime tuo reikalu, tad ge 
gužinė turėtų būti sėkminga. 

Buvo tartasi ir sergančių na
rių reikalu, kaip ir kada juos ap
lankyti. 

i vyčiu namo tarybą išrinkti 
šeši senjorai: Ramanauskas, Ga-
balienė, Petrulienė, Vidžius, Bra
zis ir Lurinaitis. Pirmininkė Pup
nikienė žadėjo pristatyti juos na- Į — Virginia Slims Womens ap 
mo tarybos pirmininkui Mockui, j klausinėjimo biuras, apklausinė-

Buvo paliestas ir šių metų vy-1 jes grupę moterų, patyrė, kad 
čiu seimas Bostone. Keletas sen- j 56% teigia, kad viengungiai vy-
joru vyks kaip kuopos delegatai. Į rai ir moterys turi teisę adoptuo 

Sekretorė J. Zakaraitė perskai- Į ti vaikus. 

Kristina Jankutė, iždininkė, 21 
m. Kristina studijuoja design 
VVayne Valst universitete. Ji yra 
akademike skautė, šoka Audinyj 
ir priklauso Kovo sporto klubo 
tinklinio komandai. Kristina bai
gė "Žiburio" mokyklos pedago
ginius KUTSUS ir moko „specialią 

totų daiktų išpardavimus. Kazi
miera Petrulienė esanti didžiau
sia Chicagos vyčių darbininkė 
ir esanti tikrai nusipelniusi gar 
bės narystės. 

Po prašymu pasirašė visi susi
rinkimo dalyviai. Susirinkimas 
įpareigojo kuopos valdybą duoti 
tam prašymui tolimesnę eigą. 

Kai baigėsi susirinkimas, mie
loji Kazimiera Petrulienė jau be
laukianti su kava ir pyragais. Dė
jo ant stalo ir kvietė vaišintis. 
O kai paskui ėjome namo, lauke 
labai atšalęs oras, bepučiąs šal
tas šiaurės vėjas. Balti žiedaį ne
besiderino prie šalčio. 

E. Pakalniškienė 

MINĖJIMAS 
Illinois-Indianos apygardos vy

čių kuopos organizuotai su vė
liavomis dalyvauja Birželio die
nų minėjime Chicagoje birže
lio 15 dieną. Minėjimas nrasidės 
iškilmingomis mišiomis 10:30 v. 
ŠvČ. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke. Jį 
organizuoja Chicagos Lietuvių 
Taryba. 

VYČIŲ GEGU2INĖ 
Chicagos vyčiai liepos 4 rengia 

gegužinę Vyčių salėje ir sode
lyje, 2453 VVest 47th Street. Pra
džia 12 vai., ir tuojau bus gali
ma valgyti pietus. Šokiams gros 
VVally Tenclinigor orkestras. Vy
čių pirmininkas Algirdas Brazis 
kviečia 'lietuvius atvykti į geguži
nę, Amerikos Laisvės dieną pra
leisti su vyčiais. 

kai. 
Kristina Vesėlkaitė — sekreto

rė, 21 m. Kristina šįmet baigė 
nursing studijas Oakland universi 
tėte. Ji yra veikli ateitininkė — 
draugovės sekretorė ir šoka Šilai
nėje. 

Algis Duoba, 'narys, 23 m. Al
gis yra baigęs business Madonna 
kolegijoj, planuoja grįžti į mo
kyklą įsigyti MBA. Algis yra atei
tininkas ir šoka Audinyj. 

Hart plaza, kurią aplanko per 
2 milijonus žmonių. Tikimės, kad 
šiuos du įvykius DLOC valdyba 
su detroitiečiu talka tinkamai iš
naudos lietuvių ir Lietuvos nau
dai. 

B.B. 

MŪSŲ kolonijose 
Omaha, Nebr. 

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO KONCERTAS 

Gegužės 17 d. Paul VI High 
School salėje mūsų mažą kolo
niją iš kasdieninio gyvenimo 
išjudino ir pralinksmino atvy
kęs Clevelando oktetas. Jį su
daro Algis Gylys, Mindaugus 
Motiejūnas, Raimundas Butkus, 
Gytis Motiejūnas, Mečys Aukš-

Živilė Idzelytė, narė, 19 m. 2i- tuolis, Romas Zylė, Valdas Žie-
vilė studijuoja politinius mokslus 
Henry Ford Community College. 
Ji yra ateitininkė ir vadovauja 
jaunių grupei, šoka Audinyj ir 
yra baigus Žiburio aukštesniąją 
mokyklą. 

NAUJA DLOC VALDYBA 
Metinis DLOC atstovų susirin

kimas įvyko balandžio 27 d. Šv. 
Antano parapijos salėj. Išklausę 
valdybos narių ir revizijos komi
sijos pranešimų, kurie buvo pri
imti su mažomis pataisomis, ats
tovai išreiškė pageidavimą pa
skelbti DLOC pirmininko dr. A. 
Barausko pranešimą spaudoje. Iš 
jo matytųsi, kokia plati pozi
tyvios veiklos sritis čia užaugu- i 
šiai kartai. Išrinkta nauja valdy
ba, kuri gegužės 9 d. pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: dr. A. Ba-; 
rauskas — pirm., B. Brizgys, dr. j 
D. Gaižutytė, dr. S. Brizgytė-Miš-' 
kinienė, K. Miškinis, R. Sakis, A. j 
Sukauskas, A. Šukys, dr. A. Vai-j 
tiekaitis — vicepirmininkai, Gra- i 
žiną Vaškelytė — iždininkė, Sta-! 

sys IT Saulius Simoliūnai — sekre j 
toriai. Sudaryti penki komitetai: 
pabaltiečių, pavergtų tautų, spe
cialių reikalų, informacijos ir ges-
tiva'lio. Pabaltiečių komitetą su
daro dr. S. Rrizgytė—Miškinienė 
pirmininkė, K. Miškinis ir A. 
Ambrose — nariai. Pavergtu tau
tų komitetą sudaro K. Miškinis 
pirmininkas, dr. A. Barauskas, S. 
Simoliūnas ir B. Brizgys — na-

donis. O taip pat solistė Irena 
Grigaliūnaitė. Okteto vadovas 
ir akompaniatorius — Rytas 
Babickas. Pabrėžtina, kad Me
čys Aukštuolis yra seniau gyve
nęs Omahos kolonijoj. Publikai 
pristatant solistus, Mečiui bu
vo išreikšta išskirtinas pritari
mas. Koncerto programa susi
dėjo iš dviejų dalių — pirmoj 
daly j buvo sudainuota 11 dainų 
ir viena dar priedo. Antroj da
lyje 9 ir irgi 1 priedo daina. 
Užbaigus antrą dalį publika dar 
3 kartus išsaukė bisui. Visas 
dainas harmonizavo ar aranža-

daugiausia dalyvavo medžiotojų 
skyriaus šeimos, kurios kuo 
nors savo darbu prisidėjo prie 
šio koncerto. Laike pietų okte
tas atsidėkodamas dar sudaina
vo keletą dainų. Visą koncer
to programą pravedė Benis 
Šulskis, labai įdomiai tarpais 
įjungdamas švelnioj formoj ju
moro. 

Linkėtina ir ateityje medžio
tojams sėkmės, nes šis koncer
tas paliko visoj kolonijoj gerus 
atsiminimus. Europietis 
LITUANISTINES MOKYKLOS 

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
Gegužės 17 d., 3 vai. p. p. So

čiai Gettlement Assn. patalpose 
įvyko mokslo metų užbaigimas. 
Po trumpos meninės dalies bu
vo išdalinti visiems mokslei
viams mokslo pažymėjimai. 
Tėvų komitetas mokytojams 
išreiškė padėką ir įteikė po do
vanėlę. Mokyklos mokytojai — 
Dana šulskienė, Feliksas Pabi-
lionis, Teresė Bartlett, Rūta 
Jaudegytė ir Pranė Adamonie-
nė. 

Visi lietuviai dėkingi mokyto
jams, dirbantiems be atlygini
mo ir aukojantiems savo laiką 
lietuvybės puoselėjimui 

"Ramovėnų" vardu sveikino 
Jonas Smailys ir įteikė pinigi
nę dovaną. Pabaigoj tėvų ko
miteto buvo paruošta kavute su 

iiimimimiiimmmimimiiiimiiiiiiiiHi 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny
gų. 

lllllllllllllllllllllllllliuuillillllllllllllllllll 

putj naujų 
mokykloj. 

lietuviškų veidelių 
Europietis 

TEISME 
Tūlas senukas buvo teismo pa

kviestas liudininku. 
— Ar turi vaikų? — klausia 

teisėjas. 
—Ne, ponas teisėjau, neturiu. 
—Na, tai prašau sakyti ką ži-

ponas teisėjau, tai 
Aš ir sakau, sūnui 

nai. 
— Taigi, 

buvo vakar. 
Juozui... 

— Juk sakei, kad vaikų netu
ri, o čia kalbi apie sūnų Juozą, 
—pertraukė teisėjas. 

—Ar Juozą? Tai kad jis ne-
vaikas. Jam jau 62 metai. 

m. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLA1TIS 

• t 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 6»tb Street, Chicago, UX 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pasai susitarimą 
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| DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! j 
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | 

\ piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | 
j galima įsigyti už pusę originalios kainos arba u i jos | 
j trečdalį. § 

Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- j 
i pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į j 
\ DRAUGE ir Jūs rasite malonų patarnavimą. | 

KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. I 

P.S. 
DRAUGO ADMINISTRACIJA I i 

3 

Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito | 
mėnesio — birželio 14 d. 1 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
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Kas bebūtų rengiama, 

VIS SKIRIAMA MUMS 
Didesnėse lietuvių koloni

jose metų bėgyje būna labai 
daug įvairių parengimų. Sten
giamasi, kad į kiekvieną jų 
kuo daugiau atsilankytų žmo
nių, nes taip dažniausiai ma
tuojamas renginio pasi
sekimas. Kas tai bebūtų, — 
koncertas, vaidinimas, minė
jimas, paskaitą, kelionių įspū
džių pasakojimas, parodos 
atidarymas, — mes norime, 
kad susirinktų kuo didesnis 
lietuvių skaičius. 

Dažnai skel
biama, kad renginys pavykęs, 
nes susirinko labai gausiai 
klausytojų ir žiūrovų. Atrodo, 
kad įvykio pasisekimą kaip tik 
lemia ne pačio renginio meniš
kumas ar paskaitos gerumas, 
bet kiek buvo išpirkta bilietų. 

Panašiai matuojame ir ko
kios knygos ar plokštelės pasi
sekimą nuo to, kiek parduota 
egzempliorių ar kiek parodoje 
parduota paveikslų. Šis 
pasisekimo mastas rodo, kad 
visuomenė nėra vien tik šalu
tinė meno ar renginio dalis, ro
do, kad ji svarbi ne tik lėšoms 
sutelkti, bet tolimesniam ir pa
čio kūrinio priėmimui ar 
atmetimui. Žiūrovo nusiteiki
mas vienam ar kitam menui 
ar knygai gali nulemti net vie
no ar kito parengimo kryptį. 
Bet, žinoma, gali nulemti ir 
tie, kurie niekur neina, kurie 
sėdi savo namuose ar turi 
sudarę kortų klubus ar tiesiog 
dvasinio miego ratelius. 

žiūrovams buvo vis tiek, ką 
kritika apie juos rašė, jie ėjo ir 
ištisą dvidešimtmetį Vaičiūno 
dramos išsilaikė teatre. 

SENATORIAUS E.MUSKIE PASIRODYMAS EUROPOJE 
Sajungingai turi remti JAV-bes.iSovietai turi pasitraukti is Afganistano 

B R . A U Š R O T A S 
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Tie, kurie niekur neina, n ie 
kuo nesidomi, tam tikra pras
me prisideda prie mūsų meni
nio merdėjimo, prie mūsų 
knygos smukimo ar žurnalų 
užsidarymo. Ir labai gaila, 
kad jie taip elgiasi, nes visi tie 
parengimai, visos parodos, 
koncertai, knygos ir visa kita 
kaip tik daroma ne kam 
kitam, bet tam pačiam broliui 
lietuviui, o ne tik vien pini
gams sutelkti. Jau gerai 
žinom, kad daugelis paren
gimų duoda nuostolius, kad 
menininkai negauna jokių 
arba labai mažus atlygini
mus, kad už knygų ar plokš
telių išleidimą reikia primo
kėti. Visa tai daroma, kad 
galėtų kaip nors klestėti mūsų 
tautinė kultūra. Suprantama, 
kad visos tos lėšos sutel
kiamos taip pat daugiausia iš 
lietuvių, ir dažniausiai iš tų 
pačių, kurie tuos renginius 
lanko. Patys perka bilietus, 
patys aukoja, kad meninis vie
netas galėtų pasirodyti ir, 
žinoma, jis pasirodo ne kam 
kitam, o lietuviui, nors ne visi 
tai įvertina ir ne visi tuo 
pasinaudoja. Bet jei ir kas 
nors apmokėtų vieno ar kito 
renginio paruošimą, jeigu kas 
apmokėtų kokio solisto ar lite
rato kelionę, jeigu iš kur nors 
būtų gaunama lėšų kokios 
knygos išleidimui, vis tiek yra 
reikalingas žiūrovas, klau
sytojas, skaitytojas. Todėl, 
kurie mano, kad jis gali kurti 
vienas, kad jam masė nerei
kalinga, dažniausiai kalba 
nenuoširdžiai, nes nė vienas 
savo kūrybos nenorėjo atlikti 
tuščioj salėj ir taip pat nė vie
nas nepyko, jei jį susirinkusieji 
šiltai sutiko. 

Bet čia ir iškyla masės sko
nio klausimas. Nuolat tei
giama, kad masė nieko nenu
vokia, nors tos masės, mes, 
neišskiriant nė didžiausių mū
sų meninnkų, norime. Net ir 
iškilus kūrėjas, su pašaipa 
kartais pasižiūrįs į kritikus ar 
visuomenę, taip pat nori, kad 
jo knyga būtų perkama, tegu 
ir ne taip jau labai gudraus 
skaitytojo. Kai kas prisimena, 
kad laisvos Lietuvos teatre vis 
buvo statomos P. Vaičiūno 
dramos, kurias kritika peikda
vo. Kritika peikė ir mėgstan
čius tas dramas žiūrovus, bet 

Nereikia manyti, kad masės 
jau taip nieko ir nesupranta. 
Kad jos nuvokia, liudija 
daugelio mūsų autorių ir so
listų pasisekimas. Ir tas žiūro
vas šiaip ar taip yra būtina 
meninio ar kitokio parengimo 
dalis. Tikri kūrėjai piešia, ra
šo, dainuoja ne būsimiems am
žiams, bet šios dienos žmogui. 
Bet iš kitos pusės, meni
ninkas negali pataikauti ma
sės skoniui, nes nors masės ir 
turi gerą nuojautą, vis tiek jos 
neturi ir nejaučia to, ką pats 
menininkas, kurio pareiga yra 
kelti žmogaus skonį. Ir kaip 
tik naujesnieji, modernieji, 
kitoniškieji kūriniai gali susi
laukti mažiau susidomėjimo ir 
tuo pačiu jiems reikės dau
giau paramos. Panašiai yra 
buvę su lietuviškomis Chica-
gos Lietuvių operos statyto
mis operomis. 

Žiūrovai, ne
paisant, kad tai buvo sava, 
skeptiškiau pažiūrėjo, negu į 
pasaulinio garso kūrinius. Ir 
negalima teigti, kad masės 
nesupranta ar savo meno 
nevertina. Tiesa kur nors yra 
per vidurį, ir žiūrovas turi su
prasti, kad lietuvis kūrėjas 
nenukonkuruos pasaulinio 
masto kūrėjo. Iš kitos pusės 
nereikia kaltinti publikos, kad 
ji nesižavi, kad ir moderniai 
sumanytomis, tačiau dar ne
prinokusiomis pastangomis, ir 
todėl menininkas negali skųs
tis, kad publika jo nesupranta. 
J is turi pagalvoti, kad ir su jo 
modernumu ne viskas tvarkoj. 
Jei publika jį atmeta, tai jau 
darosi ne tik žiūrovo, bet ir me
nininko problema. Jis turi 
pagalvoti apie nesugebėjimą 
pagauti klausytoją ar žiūrovą. 

G a n a nuosa ikus 

Atsitinka, kad žymesnių poli
tikų gyvenime, ypatingai tokių 
išsikovojusių vietą JAV sena- Ed. Kennedy sudaromą prezi-
te, pasitaiko auksinės progos dentui pavojų dar būsimuose 
iškilti į krašto pirmaujančių pirminiuose rinkimuose. Taigi 
vadovų vietas. Tokia galimybė ir pasirinkimas už E. Muskie 
nusišypsojo ir senatoriui. Ed. buvo padiktuotas ne užsienio 
Muskie, t rynus iam sena- politikos samprotavimų, bet 
toriau8 iš Maine valstijos kėdę grynai būsimųjų prezidentinių 
paskutinius 20-tį metų. rinkimų apskaičiavimuose. 

Tokia jau yra nesikeičianti 
gyvenimo rionija, kai vienam 
iš nuliūdimo ir širdgėlos rieda JAV liberalų vadovaujama 
ašaros, tai kitas sau linksmai spauda net nemirktelėjusi, 
džiūgauja, jeigu ir ne iš kitų beveik vienbalsiai pritarė sen. 
nelaimės, tai todėl, kad jam Ed. Muskie parinkimui šiam 
nusišypsojo laimė. nepaprastai svarbiam vyriau-

Kai šio tragiško ir katast- sybės postui. Atseit, naujam 
rofiško įvykio išvaduoti JAV sekretoriui teks pamėginti išly-
įkaitus Irano dykumoje išda- ginti ir net užlopyti JAV — 
voje žuvo aštuoni tėvynei pa- Sovietų diplomatinių santykių 
sišventę jauni kariai, iš JAV duobes, gerokai pabiurusias po 
užsienio vairuotojo pareigų bolševikų įsiveržimo ir oku-
pasitraukė Cyrus Vance. Jo pacijos Afganistane. 
vieton gal daug kam ir arti _ • i • - J 

•J \ I • ^ B rzezmsk io va idmuo 
prezidento stovinčių, net to ir 
nesitikint, J . Carteris pakvietė Tikima, kad Zb. Brzezinski 
senatorių Ed. Muskie užsienio po Sovietų įsiveržimo į Afga-
reikalų vairuotojo vietai už- nistaną turėjęs daug įtakos 
imti. Neužmirština, kad JAV prezidentui ir JAV — Sovietų 
užsienio reikalų ministeris yra tarpusavio santykiams. 
III-sis asmuo JAV konstituci- Prisiminkime, kad, kai tik 
nėję pakopoje. Cyrus Vance atsistatydino, tai 

Ir senatorius, ilgai vargęs Sovietų vyriausybės kontro-
senate ir mėginęs su a.a. H. liuojamas TV tinklas garbino 
Humphry būti krašto vice- C. Vance, „kaip asmenį, besi-
prezidentu, dabar pasiekė savo stengaintį sulaikyti Ameriką 
politinių siekimų viršūnę: nuo nuo priešsovietinės politikos, 
jo sprendimų gali priklausyti Sovietai taip pat prisiminė, kad 
taikos ir karo išlaikymas C. Vance rėmęs SALT II prave-
pasaulyje. dimą senate bei priešinęsis nuo 

Žinoma, į visą reikalą poli- nuotykių ieškojimo Irane", 
tiškai žiūrint, tenka pripažinti, S a v a i t r a š t i s „ H u m a n 
kad J. Carterio pasirinkimas Events" nr. 19 rašo, kad „ir 
buvęs labai gudrus: E. Muskie naujasis JAV užsienio reikalų 
yra katalikas. Taip pat ir libe- ministeris mažai kuo skirsis 
ralas. Jis galįs žymiai atsverti nuo savo pirmatako. Ed. Mus

kie ideologija yra labai artima 
C. Vance. Taip pat ir visi sena 

JAV pastangoms įgyvendinti 
taiką Artimuosiuose Rytuose. 

Tikima, kad E. Muskie tiesio
ginis ir aiškus pasisakymas dėl 

to „balandžiai", su užsienio painių reikalų sprendimo pali-
reikalų komiteto pirm. Frank kęs teigiamą įtaką Europos 
Church priekyje nepaprastai sąjungininkų eilėse. Mat, prisi-
džiūgavo sužinoję apie J. Car- menama, kad buvęs sekre-
ter pasirinkimą". torius C. Vance visus reikalus 

Naujo užsienio reikalų mi- sukdavęs „į diplomatinę vatą", 
nisterio pasirinkimo proga bijodamas ar nenorėdamas 
Londono dienraštis "Daily sulaukti neigiamo atsakomo ar 
Telegraph" samprotavo, kad 
„C. Vance pasišalinimas iš 
politinės arenos galįs reikšti 
JAV politikos posūkį į dešinę ir 
Sovietų atžvilgiu kiek griež
tesnę laikyseną". 

kritikos namuose. Sąjunginin
kų nuomone toks buvęs JAV 
neryžtingas elgesys beveik 
visuose reikaluose atspindėjęs 
JAV prezidento neryžtingą 
vadovavimą NATO bend-

Tačiau Sovietams naujasis ruomenei. 
ministeris gal reiškė ir šiokią Apie tuos nesenus laikus 
tokią atvangą. Jų žinomasis Belgijos užs. reik. ministeris 
komentatorius Valentin Zorin Henry Simonet E. Muskie taip 
savo ir žusienio klausytojams 
aiškino, kad „Muskie pasi
rinkimas tikrai nuramins 
viešąją nuomonę ne tik pla
čiame pasaulyje, bet ir JAV, 
kuri, vadovaujant Zb. Brzezins-
kiui, buvo pasišovusi nuotykių 
ieškojimo keliu". 

Muskie Briuselyje 
JAV naujasis užsienio po

litikos tvarkytojas Ed. Muskie 
savo pirmosios iškylos į Euro-

pasakęs: „Jeigu vadovybės 
mes negalime suprasti, tai reiš
kia, kad mes nieko iš jo neiš
girstame, ką galėtume suvok
ti". 

Sakoma, kad Ed. Muskie 
gavęs sąjungininkų pažadus, 
jog jie stipriau parems JAV 
karines jėgas Indijos vande
nyne. Bendrame komunikate 
rašoma, kad „Sovietų įsiverži
mas į Afganistaną sudarąs 
rimtą pavojų visiems NATO 

pą dienomis Briuselyje NATO kraštams". 
ministeriams pareiškė, kaip 
apie tai rašė „USB&WR" 
savaitraštis savo nr. 20, kad 
NATO kraštai naujos Sovietų 
grėsmės akivaizdoje Persų 
įlankoje turės prisiimti daug 
sunkesnę gynybos naštą, negu 
jie turėjo ligi šio meto; turės pri
taikyti greižtas sankcijas Ira-
nui už amerikiečių įkaitų toli
mesnį kalinimą ir nekliudyti 

Žinia, t a i nėra toks griežtas 
Sovietų pasmerkimas, kokio E. 
Muskie būtų norėjęs sulaukti, 
bet į jį žiūrima, kaip į simboliš
kai svarbų. Esą, pirmą kartą 
NATO istorijoje sąjungininkai 
sutikę su JAV pažiūra, kad 
europiečių gynimosi įsipa
reigojimai prieš Sovietų grės
mę turi siekti ir už Europos 
ribų. 

Yra dar viena parengimų rū
šis — tai baliai. Ir ne vienas 
priekaištauja, kad jie atima 
laiką, kad jie brangiai kai
nuoja, kad iš viso tie visi ba
liai yra tik mūsų kultūrinių 
pastangų subanalinimas. Bet 
iš kitos pusės, tie baliai kaip 
tik padeda geram tikslui, nes 
jų lėšos naudojamos, kokiam 
nors kultūriniam užmojui 
paremti. Ir tokios iš bal 
talkos susilaukė ir Tautinių 
šokių šventės, ir Lotynų 
Amerikos menininkai ir net 
Lietuvių fondas. Pagaliau ba
liai žmonėms padeda pabend
rauti, nes juk negalima vien 
tik posėdžiauti ir klausytis 
veiksnių kalbų. Viskam yra 
vieta ir laikas. Bet reikia, kad 
ir tuose banketuose būtų ko
kia nors meninė programa. Ir 
tenka pasakyti, kad dažniau
siai ji būna, nors šiaip jau ren
gėjai stengiasi, kad meni
ninkas kuo mažiau kainuotų, 
kad būtų galima sutaupyti 
kultūrai kaip tik to pačio 
kultūrininko sąskaiton. Ir jei 
jau bus nuostolių, tai visuo
met bus bandoma nusiderėti 
nuo spaudos, nuo menininkų 
honorarų, nes konkretūs daly
kai turi pastovias kainas. Iš 
antros pusės, banketų metu 
galima pabendrauti ir su kitų 
tautybių asmenimis, o ne vien 
tik juos žudyti savo skundais 
ir prakalbom. 

Visi renginiai yra reikalingi 
mums, tik vis mūsų ratui siau
rėjant, reikia, kad kuo mažiau 
būtų namuose sėdėtojų, noro 
tie sėdėtojai televizijoj mato 
ir geresnių programų ir meni
ninkų, negu išeidami iš namų. 
Visa daroma broliui lietuviui, 
mūsų kultūrai, o iš kitos pu
sės, mūsų kultūros vaisius 
nepagerinsi nei girdami nei 
peikdami, o tik kietai jos labui 
dirbdami ir ją remdami. 

AL B. 

Dabartiniai JAV-bių politikos vadovai. Iš k.: Z. Brzezinski, valst. sekr. Ed. Muskie, gynybos sekr. Brovvn ir prez. J. Carter 

Vienoje 
Savaitraštyje toliau teigia

ma, kad „Ed. Muskie buvęs žy
miai griežtesnis su A. Gro-
myko n e g u s u N A T O 
ministeriais". Mat, Austrija 
šventė savo 25-rių metų iš 
Sovietų vergijos išsivadavimo 
sukaktį. Ta proga į Vieną buvo 
atvykę JAV, Anglijos, Sov. S-
gos ir Prancūzijos užs. reikalų 
ministeriai. 

Šia proga JAV ir Sovietų 
užsienio politikos vadovai 
pirmą kartą akis į akį po Sovie
tų invazijos į Afganistaną susi
tiko Vienoje. Atseit, JAV buvo 
tiesiogiai pasirengusi įspėti 
Sovietus, kokią kainą Amerika 
pasirengusi sumokėti už bol
ševikinės agresijos sustab
dymą. Korespondentų nuo
mone, Ed. Muskie pasiekė 
užsibrėžtą tikslą: jis išryškino 
JAV nusistatymą Afganis
tano byloje. Esą, Sovietai 
pamatę jį daug griežtesnį, negu 
tikėjosi to sulaukti. 

Esą, E. Muskie savo pašne
kovui nurodęs, kad JAV tol 
spaus Sovietus, kol jie nepa
sitrauks iš Afganistano. Deten-
tės likimas ir ateitis yra ne 
JAV, bet Sovietų rankose. Šal
tojo karo grįžimas į areną yra 
Sovietų atsakomybė. Taip aiš
kino Ed. Muskie. 

• • • 

AUSTRALAI P A L A N K Ū S 
PABALTIECIAMS 

Australijoje leidžiamas politinių 
ir istorinių studijų žurna las ,,Aust-
ralian Journal of Politics a n d His-
tory", atspausdino politinio veikė
jo John Knight s t ra ipsnį apie 
Australijos vyriausybės laikyseną 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu 1974— 
1978 metų laikotarpyje. Straipsnio 
autorius aprašo, ka ip 1974 metais 
tuometinė australų darbiecių 
vyriausybė pripažino trijų Pabal
tijo kraštų prievartinį įjungimą į 
Sovietų Sąjungą ir kaip Austra
lijos pabaltiečių bendruomenė 
reagavo į šj vyriausybės nuta
rimą. Reakcija buvo tokia griežta ir 
stipri, rašo straipsnio autorius, kad 
opozicijai grįžus į valdžią, pats 
pirmasis naujosios vyriausybes 
užsienio politikos ak tas buvo 
Pabaltijo kraštų aneksijos pripa
žinimo a tšaukimas . Ta i buvo 
oficialiai pranešta Maskvai , nuro
dant, jog australai d iplomatai susi
laikys nuo kelionių į Pabaltijo 
kraštus, tuo pabrėždami netei
sėtos Pabaltijo kraštų padėties 
nepripažinimą. Reliatyviai negau
si pabal t iečių b e n d r u o m e n ė 
Australijoje, rašo s t ra ipsnio auto
rius, savo ryžtinga ir gerai orga
nizuota akcija paveikė didelės 
valstybės vyriausybę, kuri , šios 
akcijos pasėkoje, padarė pabaltie-
čiam palankų svarbų politinį 
sprendime. 

Dalas miesto J A V burmis t ras 
paskelbė, kad viena šeima neturi 
teisės laikyti daugiau kaip 4 
kates. 

pusės valandos turėjome pasus. 
Tikr ina dokumentus 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i ū n a s 

P a r d a v i a u ka i l in ius 

laikyti Mišias, jei tik turėtume duonos ir vyno. 
Ateis t inė p ropaganda 

Darbininkų tarpe per susirinkimus būdavo Kartą paklausiau vaikus, ką jie girdėjo apie Die-
varoma ateistinė propaganda, nors daug darbininkų v ą mokykloje. Vėliau su vaikais dažniau pasikalbė-
buvo religingi ir slaptai melsdavosi. Kai kurie ne t a a v a u ta tema. Kai vienas komjaunuolis išgirdo 
viešai pasakydavo, esą, būtų gerai, kad čia būtų m a n e kalbant vaikams apie Dievą, liepė jiems pasi-
šventovė, kad galėtų krikštyti savo vaikus. Jiems traukti nuo manęs. Vaikai norėjo daugiau išgirsti 
pasakydavome, kad jie patys gali pakrikštyti vaikus. a p i e rjįevą j įe 8 akė, kad kartais mokykloje būdavo 
Mes su Nestrovu tikėjomės, kad Dievas duos tinka 
mesnes sąlygas, ir mes galėsime pasireikšti kaip 
kunigai. 

Mūsų brigadoje buvo stachanovietis, 25 metų 
amžiaus rusas, kuris pagerindavo savo darbo 
rezultatus "garbingos revoliucijos" naudai. Jei mū-

Mes su Nestrovu savo atlyginimą dėjome kartu sų stacbanovietis per pamainą sukraudavo 58,59, 60 
maistui. Ir jis, kaip naujokas, uždirbo mažai. Iš kubinių metrų, tai aš, būdamas už jį daug men-
mūsų uždarbio atskaitydavo valdžiai ir už barakus, kesnis, ne daug nuo jo teatsitikdavau su 53, 54 55 
Kartais būdavo taip, kad už dienos uždarbį galėjai kubiniais metrais. Kai kurie darbininkai juokėsi, kad vidunaktį miške mano sunkvežimio motoras sustojo 
nusipirkti duonos kepaliuką. Aš pardaviau savo kai
linius, kad užtektų pinigų maistui. Po kiek laiko abu 
su Nestrovu persikėlėme į senųjų darbininkų 
barakus. Čia buvo senų ūkininkų, kuriuose dar žėrė
jo religija. Jie dažnai sunkesnėse valandose pa
sakydavo: "Gospodi Gospodi (Viešpatie, Viešpate). 
Bet buvo ir ateistų, komunistų. Jų ginčuose neda
lyvaudavome, o tikklausydavomės iš šalies. 

pasijuokiama iš Dievo. Vaikams daugiau papasakoti 
apie Dievą galėjau grybaudamas ar uogaudamas, kai 
saugesnėje vietoje vaikams ta tema galėjau kalbėti 
visą valandą. Jie prižadėdavo apie tai niekam 
nesakyti, o iš miško grįždavome išsiskirstę ir 
atskirais takais. 

Prie Uralo greitai pasirodydavo žiema. Šaltis 
dažnai pasiekdavo 40 laipsnių. Darbas buvo sunkus 
be tinkamų žiemos drabužių ir apavo. Kartą 

aš pralenksiu stachanovietį. 
Vairuotojo pareigose 

1940 m. rudenį gavau darbą kaip sunkvežimo 
vairuotojas. Dabar aš jau buvau patikimas dar
bininkas. Turėjau vykti į Cusavoj ir išlaikyti 
vairuotojo egzaminus. Juos išlaikiau gerai ir gavau 
pažymėjimą. Dabar jau dirbau kaip vairuotojas. 

Dirbti kaip kunigams 6 a nebuvo galimybės. Paaukštinimą gavo ir Nestrovas. Dėlto gavome 
ypač laikyti Mišias. Kartais laisvalaikiu su Nestrovu atskirą kambarį, kur gyvenome keturiese: jame dar 
išedavome į mišką ir čia prie kelmo atlaikydavome buvo du sunkvežimio vairuotojai iš Magnitogorsko. 
Mišias pasikeisdami, nes reikėjo saugotis, kad nebū- Taip pat gavome rusiškus pasus. Net per politines 
tume pastebėti pašalinių akių. Ir tokiose sąlygose ši paskaitas propagandininkai pasakydavo — turėti ru-
malda mus duodavo didelį džiaugsmą. Kai nega- sišką pasą reiškia turėti pirmenybe, nes nesi pri-
lėdavome išeiti į mišką, mokėmės atmintinai Mišių rištas prie vietos. Pasus gauti čia buvo lengva: 
tekstą, kad, jei kartais netektume mišiolo, galėtume užpildėme blankus, pridėjome pažymėjimus i r po 

Dirbau dideliame šaltyje be reikiamų įrankių kokias 5 
valandas ir tik auštant grįžau į stovyklą. Kitą kartą 
buvo dar blogiau: 48 valandas laukiau šaltyje, kol 
atvažiavo kitas sunkvežimis. 

Kra ta kambaryje 
Persikėlėme į kitą patalpą, kur gyvenome penki: 

mes su Nestrovu, žydas ir du lenkai. Vienas lenkas, 
buvęs geležinkelietis Vilniuje, dirbo kartu su 
Nestrovu raštinėje. Kai jie trys išeidavo į miestą 
pirkti maisto, mes su Nestrovu pasikeisdami 
atlaikydavome Mišias, nes vienas turėjo saugoti, kad 
kas nors netikėtai neateitų į mūsų patalpas. 

.(Bus daugiau). 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 5 d. 

BOLŠEVIKAI TAIP IŠNAUDOJO LIETUVIUS 
Šešioliktosios divu&įos atgarsiai 

J. VAICELIŪNAS 

(Pabaiga) 

Prakaitas prieš Šokių šventę 
VI Tautinių šokių šventė,gana įdomu sužinoti, kad prieš 

Klaipėda buvo užimta 1945 m. 
sausio 28 d., bet Neringoje dar 
laikėsi vokiečiai, kurie apšaudė 
miestą. Reikėjo keltis į Neringą. 
Kėlėsi 16-ji ir 32-ji divizija. Klai
pėdą paėmė 4-įri armija, vado
vaujama gen. P . M&lyševo. Už 
Klaipėdos užėmimą Stalinas dė
kojo pirmojo Pabaltijo fronto va
dui, gen. Bargramianui. Kiek šia
m e puottime žuvo 16-sios divizijos 
kariy — nepasakyta. A. Stanke
vičius sako, kad viename pastate, 
sprogus mii-nai, žuvo beveik visa 
167 pulko kariu kuopa. Paminė
tos pavardės keliu dietuviu kari
ninku, kurie žuvo tame puoli
me: Andrikonis, Dalis, l tn. B. 
Narbutas, sužeistas ltn. S. Šimo
nis. Taigi Klaipėdą užėmė bolše
viku 4—ji armija, kurios sudėty 
buvo gal apie 12 divizįu. Lietu
viai sukilėliai 1923 m. Klaipėdą 
užėmė, berods, su vienu batalio
nu. 

A Stankevičius toliau sako 
(170), kad sausio 28" d. i Klai
pėdą atvyko aukštieji Lietuvos 
komunistai: A. Sniečkus, A. Šu-
mauskas ir kiti. Juos sutiko "jen. 

gerai išsiganęs, buvo gana drąsus 
karys. Jis užfrontėje užsukdavo 
pas ruses našles ar gyvnašles. 
(Nuotrauka 304 p . ) . Apsisukęs 
sakydavo, kad ir bolševikų kariu 
tarpe buvo veneriku (M. 196). 

Macijauskas aiškina, kad mūsų 
tėvynė nebe ta, kuri buvo. Dabar 
mūsų tėvynė yra plati, galinga 
(M. 28). Tas rodo, kad surusėję 
ir sukomunistėję lietuviai Lietu
vos nebelaiko savo tėvyne. Jie 
virto rusais, jančarais. 

Kaip bolševikai vertina savo 
karius. Kartą naktį žvalgybon bu
vo išsiųstas 'karių būrys — apie 
60 kariu- Būriui vadovavo komu
nistas. Tas būrys žuvo kartu su 
savo vadu. Iš to būrio grįžo tik du 
kareiviai, ir tie buvo sužeisti. Tas 
komunistas buvo aprašytas kaip 
geras vadas, o kareiviai — niekis. 
Sakoma, kad antrajame pasauli
niame kare Sovietai dėl savo blo
gos taktikos neteko per 10 mil. 
kariu, o vokiečiai, kurie kariavo 
net 6-rius metus ir keliuose fron
tuose, neteko per 3 mil. karių. 

Macijauskas pažymi, kokią 
"maldą" bolševikų kariai sukal-
dėdavo prie savo žuvusių drau
gų kapo: "Mes už jus atkeršysi-

(M. 45). Bolševikai patys A. Urbšas. Cia Stankevičius duo- i 
da gen. Urbšo pasisakymą, K a i p | m f . . : , » •- -u i - -i « A c sako, kad pirmomis karo dienoj a perėjo pas bolševikus: Apmąs- | . ^ _ . ,^ : . . . . ^ 
tymai buvo sunkūs, kankinantys. 
Reikėjo laužyti savo sąmonėje 
buržuazinės kariuomenės įskie 
pytas pažiūras. Bet gyvenimo 
faktai atkakliai spyrė. Ir išvadas 
padariau ne vienas: aš buvau 
kartu su didele lietuviškosios in
teligentijos dalimi, kurią visa gy
venimo logika pasuko veidu į Ry
tus". Čia generolas Urbšas pasa
ko daug netiesos. Jis pasuko vei
dą į Rytus su Lietuvos inteligen
tijos nežymia dalele. Kai 1940 m. 
bolševikai okupavo Lietuvą, jie 
neturėjo užtenkamai mokytų ko
munistų paskirti į aukštesnius 
postus. Į tuos postus teko kviesti 
kairiuosius ir bedievius, kurie vė-

mis pradėjo veikti liaudies (ko
munistų) keršytojai — partiza
nai. 

Keista bolševikų karinė takti
ka. Vokiečių kariuomenėje pir
mu puola tankai, o paskui juos 
— pėstininkai. Pas bolševikus 
priekyje puola pėstininkai, o už
pakalyje tankai (M. 29 ir 47). 
Kažkodėl Macijauskas vokiečių 
lėktuvus vadina maitvanagiais, 
o bolševikų — sakalais. Dar 
1941 m. birželio 24 d. šias eilu
tes rašantis pastebėjo, kad bolše
vikų "sakalai" nepuolė vokiečių 
lėktuvų, bet virš dobilienos ne
šėsi į rytus. 

įvyks už mėnesio. Kiek dar pa
siruošimo, kiek dar rašymo laiš 
kų? Visi esame gerai susipažinę 
ir esame atkreipę dėmesį į šitą 
įvykį. Jo laukiam nekantriai. 
Daug Chicagos apylinkės ameri 
kiečių laikraščių praneša, per
spėja, pasakoja apie "The I i -
thuanian Folk Dance Festival". 
Pirmoji šokių šventė įvyko 
1957 m. birželio 30 d. Prieš tai 
dar nebuvo suruošta tokio di
džiulio festivalio, ta i niekas ne
buvo pasiruošęs juo rūpintis, 
staiga nuo pat pradžios 1957 
metų Chicagos "Daily News", 
"Chicago Tribūne", "Southwest 
News Herald" ir kt. dėjo žinu
tes, kad lietuviai ruošiasi pasiro 
dyti su liaudiškais šokiais. 

Atsisėdus ant grindų, Lietu
vių Muzikologijos archyve pra
dėjau skaityti keletą laiškų tarp 
anglų kalba spaudos komisijos 
narių 1957 m. Buvau nustebus, 
kiek energijos buvo įdėta išleis
ti žineles apie I-ją šokių šventę. 

Pirmasis laiškas, kurį perskai 
čiau, buvo mūsų konsulės J. 
Daužvardienės, rašytas J. Vai
čiūnienei 1957 m. geg. 1 d. Kon
sule rašė: "Mieloji Ponia, Tams 
tai gerai žinoma, spėju, kad mū 
sų spausdinto žodžio kelias nė
ra lengvas. Šiuo momentu, besi
ruošiant Šokių šventei, gal 
tinkamiausia būtų paruošti ką 
nors laikraščiams — tuo būdu 
būtų pasiekiama daugiau skai
tytojų. Vėliau gal ir atsirastų 
mecenatų monografijos išleidi
mui". 

Kadangi jau dveji metai, kai 
lietuviai ir didelis skaičius ame 
rikiečių entuziastingai laukia 
ateinančios šokių šventės, yra 

C L A S S I F I E D GU I D E 

dų? Pagal Macijauską išeitų, 
kad vokiečių persvara pasibaigė, 
kai buvo užimtas Berlynas. 

A. Stankevičius duoda tokius 
duomenis: prie Karaliaučiaus bol
ševikai neteko 55,000 karių. Čia 

I įvairiuose bolševikų daliniuose 
Nenormali komunistų propa-; kovojo ir apie 5000 lietuvių. Pne 

liau turėjo įstoti į komunistų j gandą, kai knygos autorius rašo,' Berlyno bolševikai turėjo visokių 
partiją. Taip Macijauskas darė irj ką galvoja kiti kariai. Galima už- • nuostoliu per 300,000 karių. Prie 
sukai kuriais 16-sios divizijos ka- rašyti, ką sako kiti kariai ar ne-: Berlyno kovojo per 8000 lietu-

I-sios šokių šventės du mene 
sius šitokie rūpesčiai buvo kelia 
mi. 

Gegužės 16 d. tais pačiais 
metais kons. Daužvardienė laiš
ke mini Jasaičiui: "Šokių šven
tės anglų kalbos spaudos komi
sija veikia". 

Anglų kalba spaudos komisi
ja rūpinosi pranešti visiems 
apie šitą lietuvišką spektaklį. 
Komisijai priklausė žurn. Sta
sys Pieža (garbės pirm.), kons. 
J. Daužvardienė (pirm.), Clau-
de Luth, Donnald A. Petkus, 
Eleonora Lorin, George Joniką, 
Genovaitė Giedraitytė ir Fran-
ces Gramontienė. Skubiai ir 
darbščiai dirbo. Skaitydama 
šiuos laiškus, jaučiu jų rūpestį, 
skubinimą ir entuziazmą. 

Garbės pirm. Stasys Pieža ge 
gūžės 22 d. pasiuntė nuotrauką 
ir Harry Romanoff telegramą. 

Kons. J. Daužvardienė birže
lio 11 d. laiškus rašė "Chicago 
Daily News", Southwest Econo-
mist", Vondrak Publications ir 
kitiems, kviesdama jų fotogra
fus apsilankyti Marijos a u k š t 
mokyklos auditorijoje ir nufoto
grafuoti vaikučius tautiniuose 
rūbuose besipraktikuojančius šo 
kių šventei. 

Skaičiau laišką po laiško. Bu 
vo prašymų, kvietimų, dėkoji
mų, atsakymų, ir jaučiau komi 
sijos prakaitą. Pagaliau sura
dau žinutę be vardo ir be da tos : 
"Visą angliškąją spaudą, radi
jo ir televizijos programos uo
liai informuoja apie šokių šven
tę" . 

Atrodo, kad pasisekė, nes ta 
pirmoji šventė pasirodė kaip di
delis spektaklis. 

Šokių švenčių komisijos sudė
jo savo talentus i r paaukojo sa
vo laiką nuo pat pirmosios šo
kių šventės iki šios ateinančios 
šventės. Tiek daug žmonių, tiek 
daug prakaito. Rezultate — še
šios Tautinių šokių šventės. 

Gilė Liubinskaitė 

B E A L E S T A T E 

rininkais. Ne visi kairieji nuėjo 
su komunistais. 

Netrukus 16-ji divizija vėl bu
vo permesta į Kuršą, kur teko 

ciais. Pirmas puolimas nepavy
ko. Žuvo 249 pulko vadas pik. 
Lysenka, kuris labai nemėgo po-

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 voruos. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52.500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

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

Mūrinis bungakro Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tek 436-7878 ar 839-5568 

K 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 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

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

Išnuom. — Union Pier, Mich., 1 blo
kas nuo Michigan ežero, 5 kamb. (3 
mieg.) butas, birželio ir liepos mėn. 
Savaitėms arba pagal susitarimą. 
Skambint Chicagos tel. 312 - 737-2847. 

HELP WANTED — VYBA1 

TOOL AND DIE MAKJERS 
AND MACHINISTS 

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

CAMDEX AUTOMATION, INC. 
TEL. — 849-3100 

P A B D A V I M U I 
saissassssaasi ^ ^ ^ < n — 

M O V I N G SALE 
35 years accumulation. Antkrues 
too. Sat., June Ttih, 9 a-m. to 3 pjn-

3806 WEST 63rd P L A C E 
(63rd & Hamlin) 

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

S & W C0NCRETE W0RK 
AU type of eonerete work and 

brkk woik. 
Free estimates. 24 hr. tel. service 

768-2011 or 994-7664 

MASKVOJE 

kariai, bet rašyti, ką jie galvoja vių. Kiti lietuviai kovojo ir žuvo 
— komunistinis išsigalvojimas.: kituose frontuose, nes 'bolševiką; 
dėlto Ir pati knyga darosi men-, 1944 — 1945 metais buvo sumo-
kaverte. Ką 'kiti galvoja, gali •»• j bilizavę per 100,000 lietuviu. Bol-

kautis su Kurše apsuptais vokie-jšyti tik romanų autoriai. _ i ševikai nesilaikė dėsnio — /ergai 
Sakoma, kad bolševiky kariai' nekariauja. 

1941 m. su vokiečiais kovojo iki j J. Macijausko knygą "Už liau-
paskutinio kvaujo lašo, kovojo į dies laimę" tektų pavadinti , : U ž | k i a i dirbate ir mivargstate, pa-

litruku- Jis palaidotas Šiauliuose.! dėl kiekvienos žemės pėdos. į komunistu laimę", nes dabar pa- i vakariais turite marširuoti pa-
Kurše vokiečiu nepavyko n-uga- į Kokia g* buvo ta kova, jei Į vergtoje Lietuvoje liaudis vergau- j radų eisenose i r nuvarginate 
lėti iki karo pabaigos. Kaip gen.! P r i e Minsko vokiečiai p a ė - , ^ 0 komunistai ponauja. Vergu i ^ ^ ^ v ė l a i vakare einate į 
mjr. Petronis kartą spaudoje ra- j mė bolševiku i nelaisvę per 300, yra 95 proc. viso krašto gyvento- įvairius mitingus, nuvarginate 
še, kad 16-ji divizija puolimą vyk- 000, prie Kijevo per 650,000, 0 | j Ų j 0 raudonųjų ponų —apie 

Anglų prekybininkas lankosi 
Maskvoje. Aptaręs komerci
nius reikalus, kalbasi su partie
čiu. 

— Man rodos, — aiškina ang 
las, — kad jūs turite pakelti 
nemažai sunkumų: dieną sun-

5 proc. Vergai neturi iš ko nor
maliai pragyventi, o raudoniej: 
ponai lėbauja savo prabangiuose 
namuose, vasarvietėse ar kitose 
pramogų vietose. Macijauskas 

dė ir gegužės 8 d. Puolimas ne- į ir vėliau dar paimdavo po 200,000 
pa-.yko, turėjo didelių nuostoliu,; ir panašius kiekius bolševiku į 
o po pietų gavo pranešimą, kad ' nelaisvę. Tik prasta vokiečių po-
pasibaigė karas su vokiečiais, į Ktika sustabdė tuos vokiečių lai-

1945 m. birželio mėnesį 16-ji i mėjimus. 
diviz:ja pėsčiomis buvo atvesta i! Macijauskas nekenčia patriotų I nepasakė, kad partijos bilietas yra 
Vilnių. Ją parvedė naujas divi-! lietuviu, nes pagal komunisti- j duonos kortelė, kuri kartas nuo 
zijos vadas pik. V. Motieka. Kur-nius nuostatus nacionalistu gali | karto pakeičiama Kremliaus įsa-
tuo metu buvo gen. mjr. A. Urb-1 būti tik rusas. Taip pat jis sako, kymu. Čia kviečia, ragina stoti į į £ 

kad žemė priklauso liaudžiai, o 
apsisukęs sako, kad žemė priklau
so valstybei. Kasgi yra Rusijos 
valstybė? Rusijos valstybė yra Ru 

galvą... 
— Taip, tai tiesa! Bet už tai 

mūsų pilvas dieną ir naktį ilsi
si... — šypsodamasis a tsako ru
sas. 

U.S.A1" 
We'il he!p you m a k e the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0, 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and opermted 

MMtHiMftniitiituiiiiimiimmiimiiim 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
tHtnmiHlinmimiimiiiiiiminnimnnM 

fiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiimii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiumiuiiiit 

iiiMiiiiiiiiiiiiitiMiimiiiiiiuumiuuMiitn 

P L U M B I N G 
Iicensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvas 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi alektra. Į automatą ja-
Dtt kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii! 

D t H S S I O 

PACKAOK K I P R B M AOENCT 
MARIJA, ^ O R E I i T E * * 

SIUNTINIAI f LIETUV4 
Labai pageidaujamos geros rttšlea 

prekes. Maistas 1$ Europos sandeliu. 
aeos w. «• st., chicago, Vb eoeae 

TEL. — WA S-2787 

iiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiii 

liaudies menas ir kitkas 
Drauge" "\ 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasir inkt i į-
vairių liaudies meno da rbų : me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti sa ro 
giminėms a r d r augam* 

"Draugo" ad re sas : 4545 West 
ttrd S t , Gbieago. DX 6061t 

itimitfimiiiiimiiiiitiiiiiiimmiiiuiiiiiis 

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

TeL — WA 5-8063 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiinin 
!; įvairių prekių pasir inkimas ne

brangiai iš mūsa sandelio. 
COSMOS PAKCELS EXPMSS 

2501 W. 69 St., Chicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiuiiiiiuiaf) 

šas — nežinia. 

Pabaigai 

Cia bendrais bruožais perbėg
tos minėtos knygos. A. Stankevi- Į sijos komunistu partijos sekreto-
čius savo knygai medžiagą yra 
surinkęs is kitų šaltiniu, bet jo 
knygoje yra vertingesnių žinių 
negu Macijausko. Abu autoriai 
labai blogai atsiliepia apie vokie
čius karius, o labai giria bolševi
kus. Jie taip daro komunistiniais 
sumetimais. Jei vokiečiai yra pras
ti kariai, kaip jie per 5 mėnesius 
atsirado prie Maskvos, o bolševi
kai Berlyną pasiekė tik per 3-jus 
metus? Bolševikai visas savo ka
rines pajėgas laikė tik viename 
fronte. 

Bolševikų eiliniai kariai yra 
liaudis, todėl ir karo metu jie bu
vo mai t inami prastad: duona, ko
še ir kartais sriuba. Eilinių ka
ri v veidai kaulėti. Komunistai, 
ypač auskštesnio rango, valgė 
amerikietiškus konservus, gėrė 
konjaką, rūkė cigaretes (M. 68). 
Macijauskas sakydavo, kad ir pas 
bolševikus atsirasdavo baili v ka
ri ŲL Pats Macijauskas, būdamas 

rius ir diktatorius. Jis išleidžia net 
savo konstituciją. Prie bolševikų 
savo žemės neteko ir vargingieji 
trobelninkai. 

Toliau Macijauskas sako, kad 
mūsų kariai kovojo dėl mūsų 
tėvynės garbės bei nepriklauso
mybės. Bet Lietuva nepriklauso
mybės negavo, kaip ją turi Dani
ja, Olandija, Norvegija. Vokiečiai 
iš Danijos buvo išvyti, bet ang
lai ir amerikiečiai jos neokupa
vo ir dabar jos neapiplėsia,. 
kaip padarė bolševikai su Lietuva 
ir kitomis jų pavergtomis tauto
mis. Macijauskas dažnai mini, 
kad vokiečiai puola girti, o juos 
šienauja bolševikų kariai ir hit
lerininkų lavonais nukloja lau
kus. Iš puolančių vokiečių kuo
pos likdavo 10 — 12 karių (M. 
3il6). Bet čia pat apsisukęs vėl sa 

partiją, čia vėl tūkstančiai ko- s 
munistų netenka tos duonos kor
telės. 

Ar galima pasmerkti lietuvius, 
kuria antrojo pasaulinio karo me
tu kariavo bolševiku pusėje? Ne. 
Pavergtieji neturi jokių teisių, 
jokio pasirinkimo. Žinome, kad 
bolševikai žudydavo lietuvius, ku 
rie mobilizuojant nestodavo į jų 
kariuomenę. Tie lietuviai turė
jo stoti j bolševikų kariuomenę 
ar į lietuviu partizanų eiles. Ga
lime pasmerkti bolševikus, kurie 
mobilizuoja vergus. 

Macijauskas verkšlena, kad 
daug lietuvių 1941 m., kai prasi
dėjo vokiečiu — bolševikų ka
ras, pabėgo iš bolševiku kariuo
menės. Esą, jie sulaužė duotą prie 
saiką. Okupantui duota priesaika 
nebuvo priesaką. Jei okupantai 
reikalavo sudaužyti Dievo vardu 
duotą priesaiką, tai lengva su
laužyti priesaiką, duotą velnio 
vardu. 

^•• i i iui iMii i i iuni i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i iMnii i i i i iHi iMii ini i i i i i i i i i i i iui i i i iMii i i (7-£ 

Įsigykite šią populiarią plokštelę i 
RADVILA PERKŪNAS - LA (HOOONDA • TOSCA 1 

TUBANDOT - AIDA - LA JLTVE - ANDREA CHENIER I 
= CARMEN - MANON - LESCATJT - PAGLIAOCI = 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
E Stuttg&rt'o Simfoninis o r k e s t r u = 
I Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 1 
H Tai viens populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti = 
s rau $7.30 Amerikoje Užsakymus siųsti 1 
= DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.. Chicago, IH 60028 1 

r<iiiiiiiifiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimtmimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiniiiitiiiutiM!-
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Cia peržvelgtos knygos yra 
ko, kad vokiečiai turėjo didelę menkos vertės, bet kai kas randa-
persvarą fcnonėmis. Argi vokie- ma ir naudingo, ko negalima j ^ 
Gai karius gamindavosi iš ši au-1 sužinoti iš kitų sakmių. | — 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 
K O M P O Z I C I J O S 

NORĖČIAU SKRISTI — Nsujoa dsinoa mažiems ir Jau
n iaus . Kaina $2.00 

— Sopranui su piano akompani
mentu. Kaina $3.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— 2emam balsui. Kaina 1.00 

V A L O M E 
KILIMUS K BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viaq rūfių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

iiiiitiiiifiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 376-5996 

itiniiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiuiiiiimiiiiiHii* 

10% — 30% — J O * pigtea mokSatt 
u i apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

32081/2 West 95th Street 

VIZUOTŲ KORTELIŲ 
KEIKALŪ 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražua paprotya. Bianieriai jas pla
čiai naudoja. Btt tinka ir Tisų luo
mų atstovams turėti grmJUa rist-
tines korteles. 

Kreipkttts į "Draugo" admlsJa-
traeiją visais p * " * ^ ' ! reikalais 
Busite patenkinti mUsej patarnavi-
mu 

PREKYBININKO KELIU 
Jonas Karvelis 

Prisiminimai 1905-1977 
Didelio formato, 456 pusi. Kieti 

viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, m . 60629 

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

NOTARY P t B U C 
į 4259 So. Maplewood, tel. 254-7150 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitoftUe blankai. 
iiiiMimiimiiiiinmiiiiMiiHiuinjuuiirMU 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Uiaakymus aiųati: DRAUGAS, 4546 W. 63rd Str . , 
Chicago, 111. 60629. Blinojaus gyventojai prideda 5% taJcaų. • 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitas kraštus 

>TEDZINSKAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, m. 60632, teL 927-598I 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraityje "Drauge". 

nimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiimniiiiiHni 
ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per Inuu B . Kuhn, OFM, ger
ute gauti lapeų BU rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Ala gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių) , kuris a t s to ja maldakny
ge paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrari jai : 4545 W. 6Srd S I , 
Chicago, m . 60629. 

'iniiniimiiimimimimiiiniiiiitiiiiiiiin 
mmm•»• SSjsaj l pajęsj t BJBSJ SSJBJSJS n 
A.patmoka skelbtis dien. D R A U G S . 

nes Jis plačiausiai skaitomas Ue-
tnv\ų cHanraitia. gi skalbimu kai-
•<~* yra ristatns prieinamos. 
mm t i i m i n i i | *••• + *»•**»»* 



PARENGIMAI CHICAGOJ 
Birželio 7 d. — J. Puodžiūno 

Baleto studijos vakaras Jauni
mo centre. 

— Amer. liet. Bibliotekos lei
dyklos metinis narių susirinki
mas Jaunimo centre. 

Birželio 8 d. — A. L. Monta 
•ori ruošiama vaikų gegužinė 
Umbrasų sodyboje, Lemonte. 

— A. Jurgučio piano studijos 
mokinių koncertas Jaunimo 
centre. 

— Tragiškų birželio įvykių 
minėjimas, ruošiamas LB Cice
ro apyl. valdybos šv. Antano 
parap. salėje. 

Birželio 13 d. — Dr. A. Grei
mo knygos sutiktuvės Jaunimo 
centre. Ruošia Santara — Švie
sa. 

Birželio 15 d. - Cicero Al-i 

Spalio 5 d. — Madų paroda, 
ruošiama Putnamo seselių rė
mėjų Jaunimo centre. 

Spalio 11 d. — Lietuvių fon
do rudeninis banketas "Carlste" 
pokylių salėje, Lombarde, EI. 

Spalio 11 d. — Vilniaus kraš
to liet. s-gos suvažiavimas ir 
vakaronė Jaunimo centre. 

Spalio 18 d. — Zarasiškių 
klubo 46 m. sukaktuvinis minė
jimas Šaulių namuose. 

Spalio 25 d. — Marąuette 
Parko liet. Namų savininkų ru
deninis banketas parapijos salė
je. 

Lapkričio 2 d. Marijonų ben
dradarbių žaidimų popietė Ma
rijonų vienuolyne prie "Drau-
go". 

Lapkr. 7-16 d. — lietuvių 

MŪSIĮ kolonijose 
Milwaukee, Wisc. 

GEGUŽINĖ 
ALB Milwaukee's apylinkės 

numatytas piknikas — geguži
nė š. m. birželio mėn. 7 d. dėl 
nenumatytų priežasčių neįvyks. 

Vėlyvesnė pikniko data bus 
paskelbta vėliau. 

A.L.B. Milvvaukee's 
apylinkės valdyba 

net iki šiol nepajėgiu". Po to tu
ri eiti: „Kokia gyvenimo painia
va! Argi tas berniukas galėjo bū
ti mano priešas? Ką gi jis man 
blogo padarė? Kodėl aš su juo 
taip žiauriai pasielgiau. Nužu
džiau jį ir t.t., o ne! „Turėjau 
sužieduotinę, kurią grižęs iš karo 
žadėjau vesti ir t.t." Tas priklau
so visai kitam ligoniui. 

Reiškiu pagarbą, 
K. Paprockaitė-Šimaitienė, M.D. 

tos sk. ruošiamas lietuvių tr*-, fotografų darbų išeivijoje IX 
mimų minėjimas Šv. Antano! metinė paroda Čiurlionio galeri-
parap. salėje. J joje. , Jaunimo centre. 

Birž. 15 d. — Irenos Velec-j Lapkričio 8-9 d. — "Cičins-
kytės Baleto ir piano studijos ko premjera, statoma "Daina-
koncertas Jaunimo centre. 

Birželio 21 d, — Vytauto D. 
šaulių rinktinės ruošiamos joni
nės Saulių namuose. 

— Joninių laužas — geguži
nė, ruošiama Cicero Medžioto
jų - žuvautojų klubo, savo lau
kuose, Antioch, UI. 

Birželio 22 d. — Balfo Chi-
cagos apskrities ir skyrių ben
dra gegužinė Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Ind. 

Birželio 28 d. — Lietuvių die
nos, ruošiamos JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos Jaunimo 
centre. 

Birželio 28-29 — Lietuvių die 
nos Chicagoj, ruošiamos LB V. 
Vakarų apygardos valdybos. 

Birž. 29 — liepos S d. — Los 
Angeles LJS muzikiniai vaidini
mai, rengiami P U S valdybos 
Jaunimo centre. 

liepos 4 — 6 dienomis — 
Įvairus Tautinių šokių šventės 
parengimai Jaunimo centre. 

liepos 6 d. — VI-ji Tautinių 
šokių šventė Chicagos Amphi-
teatre. 

liepos 13 d. — Liet. pašti
ninkų s-gos gegužinė Vyčių sa
lėje ir sodelyje. 

liepos 19 d. — Pavergtųjų 
tautų demonstracija Daley 
aikštėje, miesto centre, prie ro
tušės. 

liepos 22 d. — "Draugo" ge-
gužinė-piknikas Umbrasų sody
boje, prie Lemonto. 

liepos 27 d. — Dariaus-Gi
rėno žygio minėjimas ir para
das prie jų paminklo Marąuette 
Parke. 

Rugp. 3 d. — Biržėnų klubo 
gegužinė Vyčių salėje ir sode
lyje. 

Rugp. 10-17 d. — Liet. Fron
to bičiulių stovykla Dainavoje. 

Rugp. 17 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Vyčių sodelyje. 

Rugp. 17-24 d. — Mokytojų 
studijų savaitė Dainavoje. Ruo
šia JAV LB Švietimo taryba. 

Rugpiūčio 21-24 d. — Akad. 
skautų studijų dienos ir aki
vaizdinis suvažiavimas, Three 
Rivers, Mich. 

Rugp. 24 d. — Cicero Me
džiotojų ir žuvautojų klubo ge
gužinė, ruošiama klubo laukuo
se, Antioch, EI. 

Rūgs. 7 d. — LB Cicero apy
linkės ruošiamas Tautos šven
tės minėjimas Šv. Antano par. 
salėje. 

Rugsėjo 14 d — "Draugo" 
koncertas — vakarienė Jaunimo 
centre. 

Rūgs. 21 d. — Klaudijaus 
Adomaičio orkestro mušamųjų 
muzikos instrumentų koncertas 
Jaunimo centre. 

Rugsėjo 26 d. — LSF vaka-
ranė Jaunimo centre. 

Rūgs. 27 d. — Cicero jūros 
šaulių "Klaipėdos" kuopos ba
lius Šaulių namuose. 

Rugsėjo 28 d. — Margučio 
ruošiamas koncertas Jaunimo 
centre. 

Spalio 3-7 d. — Lietuvos 
Dukterų dr-jos ruošiama paro
da Jaunimo centre. 

Spalio 4 d. — Lietuvos Duk
terų dr-jos balius Jaunimo cent
re. 

vos'' ansamblio Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

Lapkr. 22 d. — LB Cicero 
apylinkės balius Šv. Antano pa
rapijos salėje. 

Lapkr. 24-28 d. — Penktasis 
JAV ir Kanados Teatro festiva
lis Jaunimo centre. 

Lapkr. 29 d. — Lituanicos 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PATIKSLINIMAI 

Norėčiau atkreipti JŪSŲ dėme
sį, kad, spausdinant „Drauge" 
yra sumaišyti puslapiai 14 atkar
poj. 

Po „Staiga mane apėmė kaž
kokia baimė. Kukčiodamas pa- j 
šokau. Atsistojau. Ir net neatsi-
gręždamas ėmiau bėgti. Bėgau, j 
uždusdamas, suklupdamas, nes i 
norėjau kuo greičiausiai pasiša- į 
linti nuo berniukui padarytos 
mirtinos žaizdos. Nuo jo šiltu | 
krauju raudonai nudažytos į 
džiunglių žolės. Tačiau pabėgti i 

NORVEGIJA 
Norvegija yra žvejybos kraš 

tas. Pasak geografų, pastatyta j ba iščiulpti 

ūkiui tinkamos žemės. 80"-"c | DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 5 d. 
krašte suvartojamos duonos im 
portuoja, tačiau yra turtingiau
sia, proporcingai imant, šalis. 
Josios prekybos laivynas įvairio 
mis kryptimis raižo pasaulio 
vandenis ir vežioja įvairias pre
kes svetimuose uostuose. Norve 
gų tautosve iklumas, pasisavin
tas iš jūros, pereina į dvasios j 
savybes: 3 milijonų tauta, ga-1 
Įima sakyti, atsveria 30-ties mi-l 
lijonų kontinentalinę tautą. O, 
kodėl taip yra? Todėl, kad nor- Į 
vegų tauta — jūros tauta; to
dėl, kad jie jūrą pažįsta kaip sa 
vo kišenę, kad jie iš jos suge-

viską, ko jiems tik 

Mietam giminaičiui 

A. t JL Vet. Gyd. Karoliui Avižieniui 
mirus, skausmo prislėgtiems žmonai MARIJAI, sūnui KARO
LIUI, marčiai LIUCIJAI, anūkams A I J G I R D U L JCRAI, AUD
RAI ir dukrai MARIJAI su šeima Lietuvoje reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

EMILUA GAŠKIENE 
VIDA IR REMIGIJUS GAŠKAI SU ŠEIMA 

Midland, Michigan 

ant silkės lavono. Norvegija te- Į jūra duoti gali; todėl 
i ._ turi apie 3% viso krašto žemės jūrą, o jūra juos. 

futbolo klubo 30 m. sukakties i 
minėjimas — balius Hickory 
Hills Country klubo salėje. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. 
birželio 4 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, senelis ir 
brolis 

DR. JONAS JUOZEVIČIUS 
Gimė Lietuvoje, Smilgių kaime, Kupiškio valsč. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona, sūnus Jonas, 2 

dukterys: Ramunė Račkauskienė, žentas Jonas ir Jūratė Norvilienė, 
žentas Algis, anūkai: Jonas ir Rita Račkauskai, Aras, Venta ir Ko
vas Norvilai, brolis kun. Juo2as Juozevičius, Lietuvoje 2 seserys: 
Ona Silaikienė ir Emilija Apsiegienė su šeimomis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 5 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, tentai ir anūkai. 
Laidot. direkt. Donald A Petkus. — Tel. 476-2345. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1980 m. birželio 3 dieną, 3:45 vai. popiet, sulaukusi 88 metų 
amžiaus, mirė mūsų mylima motina ir močiute 

A.f A. 
ONA DIČIŪNIENĖ 

Gyveno, Rockford, Elinois. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dhiktė Paulina Rutkauskienė, 
žentas Kazys, marti Koste, anūkai Svajūnas ir Nijolė, taip 
pat anūkės su šeimomis Birute ir Irena, Lietuvoje sūnūs Vla
das ir Petras su šeimomis ir Antanas, sesuo Adelė Krištapa-
vičienė, kiti giminės, draugai i r pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 7 vai. vakaro Gaspa-
rini ir Oliveri koplyčioje, 707 Marchesano Drive, Rockforde. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 7 d. Gedulingos pa
maldos 9:30 vai. ryto Šv. Pe t ro ir Povilo bažnyčioje. Po pa
maldų bus nulydėta į Kalvarijos kapines. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, mart i ir anūkai. 

A. f A. MARY RAGAIŠIS 
STANKUTE 

Pagal pirmą vyrą Kinderis 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj. 
Mirė birželio 3 d., 1980 m„ sulaukus 91 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 69 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bemice Venckus, žentas 

Walter, 4 anūkai: Margie Butler su vyru Richard, Diane Plewa, Ann 
Marie Adams su vyru Daniel, ir Charles Venckus, 4 proanūkai: 
Gina Adams, Kelly ir Ryan Butler ir Lisa Plewa, Lietuvoje brolis 
Jonas Stankus su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero Kinderio ir Viktoro Ragaišio. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 

Street. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 6 d. B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkaL proanūkai, brolis ir Hti 
gimines. 

Laidot. direkt Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345 

P A D 
Honorary Lithuanian-American Poet 

Poetui ir Advokatui 
Laureate 

A, f A. NADUI RASTENIUI mirus, 
Vos pražydėjusiems mano brangaus mylimo gyvenimo draugo 

Nado Rastenio prie mūsų gyvenamojo namo pirmiesiems ramybės 
rožių žiedams š.m. geg. 10 d., atsisveikino su šiuo pasauliu, amžinai 
palikdamas dideliame liūdesyje savo mylimą Juliją iš neužmirštamųjų 
53 meių vedybinio gyvenimo dienų. Paliko neužbaigtus savo kūrybos 
darbus, viltį ir mielą gimtąją Lietuvą, todėl Nado Julija nori visiems 
draugams, pažįstamiems iš gilumos širdies padėkoti už pareikštas 
užuojautas, šv. Mišių aukas, gėles, aplankymą kapuose ir sukalbėtas 
maldas, rožinius, giesmes ir bent kurio būdu pagerbusiems mano 
brangų vyrą, Nadą Rastenį. 

Ypatingai dėkoju Prelatui Dr. Liudvikui Mendeliui ir jo sesu
tėm Felicijai ir Alicijai, Kunigams Dranginiui ir Gražuliui už mano 
vyro Nado lankymą ligoninėje ir suteiktus ligonio palaiminimus. 

Dėkoju Klebonui Antanui Dranginiui ir Prelatui Mendeliui už 
atlaikymą šv. Mišių ir už pasakytą gražų pamokslą. 

Dėkoju karsto nešėjams 154 lietuviško posto legijonierių ir 
Tautinės Sąjungos nariams. 

Dėkoju už atsisveikinimą rimties valandą laidotuvių Cowan 
namuose — Dr. Elenai Armanienei ir visiems atidavusiems pasku
tiniąją pagarbą Nadui, jo artimiesiems draugijų bendraminčiams, tai 
yra Vytautui Eringiui, Aleksandrui Radžiui, Genei Austrienei, Elenai 
Okienei, Vincui Urbonui, Lillian Walsh ir Anna Garcia. 

Padėka mūsų legionieriams, vadovaujant Kleb. Antanui Dran
giniui, Marylando legijonierių kapelionui ir paskutinę atiduotą pa
garbą, maldas ir raudonąsias aguonėles, sudėtas ant mano mylimo 
vyro Nado širdies, gulinčiam ąžuoliniame karste su Amerikos vėliava. 

Dėkoju Lietuvių Namų šeimininkei Aldonai Budienei ir jos pa
dėjėjoms už poiaidotuvių pietų paruošimą. 

Dėkoju Emilijai Railienei už jos nuoširdžias mintis pareikštas 
per lietuvių radio valandėlę ir už paskirtą auką palaikymui lietuvių 
valandėlės. 

Dėkoju menininkui Jonui Kazlauskui už jautrų patriotišką at
sisveikinimą lietuvių bangomis. 

Padėka Dr. Stasiui Ankudui už jo ištikimą priežiūrą, lankymą 
ir suteiktus pagodos žodžius mano vyro ligoje. 

Dėkoju geriems lietuviams už pagerbimą mano Nado atminti
niam įnašui Lietuvių Tautos Fondui ir Lietuvių Fondui. 

Dėkoju Klebonui Antanui Dranginiui už pašventinimą karsto ir 
žemės, Tautinės Sąjungos Baltimorės pirmininkui Vladui Bačianskui 
už atsisveikinimo žodį kapuose, kuris recitavo dalį Nado eilėraščio 
"Lietuva tik Viena". 

Dėkoju Komanderiui Charles Sarpaliui už paskutinę pagarbą 
Nadui nuo karsto nuimtą Amerikos vėliavą ir ją belankstant su
giedota Marija, Marija ir Lietuvos Himną. Nado mielai žmonai Juli
jai įteikta vėliava. 

Nadas Rastenis ilsisi ramybėje po žalia eglute Loudon Parko 
kapinėse, kurią apdainavo savo eilėraštyje. 

E g l u t e 
Pasodinau eglutę Salią 

Tarpe namų ir helio 
Viduj Darželio. 

ToU nuo girios ji, 
Kaip aš nuo Nemunėlio; 

Lieknutė ir smagi 
Lai stiepias, auga želia, 
/ dangų galvą kelia. 

Primina man kas mielą dieną 
Pažaimenio eglyną, 
Nuplautą sieną, 

Sklandžias bangas laukų, 
Kurklius ir mėnesieną, 
Jaunimo džiaugsmo dainą, 

Kvepėjimą sakų — 
Brangią gimtinę mano. 

Ramiai ilsėkis, mano mielas Nadai, JA.V. geroje žemėje, už 
kurios laisvę tu kariavai. Palikai mylimą Juliją, Julijos seseris Ele
ną Schneiderienę, Alviną Baltrukonytę, Elmer Schneider ir jo šei
mą, draugų ir pažįstamų, Nado gimines Amerikoje Joną Rastenį, 
clevelandietį, Vincą Rastenį, New Yorkietį, ir Salomėją ir Adakrį 
Petrauskus Los Angeles, California, ir daug giminių Lietuvoj. 

Nuliūdusi JULIJA M. RASTENIENE 

Tėveliui Lietuvoje mirus, 
J U O Z Ą Š A L Č I Ū N Ą 

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Janina Poškus 
Zenonas ir Henrikas PaSfcūs 

Mielai narei 
A. t A. ANTANINAI INDREIKIENE! 

mirus, jos vyrą PETR& DUKRAS ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia 

Panevėžiečiu Klubas 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai 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 FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 7 ! St., C hicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STAT\ II 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. I ITLANIC A AVE. I ei. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PI ACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. froth S I RTF I I ei. REpublic 7-1213 

1 I02O Southvsest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C Al 1FORNIA AVF Tel T Afavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331o SO. I ITIAMC A AVF. Tel YArds 7-1138-3" 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. F1AISIFI) STREET Tel. YArds 7-1911 

VA-SAITIS - BUTKUS 
1446 So <MWh \%e_ ( |( j u o . | | | Tel. Olympic 2-1003 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 5 3 . 

x Vysk. Vincentas Brizgys 
birželio 15 d. šv. Vardo kated
roje, minint Tragiškojo birželio 
gedulingą prisiminimą, daly
vaus pamaldose ir sukalbės įžan 
ginę maldą. Minėjimą ruošia 
Chicagos lietuvių organizacijų 
komitetas. Pamaldos prasidės 
7 vai. vak. 

x Į Chicagos Aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą nauji mo
kiniai bus priimami birželio ? 
d. 9 vai. ryto Jaunimo centre. 
Baigę lit. mokyklos 8 skyrius 
priimami be egzaminų. Jie kvie
čiami tą dieną tik užsiregistruo
ti. Nebaigę laiko egzaminus. 

x A. a- dr. Jonas Juozevi-
čfus po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Loyolos ligoninėje birželio 4 
d. 10:15 vai. ryte. Bus pašarvo
tas Petkaus Marąuette laidotu
vių koplyčioje. Laidojamas šeš
tadieni, birželio 7 d. Liko dide
liame nuliūdime žmona dr. Al
dona (Stulginskaitė), dukterys 
Ramunė ir dr. Jonas Račkaus
kai, Jūratė ir dr. Algis Norvi
lai su šeimomis, sūnus Jonas, 
brolis kun. Juozas Juozevičius 
ir kiti giminės. Buvo ilgametis 
Chicagos gydytojas, "Gajos" 
korporacijos pirmininkas ir da
lyvavęs kitose organizacijose. 

X Chicagos Ateitininkų sen
draugių valdyba praneša, kad 
ateinantį sekmadienį, birželio 8 
d., Ateitininkų namuose rengia 
ateitininkų šeimos šventę. Šven 
tė prasidės pamaldomis 11 vai. 
ryto. Ateitininkų namai yra 
prie Archer Ave. ir 127 gatvės 

IS ARTI IR TOLI 
1 L VALSTYBĖSE 

X Kun. Donaldas Petraitis, Į Lernonte. Chicagos ir apylinkių 
MIC, Marijonų vienuolijos vy- ateitininkai kviečiami šioje šven 
riausiojo vadovo asistentas, j tėję dalyvauti, 
kaip vizitatorius lankėsi Ameri- \ % Uetnvių Tautinio akade-
koje, o paskutines porą savai
čių praleidęs pas tėvus ir seserj 
Chicagoje, birželio 4 d. išvyko 

minio sąjūdžio pirmininkas An
tanas Kalvaitis dalyvavo Peda-

I goginio Lituanistikos instituto 
į Marianapolį, kur birželio 8 d. r e k t o r i a u s d r . J o n o R a c kausko 
mokslo metų pabaigimo proga i surengtame priėmime. Taut. są-

1980 m. birželio 15 d. sueina 
jau 40 metų, kai rusai komunis 
tai užgrobė Lietuvos šalį ir tau
tą. Daug jaunų lietuvių kovoto
jų žuvo, buvo kankinami ir iš
tremti į Sibiro kalėjimus. Tas 

venančius marijonus ir jų Į p r i e k o p i3 a v i r n o^mašinVs |sitai-1 Š ^ ^ T Į ^ n ^ ^ 
mas įstaigas. Į Romą grįš lie-Į -
pos pradžioje. 

laikys šv. Mišias ir pasakys pa-j j ū d i s y r a v i e n a s d i d ž i ų j ų m e c e . 
mokslą. Birželio 9 d. per New l n a t ų k a s m e t s k į r i ą s t u k s t a n č į 0 
Yorką vyksta į Portugaliją, kurį d Q l e r i ų s t i p e n d i j ą i p a d e d ą s i n s . 
taip pat turės vizituoti ten gy-į t i t u t u i l e i s t i k n y g a s > p r i s i d ė j ę s 

Režisierius Petras Maželis aiškina "Dainavos" ansamblio narėms savo rėži sūrinę idėją repeticijos metu. 
Naotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

— Rūta Dunčaitė baigė inži
nerijos mokslus. Gegužės 3 d. 
Michigano universitete Ann Ar-
bor Rū ta Dunčaitė sėkmingai 
baigė civilinės inžinerijos moks
lus. Visą mokslo laiką ji buvo 
atžymėta dekano garbės sąra
šuose. Baigė "Cum laude" laips
niu. Mokslo metams baigiantis, 
gavo pasiūlymų aplankyti ir su
sipažinti su įvairiomis projektą 
vimo įstaigomis. Pasiūlymais pa 
sinaudojo ir keletą įstaigų ap
lankė. Rūta yra detroitiečių inž. 
Jono ir Jadvygos Dunčių duktė. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Klaipėdos laivų statykla 

"Baltija" neseniai baigė statyt i 
i r į vandenį nuleido žvejybinį 
laivą — tralerį "Dovsk", kuris 
skirtas šiaurės Rusijos žvejam. 

— Balio Sruogos dramą "Mil 
žino paunksmę" pasta tė Akade- { Nuomotu automobiliu važiuo 
minis dramos tea t ras . Režisavo j damas Lake Shore Dr., Chicago 
K. Kymantaitė, scenografija J . j je, J. E. Flourney, 26 m., tren-

Yorke. Genevoj j i baigė vertėjų 
skyrių universitete. Sugrįžusi j 
Venecuelą, pradėjo dirbti kaip 
vertėja. Dirbti teko su daugybe 
pasaulio garsenybių — J A V pre 
zidentu J. Carteriu, su j o žmo
na, Anglijos princu, Kanados 
min. pirm. Trudeau, astronau
tais, kino artistais, Afrikos vals 
tybių prezidentais, pasaulio 
mokslininkais, Nobelio premijų 
laureatais ir kitais. Danutė Stat 
kūtė išvertė kun. St. Ylos kny
gą "Modernioji mergaitė" ispa
nų kalbon. Danutės tėvas buvo 
išvežtas į Sibirą, kur jo likimas 
iki šiol nežinomas. Danutė Stat 
kūtė šiuo metu gyvena Paryžiu
je, kur jos vyras atlieka dviejų 
metų darbo sutartį. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MIRTIS AUTOMOBILY 

BAISIOJO BIRŽELIO 
LIŪDESIO MINĖJIMAS 

klamuos Kazė Brazdžionytė ir į siuntinių išsiųsta. Aukomis rem- Surkevičiaus. 
j kitos. Kviečiame visas lietuvių i ti įvairūs patriotiniai, kultūri- j — Arvydas Sabonis, žinomas 

symo. Ped. Lit. institutas yra | ž e l i o 1 4 1 6 d 
dėkingas š iam sąjūdžiui už nuo-y Vvriansin ' iehivos išlaidi ~ T°*~L Chicagos Lietuvių tarvba mi-

^ V v n a u s i o Lietuvos ,sla,*- ] a t i n ę p a r a m ą fc ^ ^ m s t i t u - , n ė s § į g į , įvykį švč. M. Ma-vinimo komiteto tarybos posė 
džiai bus šį šeštadienį, birželio to išsilaikymu. ] rijos Gimimo bažnyčioje, Mar-x Algimanto Kezio nuotrau-1 ~,,af4.„ t>0wi,Q 
7 d., 2 vai. p. p. Po tarybos po- . * "Galeriioi" 744 N ! Q * 
sėdžiu kain oraneša tarvbos I S p a r o a ą ^ a l e r ' J ° J - <** « • Mišias laikys vyskupas V. seazių, kaip praneša tarybos w u g t a p l a n k ė « S u n T į m e s ' > ! _. . , . / i n . , n " T ' 
pirmininkas Teodoras Blinstru-! d i e n r a g č i ; £ r n a l i s t a s J o h n M. *™|5»£j• "£**J** 
bas, 6:30 vai. vak. Jaunimo | d e r s o n J o s t r a i p s n i s b u g ^ Pr ieš Misiąs bus vėliavų pnsta-
centro kambary bus spaudos j s p a u s d i n t a s ^ ^Ztt^nin l t y ^ ^ W * * * * * * 
konferencija, kurioje praneši-1 b i r ž e l i o -
mą padarys Vliko valdybos pir
mininkas dr. Kazys Bobelis. 

x Prel. dr. Vytautas Balčiū
nas iš Thompsono, Conn.,, perei 
tą savaitę buvo atvykęs į Chi-
cagą aplankyti savo giminių ir 
pažįstamų. Ta proga savaitgalį 
praleido Notre Dame universi
tete vykstančioje konferencijo
je South Bend, Ind., o šią savai- Į ji 
tę aplankė artimuosius. Prel. V. 
Balčiūnas aplankė "Draugą", įsi 
gijo naujų leidinių, ta pačia pro 
ga vizitavo Marijonų vienuo
lijos provinciolą ir kitus. Čia 
painformavo apie Australijos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą, nes 
ten šiemet pravedė visose lietu
vių parapijose specialias reko
lekcijas. 

pausdintas šio penktadienio, 
., laidoje. 

nyčios choras, vadovaujamas 
Antano Lino, giedos pritaikytas 
giesmes. Pamokslą pasakys 
kan. V. Zakarauskas. 

Tuo pačiu laiku ryte bus pa
maldos Evengelikų liuteronų ir 

I reformatų bažnyčiose. Jas lai-
j kys kun. E. Gerulis. 

Tuoj po Mišių lygiai 12 vai. 
Į p. p. bus akademija Marąuette 
j Parko parapijos salėje. Progra-
j ma numatyta vienos valandos. 
i Kalbės Lietuvos gen. konsule 

organizacijas ir klubus dalyvau 
ti visose apeigose su vėliavomis. 

Eufrozine Mikužis, 
Chicagos Lietuvių tarybos pirm. 

ŽUVUSIC MINĖJIMAS 

Cicero Šv. Antano bažnyčioje 
birželio 15 dieną, sekmadienį, 
10:30 vai. r. bus atnašaujamos 
šv. Mišios už okupuotoje Lietu
voje žuvusius, nužudytus ir nu
kentėjusius per 40 metų paver
gėjų —vykdyto ir tebevykdomo 
tautos naikinimo. Bažnyčioje 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Skridu
lio. 

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje kalbės dr. Jonas Adomaį 
vičius ir sovietinio genocido gy
vųjų vaizdų liudininkė. Meninę 

niai ir labdaros reikalai. Pora iš sportininkas, nušoko į tolį —8 
leistų leidinių nušvietė birutinin | metrus ir 06 cm. Tai esąs ge-
kių veiklą. Prof. A. Varnas nu- | riausias šių metų rekordas viso 

kė į šviesų stulpą ir užsimušė. 
Lėkė apie 100 mylių greičiu. 

PLEČIAMA TELEVIZIJA 

tapė Birutės paveikslą. 1975 m. 
atšvęstas auksinis jubiliejus. Da 
bar valdybą sudaro K. Leonai-
tienė, J. Kerelienė, A. Likande-

Chicagos apylinkėse įrengia
ma vadinama "cable" televizi
ja, kuri televizijos ekranams 
duos naujų, greitų vietinių ir ki
tokių žinių bei programų. 

je —Sovietų Sąjungoje. 
— Kunigiškių pradžiose mo

kyklos pastatą, kuriame savo 
laiku mokėsi kan. J. Tumas -

rienė, J. Ivašauskienė, S. Tolišie I Vaižgantas, dail. K. Šklėrius, pa I 
nė. ! garsėjęs miškininkas A. Matulio 

Naująją vėliavą birutininkėm j nise ir kiti žymūs asmenys, siu 
įtaisė savo auka mecenatai Elzė I loma nuvežti ir pastatyti Rum-
ir Viktoras Diminskiai. Vėlia- šiškių lietuviškos buities mu-
voje šūkis: "Tėvynės meilė ne- ziejuje. 
mari*'. Vėliavos kūmais pakvies I 
ti S. Oželienė ir pulk. J. Švedas, j 
Valdybos narės išsirikiavo prie I — Lietuvaitė vertėja. Balan-
vėliavos. Šventinimo apeigas at- i džio mėn. Venecuelos prez. Luis 
liko kun. J. Borevičius. Progra-1 Herrera Campins lankėsi pas I prįėmė naujas taisykles, advoka 
mos vedėja V. Kerelytė perskaiĮ Prancūzijos prez. Valery Gis- j tams leisdamas skelbtis radijo 
tė vėliavos šventinimo dokumen į card D'Estaing. Venecuelos lie-

; tą.. E . Diminskienė susirinku-į tuviams ypatingai malonu buvo, 

YENECUELOJ 

DIDŽIAUSIA BENDROVE 
First Federal of Chicago, di

džiausia taupymo ir paskolų 
bendrovė Illinois valstijoje, at
pirko vieną seniausių Chicagos 
taupymo Telegraph Savings ben 
drovę, turinčią šešis skyrius. 

ADVOKATŲ SKELBIMAI 

Dlinois aukščiausias teismas 

dali atliks sol. Aldona Buntinai- f šiems pranešė, kad vėliavos pro ! kad prezidento Herrera Cam-
tė ir mok. Sofijos Palionienės 
paruoštas jaunimas. 

Dr. Petras Atkočiūnas, 
ALT Cicero skyriaus pirm. 

BIRUTININKIU VĖLIAVOS 
ŠVENTINIMAS 

L. D. K. Birutės draugija 
;Juzė Daužvardienė, vysk. V. | sekmadienį turėjo savo vėliavos 
i Brizgys, dr. K. Šidlauskas, Al-
tos pirm. Atitinkamas eiles de-

jsktą sudarė dail. B. Morkūnie-: pins viešnagės metu vertėja bu-
nė. o ją savo rankomis išsiuvi- i vo Danutė Statkutė de Rosales. 
nėjo A. Albrechtienė. 

Vėliavoje Birutės emblema — 
karūna, į kurią įsiūta Lietuvos 
gintaro gabalų. Antroji vėliavos I 

ir televizijos programose. 
PIGESNĖS PASKOLOS 

First Federal Savings bend
rovė Chicagoje namų įsigijimo 
paskolų palūkanas sumažino Danutė gimė 1940 m. sausio 19 

d. Kaune. Gimnaziją baigė 1956; nuo 12V27c iki 11%% metams. 
m., o universitetą 1960 m. New 2.5 MIL. LABDARAI 
~ ~ " ; ~ ~~ T Mirė A. C. Nielsen, 82 m. Gy 

pusė savo spalva primena Uūde- Yorko sk. pirm. Kleveckiene. vmQ w i n e t k -e B u v o ^.- ė . 
8į dėl ištremtųjų. Fakelas su ; Pirm. K. Leonaitienė savo kai- j j a g d i d ž i a u s i o s p a s a u l y j e t ^ m o 
liepsnomis primena išsklaidy- i boję pažymėjo, kad birutininkių j f i rmQs_ T e s t a m e n t u į l a b d a r o s 
tus Metuvius po įvairius Į^ĮpJrMBBMB » a t t W ) f t i « Lieta Į ̂ ^ ^ p a l i k o 2,430,000 dol 

PRB3Š BOMBAS 
šventinimą Tautiniuose namuo
se, Chicagoje. Iškilmes pradėjo į tus . Tautinių ornamentų moty- įvoje nežinomas. Lietuvos gen. į 
pirm. K. Leonaitienė ir paprašė | vai primena mūsų tautos kury- į kons. J. Daužvardienė pakelta į 

i » ' 

12 vai. Jaunimo centre. 
X Lietuvių Bendruomenės 

! šaulių r inkt inės tautinių šokių 
[I ratelis, ir "Grandies" šokėjai m ė m s vadovauti pakvietė V. Ke 

<*! dalvvaus Auroros, UI., miesto I ^lytę. Įneštos JAV, Lietuvos, 
S L 2 ? *?**.*"* * a * a . p w ^ t | W tų} IIWM JAV nepriklausomy į savanorių, rarnovėnų, šaulių vė-

bės šventės iškilmėse liepos 4 Į havos. 
d. Po parado miesto centre abu' * Babickienė supažindino su 

L.D.K. Birutės draugijos istori
ja. Įsikūrė Lietuvos nepriklau-

Chicagoje arabų ir žydų gru-
| nės, Genienės, Norienės palyda pės pasmerkė naudojimą teroris 

X LKVS Ramovės Chicagos i Chicagoje, Jaunimo centre, 
. . . . , . dienų metu gegužės 31 d. 

skyriaus narių susirinkimas I 4
 N u o t r j 

bus birželio 8 dieną, sekmadienį, 
Urbono 

x š v . Kryžiaus ligoninės ad- šokėjų rateliai atliks meninę 
. programą. Tai bus vienintelė to ministraci ja griežtai uzp ro t e s - I , . x . , . . . . , . i kia programa. Lietuvius pakvie 

tavo prieš miesto susisiekimo; 
Mihvaukės apylinkės valdyba projektą, kad miesto autobusai 

Dargienę padėkojo j nesustotų California Ave. pr ie 
už mformaciją ir atsiuntė auką. I 6 8 i r p r į e 6 9 gatvių kampų. Tai 
A^1U- ! oakenktų t a rnau to jams , a t v y k s !*T&* r '. "~ V ~*7*~Z.Z? 

\r~~Z . , . ,. . . . . i kvietė rūpintis \ ytauto Didz. 
x Nepriglrdintiems _ Ne- _ tan t iema ; l darbą ligoninėje įmes Į ̂ ^ rinktinės v a l d b a . 

mokamai klausa patikrinama į susisiekimo priemonėmis, ir x A l f o M M i r Q n a K } n d u r i a i , 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki; ligonių lankytojams. » 2 5 ^ « W « i ilgą laiką gyvenę Oce-
4 vai. popiet, adr.: 3042 W 63 tiems ne savo automobiliais. Li j rn *T* nZZ^Z A^^i 
St, Chicago, HL TeJ. 776-3189.' goninės ats tovai kalbėjosi s u 15 
Parduodomi ir taisomi vigų fir- wardo aldermanu P'rank Brady 
mų klausos aparatai. Baterijos, ir 13-to aldermanu Jobn Mad-
už pu3ę kainos. Zenith firmos rzyk. Delegacija vyko ir į mies-
ausiniai aparatai. Robert Stens- j to rotušę kalbėtis su t r anspor -
l&nd & Associates, 95« Lake to vadovybe. Transpor to i r mies 
S t , Oak Park , 111. Atdara t ik į to vadovybė gaus aiškių protes-
pimuuL, ^ keHirtad. ir Swtad. t u j r į§ visuomenės, gyvenan-
Tel. 848-7125. (sk.) g i o s Marąuette Parko rajone. 

x NAMAMS PDtKTI PA-
SKOLOS duodamo, mažais mė- šaukiamą politinę konferenciją. 
a«fliniaia »mok*įimais ir pr>i- jvvkstar.čią M M l j =-krr.adi^ 
B.maia nuc*m«ai«. n į i r pirmadienį Washingtone . 
Mutual Federal Savings, 2212 D c vyks t a visa eUė Chicago? 
We«t Cerrnak Pvoad — Telef. jjetuvių visuomenininkų Konfe-jOnt. , Kanadoje, parėmė mūsų 

* ^s*-^ rencijojp praneš imus p a d a r y s ' spaudos darbus 10 dolerių auka. 
X Jei SKII.ANT>žrC tau t i k ' : B a l t W rūmų. Kraš to saugumo j Esame dėkingi, 

reik, tuoj pas Petrą ir užeik!1 ta rybos ir Vals tybės depar ta - j x B. Kriščiukaitis, Chester-
— INTERNATIONAL MEAT mento ats tovai . P a s k a i t a s koni Į field, Mo., užsisakė "Drauge 
MARKET. Medžioklinės dešre- 'ereneijoje ska i tys prof. dr. V. I knygų ir dar atsiuntė auką. 
lės. kumpiai, aviena, veršiena, Vardys ir prof. dr . B . Nemic- ' Ačiū. 
dešros ir t t. Užsakymus siun- kas. Svars tybose da lyvaus A. i x .Tonas Macijauskas, čika-

x "Vyt is" , Vytauto Didž. ramutės susikaupimu pagerbti J bingumą. Viršuje prie koto lietu | garbės pirmininkes. Su Tumie 
mirusių narių atminimą. Iškil-lviška trispalvė 

Naujoji vėliava stovi Laisvės ' vėliavo išnešta, 
kovų muziejuje, o jos miniatūra i Meninę programą atliko sol. 
— Balzeko muziejuje. ĮPr. Ragienė, fortepionu paly-

Sveikinimo kalbas pasakė j dint muz. A. Kaminskui. Solistė 
gen. kons. J. Daužvardienė, kun. 'padainavo: Kur banguoja Ne-
J. Borevičius, Rarnovėnų pirm,! munėlis, Requiem mano drau-
J . Gaižutis, viešnia R. Šakienė į gams. Yra šalis, Giesmė kuni-
iš Los Angeles, K. Milkovaitis jjgaikštienės Birutės garbei. Me-
šaulių vardu, J. Tamulis sava- ninė programa buvo patraukli, 
norių vardu, M. Marcinkienė j Dėkodama solistei, pirmininkė 
Lietuvių moterų federacijos varį išgyrė jos naująją plokštelę, 
du. Raš tu sveikino pulk. K. Da-j Gen. kons. J. Daužvardienės 
bulevičius. pulk. A Tveras, Vyt . j garbei sugiedojus Ilgiausių me-
Didžiojo rinktinės pirm. VI. Iš- | tų , iškilmės baigtos vakariene. 

tė Auroros mies tas per vietos 
L B —valdybą — per Vytautą 
Vizgirdą, Dalyvavimu parade ir 
programa apylinkės valdyba pa 

ro, 111., dabar Floridoje, dažnai 
paremia savo dienraštį. I r da
bar atsiuntė Garbės prenumera
tos mokestį. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Pranas Gustas, Sudbury, 
Kanadoje, atnaujindamas prenu 
meratą, paskyrė "Draugui" 10 
dol. dovaną. Labai ačiū. 

x Vytau tas Požėla, omahiš-
x I Lietuvių Bendruomenės | kis, išreiškė pasitenkinimą dien

raščiu, atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo 12 dol. auką. Esame 
dėkingi. 

X Perra.s Augaitis, Delbi, 

tų bombų, kuriomis buvo sužeis 
ti du Palestinos merai. 

somybės pradžioje i r sėkmingai 
veikė iki okupacijos. Vienas na
res įkalino, ki tas išvežė į Sibirą, 
trečios pasitraukė į Vakarus. Iš
eivijoje atsikūrusios birutinin-
kės ėmė šelpti ka ro invalidus, 
ištremtuosius ir jų šeimas. Įsi
kūrė skyriai Los Angeles, Det-! ganaitis, Šaulių moterų r inkt . I Iškilmių proga išleista dail. A. 

imiiiiniiimiiiiiiiiiiHimiiiiii:imiimiiiH 
Advokatas 

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

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, K. 60629 

fiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

roite, Clevelande, New Yorke. 
Įsteigtas Sibiro fondas ; r daug 

šaš 
pirm. St. Cecevičienė, Ramovės I Varno piešto Birutės paveikslo 
c. vald. pirm. A. Jonaitis, New i atvirutė. i. Pr. AdVOkataS JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
Tai. — 776-870* 

Chicago, Dlinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

čiame paštu bet kur Amerikoj, i Gečys, A. Gureckas , d r . R. Mi-
2913 West 63rd St., Chicago, ILį siūnas, kun. K. Pugevic ius i r J . 
80629. TeL (312) 436-4337 (sk.) Į Danys. 

giškis, užsukęs į "Draugą", do
mėjosi spaudos darbais, paliko 
auką. Dėkui. 

• • p r 

Dalis gausių dalyvių poezijos dienose Chicagoje. gej;uJ ----- Jaunimo centre 

mmimmimmmiiimmiiiuiiiifuiiimi!) 
SEDA DEGA 

Stasys Baipšys 
Tai Lietuvos k a r o aviacijos 

kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 metų Lie
tuvoj^ Vokietijoje. 

Išleido Laima Baipšytė 1980 
m. Kaina su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Chicago, JL 60629 

Illinojaus gyv. dar prideda 
30 et. valstijos mokesčio. 
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