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Numeris skiriamas Klaipėdos 
tikintiesiems, atkakliai kovojan
tiems už savo bažnyčios atga
vimą.

KĄ ŽADA 1980-JI
1979 m. antroji pusė Lietuvo

je buvo ypač nerami, nes KGB 
suintensyvino akciją prieš lais
vąją pogrindžio spaudą. Dėl šios 
priežasties buvo padaryta daug 
kratų: pas Antaną Terlecką (po 
kratos suimtas), Julių Sasnaus
ką (po kratos suimtas), Liuciją 
Kulvietytę, Vitaliją Žvikaitę, 
doc. Vytautą Skuodį, Povilą 
Pečeliūną, Daną Keršiūtę ir kt. 
Si KGB akcija yra įrodymas, 
kaip labai Bažnyčiai ir Tėvynei 
reikalinga laisvoji spauda — 
sovietinei propagandai ji yra 
pražūtinga, todėl bet kokia kai
na su KGB pagalba bandoma ją 
likviduoti.

Oficialios valdžios įstaigos, o 
ypač sovietinė spauda nuolat 
grasina, kad “tarybinė valdžia 
niekada nepakęs tyčinio savo 
įstatymų pažeidinėjimo” (F. 
Laurinaitis, Pokalbiai 3, 1979, 
p. 23). Antano Terlecko ir Ju
liaus Sasnausko suėmimai pa
tvirtina, kad šie grasinimai nėra 
tušti.

Lygiagrečiai su kratomis, tar
dymais ir areštais 1979 m. buvo 
intensyvinama vadinamoji ideo
loginė kova. Apie jos pobūdį 
liudija kad ir šitie faktai.

1979 m. pabaigoje išleista 
ateistinė knygelė “Pokalbiai 3”, 
kurios autorius, senas čekistas, 
buvęs Religijų reikalų tarybos 
referentas F. Laurinaitis, gin
damas sovietinės valdžios smur- 
tą, įrodinėja, kad “tarybinės

Socialinio draudimo 
pensijų sunkumai

Ar užteks lęšy senelių pensijoms?
VVashingtonas-----Atstovų rū

mų pakomitetis socialinio drau
dimo reikalams praėjusią sa
vaitę svarstė atsiradusią grėsmę 
visai draudimo sistemai. Si rū
pestį atidengė debatai senato 
finansų komitete, kuris patvirti
no naują formulę, kuria dides
nė dalis socialinio draudimo mo
kesčių būtų nukreipiama į se
nelių pensijų fondą, mažiau pa
liekant invalidų šalpos fondui. 
Trys socialinio draudimo siste
mos patikėtiniai, kabineto na
riai: iždo, darbo ir sveikatos 
departamentų sekretoriai, pa
siuntė kongresui apskaičiavi
mą, kaip laikosi socialinio drau
dimo iždas. Raporte sakoma, 
kad, jei kongresas nieko neda
rys, lėšos senelių pensijoms iš
sibaigs 1981 metų pabaigoje.

Neabejojama, kad šiais rinki
miniais metais kongresas neleis 
ištuštėti pensijų fondui. Pensi
jas gauna apie 35 milijonai 
amerikiečių. Jau kuris laikas, 
susilpnėjus ekonominiam augi
mui, atsiradus daugiau bedar
bių, pasigirdo įspėjimai, kad 
ekonominė padėtis gali atsiliepti 
į socialinį draudimą, gali iš
tuštėti pinigai kasose, iš kurių 
mokamos pensijos.

Sistemos patikėtinių raporte 
nurodoma, kad, be naujų įsta
tymų, OASI kasa (Old Age 
and Survivors Insurance) ištuš
tės ir sistema nebegalės išsiun
tinėti 1981 metų lapkričio ir 
gruodžio mėnesių čekių.

Draudimo sistemos iždas buvo 
paliestas ir greitesnio kainų 
kilimo P'-rnai buvo apskai

valdžios įstaigos jautriai rea
guoja į teisėtus tikinčiųjų pagei
davimus” (p. 19).

Sovietinės propagandos melo 
eskalacijai į Vakarus pasitar
nauja net kunigai, kaip antai 
Gedeminas Blynas, pabandęs lie
tuviams išeiviams įrodyti, kad 
LKB Kronika rašanti netiesą.

Grubus melas namuose ir sve
tur liudija ne tik apie didelį so
vietinės valdžios susirūpinimą 
savo prestižo gelbėjimu, bet ir 
apie bekompromisinį melo ir 
smurto linijos vykdymą atei
tyje.

Taigi 1980-ji metai Lietuvos 
katalikams nežada nieko gero. 
Tą patį patvirtina ir sovietiniai 
tankai Afganistane. Galimas 
daiktas, kad ateistinė valdžia, 
akivaizdžiai pamačiusi dabartinį 
religinį ir tautinį atgimimą Lie
tuvoje, nepabūgs Vakaruose ke
liamo triukšmo ir dar intensy
viau leis į apyvartą stalinistinę 

i KGB mašiną. Į šitokias avan
tiūras sovietinę valdžią neabe
jotinai skatina Vakarų nepajė
gumas ryžtingai veikti (O kad 
Kremlius, represuodamas disi
dentus, bijotų bent Olimpinių 
žaidynių boikoto!).

Lietuvos kunigai ir pasaulie
čiai, dėkodami už geros valios 
žmonių pagalbą, labiausiai turi 
pasitikėti Dievo Apvaizda ii 
ruoštis ilgai ir atkakliai kovai 
už tiesą, laisvę ir Kristaus 
triumfą Tėvynėje.

čiuota, kad infliacija augs 7.8 
nuoš. per metus, tačiau paaiškė
jo, kad šių metų infliacija auga 
greičiau, net 14.3 nuoš. per me
tus. Kaip žinoma, senelių gau
namos pensijos įstatymais yra 
surištos su vartotojų prekių kai
nų lentele (Consumer Price In
dės). Liepos mėnesį išsiuntinė
jamos pensijos bus padidintos 
14.3 nuoš. Tas pakėlimas ir už
deda sistemos iždui didelę naš
tą. Vartotojų prekių kainos, 
atrodo, kils toliau, tuo pačiu bus 
didinamos ir pensijos. Socialinio 
draudimo vadovybė todėl jau 
sausio mėn. prašė kongreso 
leidimo skolintis senelių pensijų 
fondui lėšų iš invalidų fondo ir 
iš sveikatos draudimo iždo, ku
ris apmoka Medicare draudi
mus.

Praėjusį ketvirtadienį Atsto
vų rūmų lėšų socialiniam drau
dimui pakomitetis, pirmininkas 
J. Pickle, Teocas demokratas, 
pradėjo svarstyti, kaip surasti 
daugiau lėšų socialinio draudimo 
fondui, kad ateityje nebūtų pa
vojaus, jog nėra lėšų senųjų 
amerikiečių pensijoms, kurias 
jie užsidirbo per ilgus savo gy
venimo metus.

— Darbo departamentas pa
skelbė, kad infliacija Ameriko
je per gegužės mėn. siekė 0.9 
nuoš. Šitokiu tempu kildamos 
kainos, metų gale duos 10.9 
nuoš. infliaciją, kas laikoma ne
mažu laimėjimu, nes per pirmą 
metų ketvirtį infliacijos tempas 
siekė 18 nuoš. per metus.

Sovietų Sąjungos žinių agentūros paskleista nuotrauka, rodanti kariuomenės vilkstinę, pasitraukiančią i5 Afganis
tano. Priekyje trys sovietų T-62 modelio tankai. Britų žvalgybos žiniomis, sovietai išveža tankų ir raketų dali
nius, o j frontą siunčia daugiau pėstininkų, partizaninio karo dalinių.

DAUG IZRAELITŲ 
PALIEKA TĖVYNĘ

Naujas Izraelio vyriausybės rūpestis

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos deba
tuose, kuriuose buvo nagrinėja
ma Izraelio politika okupuotose 
arabų žemėse, kartu su 40 kitų 
musulmonų valstybių kalbėtojų, 
Izraelį pasmerkė ir Egipto am
basadorius, nors Egiptas buvo 
islamo šalių konferencijos iš
mestas už savo taikos sutartį 
su Izraeliu. Kalbėtojai kaltino 
Izraelio politiką rytinėje Jeru
zalėje, kuri iki 1967 m. karo 
priklausė Jordanui. Į kaltini
mus atsiliepė Izraelio ambasa
dorius Yahuda Blum, perskai- 
tydamas sąrašą sinagogų, ku
rias Jordanas uždarė. Dabar 
Jeruzalė yra daug laisvesnė vi
soms religijoms, aiškino Blu
mas. Jordano ambasadorius de
monstratyviai išėjo iš posėdžių 
salės.

Praėjusią savaitę opozicija 
Izraelio politikai užimtose že
mėse kilo ir JAV senate. Illinois 
senatorius Stevensonas pasiūlė 
prie užsienio paramos įstatymo 
papildymą, kuriame iš Izraeliui 
skiriamų 785 mil. dol. siūloma 
sulaikyti 150 mil. dol., kol Izare- 
lis sustabdys naujų sodybų sta
tybą okupuotose žemėse. Sena
tas 85—7 balsai šį papildymą 
atmetė, tačiau net ir žinomas 
Izraelio rėmėjas Ben. Henry 
Jackson buvo priverstas pripa
žinti Washingtono “Star” lai
kraštyje, kad premjeras Begi
nąs prarado daug draugų su sa
vo užsispyrusią politika sodybų 
reikalu.

Izraelio vyriausybė ir gyven
tojai pergyvena didelius sunku
mus. Kilus parlamente deba
tams dėl lėšų mažinimo kariuo
menės reikalams, Izraelio šta
bo viršininkas gen. Rafael Eitan 
paskelbė, jog visi kadro karinin
kai ir liktiniai kareiviai savano
riškai atsisakys kas mėnesį vie
nos dienos atlyginimo, tuo bū
sią sutaupyta iždui 20 mil. dol.

Izraelio infliacija auga 133 
nuoš. per metus, trūksta butų ir 
darbų, vyriausybė priversta ma
žinti biudžetą, tačiau didžiausias 
Izraelio rūpestis yra visai nau
jas: šiandien daugiau izraelitų 
emigruoja į kitus kraštus, negu 
bet kada per visą 32 metų Izra
elio istoriją Praėjusią savaitę 
ši žinia iškilo parlamento deba
tuose. Imigracijos komiteto 
pranešimas sako, kad apie 2,000

izraelitų kiekvieną mėnesį emi
gruoja, daugiausia į Ameriką. 
Šiais metais laukiama, kad iš
važiuos 25,000, pernai išvažiavo 
15,000. Jei toliau taip eis, dau
giau žydų paliks Izraelį, negu 
atvyks naujų imigrantų, šiuo 
metus apie 400.000 žydų iš Izrae
lio apsigyveno Amerikoje, iš 
jų apie 250,000 — New Yorko 
apylinkėse.

“Time” žurnalas nurodo, kad 
Izraelio patriotams ta emigra
cija sukelia didelį galvosūkį. 
Žydų išvažiavimas iš “Pažadė
tosios žemės” eina prieš pačius 
“sionizmo” principus. Blogiau
sia, kad išvyksta ne kokie nau
ji ateiviai, bet “sabros”, gimę 
Izraelyje jauni žmonės, jų tar
pe daug atsargos karininkų. 
Buvęs premjeras Rabinas kartą 
pavadino tuos emigrantus de
zertyrais, karinės prievolės ven- 
gėjais.

Izraelio sociologai, aiškinda
mi šią negerovę, sako, kad Izrae
litai, pasirašius taikos sutartį su 
Egiptu, nebejaučia pavojaus ir 
reikalo ginti Izraelį, todėl ir iš
važiuoja. šalia šitokios palan
kios pažiūros yra ir kitų, ku
rie sako, kad žydai yra mate
rialistai, iešką geresnių gyveni
mo sąlygų. “Jerusalem Post” 
tuo reikalu rašė, jog “juos vi
lioja šešių cilinderių motoro ūže
sys, maisto gaminimo mašinos 
virpėjimas, brangūs “stereo” 
aparatai. Jie nori pareiti namo 
ir būti lepinami, uždirbti daug 
pinigų ir niekuo nesidomėti”.

‘Times” žurnalas, pas i k ai bė
jęs su jaunais izraelitais, sutin
ka, kad daugelis bėga nuo sun
kaus gyvenimo, butų stokos, in
fliacijos. aukštų mokesčių. Jau
ni izraelitai kasmet turi 45 die
nas atitarnauti kariuomenėje at. 
sargos daliniuose.

Kaip rašo “Times”, New Yor
ke daug jaunų izraelitų vairuo
ja “tari” automobilius, tačiau 
kiti pasiekė aukštų vietų, tapo 
milijonieriais. New Yorko bur
mistro Ed K och administracijo
je dirba miesto architektūros 
skyriaus viršininkas Raquel Ra
msti, izraelitas, kitas — Yakes- 
kel yra patarėjas miesto filmų 
ir televizijos programų skyriu
je. Jie abu yra Amerikos ir 
Izraelio piliečiai. Izraelitai New 
Yorke turi savo laikraštį, savo 
televizijos ir radijo programas.

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Iš sovietų Aeroflot lėktuvo 
Vienos aerodrome birželio 22 d. 
buvo jėga išmestas Vladimiras 
Borisovas, pagarsėjęs, kaip lais
vųjų darbo unijų organizatorius 
Sovietų Sąjungoje. Jis buvo iš
tremtas be teisės sugrįžti. Bori. 
sovas papasakojo koresponden
tams, kad prieš 6 savaites Mins
ke buvo darbininkų streikas dėl 
maisto stokos parduotuvėse.

— Paryžiuje Čado valsty
bės politikas Bichara papasako
jo, kad Libijos diktarorius Ka- 
dafi birželio 7 d- buvo peršau
tas jo paties sargybos vado. 
Kadafis pats papasakojęs apie 
sužeidimą

— Sierra Leone prasidėjo Af
rikos Vienybės organizacijos 
ministerių posėdžiai. Vakarinės 
Sacharos sukilėliai kreipėsi į 
organizaciją prašydami pripa
žinti “polisario” sukilėlius ti
krąja V. Sacharos vyriausybe.

— Netoli St. Helens ugniakal- 
nio buvo rastas dar vienas žu
vusio kūnas, jau 25-tas, žuvęs 
gegužės 18 d. prasiveržime. Dar 
43 žmonės laikomi dingusiais.

— Dvi naftos gamintojos: 
Libija ir Venecuela planuoja 
paskelbti naftos kainų pakė
limą.

— Britanijos parlamente 
premjerė Thatcher paskelbė, 
kad bedarbių skaičius vėl paki
lo ir siekia 6.9 nuoš., aukščiau
sias per 32 metus. Premjerė 
pridėjo, kad tai esanti kainą ku
rią valstybė turi pakelti, kovo
dama su infliacija.

— Maine valstijoje pasireiškė 
centų stoką Bankai už 50 iškei
čiamų centų moka premiją — 
5 centus.

— Antradienį gyvenimas San 
Salvadore sustojo, nes aštuo- 
nios darbininkų unijos paskelbė 
generalinį streiką.

— šiaurės ir Pietų Korėjų 
delegacijos buvo susirinkusios 
svarstyti taikos klausimų, ta
čiau greit išsiskirstė, pareišku- 
sios viena kitai griežtus kaltini
mus.

— Indonezijos saugumas iš
aiškino sąmokslą kurio tikslas 
buvo nužudyti prezidentą Su- 
harto.

— Vakarų Vokietijoje gin
kluoti banditai pagrobė šarvuo
tą banko mašiną su 2.5 mil. dol. 
suma. Abu sargybiniai buvo 
užmigdyti chloroformu.

Visi kalba apie grįžimą į Izraelį 
ar nors apie jo aplankymą kartą 
metuose.

Pietryčių Azijos 
ministerių posėdis

Aštriai iškilo Kambodijos problema
Koala Lompur. — Vakar Ma-

laizijoje prasidėjo Pietryčių Azi
jos valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencija, kurioje 
dalyvauja: Malaizijos, Tailandi
jos, Singapūro, Indonezijos ir 
Filipinų atstovai Nemažą dar
botvarkės dalį užims Vietnamo 
puolimas per Tailandijos sieną, 
įvykęs kelias dienas prieš kon
ferenciją. Spėjama, kad, gali
mas daiktas, Hanojaus vyriausy 
bė tyčia įsakė pradėti puolimą 
parodant “kapitalistiniams” kai
mynams, kad Vietnamas jų ne
bijo ir siekia savo tikslų Kam- 
bodijoje.

Ministeriams teks suderinti 
atskirų šalių strategiją Vietna
mo atžvilgiu. Kai kurie kaimy
nai laikėsi nuomonės, kad su 
Vietnamu galima ir reikia tar
tis, ieškoti kompromisų. Kiti 
mano, kad Vietnamas turėtų 
tuoj išvežti savo 200,000 ka
riuomenę iš Kambodijos, kuri 
turėtų išsirinkti neutralią vy
riausybę ir vesti r.esusirišusių 
šalių politiką. Po šios konferen
cijos Pietryčių Azijos ministe
riai susitiks su valstybės sekre
torium Muskie ir Australijos, 
Zelandijos, Kanados, Japonijos 
ir Indijos atstovais. Bus svar
stoma Kambodijos problema, 
kurią paskutiniu metu iš pasau
lio spaudos puslapių kiek išstū
mė įvykiai Afganistane. Ir Kam- 
bodija ir Afganistanas turi pa
našią situaciją, — abu kraštus 
su komunistinėm vyriausybėm 
puolė komunistinio kaimyno ka
riuomenės: Afganistaną — so
vietai, o Kambodiją — Vietna
mas.

Iš Tailandijos pranešama, 
kad Vietnamo kareiviai, kurių 
apie 2,000 įsiveržė į Tailandiją 
ir užėmė kelis mažus miestelius, 
tebelaiko savo pozicijas. Mūšiai 
vyksta toliau. Vietnamiečiai tuoj 
už sienos, Kambodijoje turi dar 
apie 10,000 kareivių, geriausiai 
ginkluotus savo dalinius. Sun
kiausi mūšiai vyksta prie Mak

Prezidentas Carteris
aplanke Ispaniją

Madridas. — Prezidentas Car
teris vakar sustojo Ispanijoje, 
susitiko su karaliumi Juan Car. 
los, premjeru Adolfo Suarez ir 
socialistų partijos vadu Felipe 
Gonzales. Pasitarimuose buvo 
kalbama apie Ispanijos nutari
mą įstoti į NATO, apie JAV ka
rines bazes Ispanijoje, apie Af
ganistano ir Irano krizes.

Korespondentai nurodo, kad 
Ispanija paskutiniu metu elgė
si kaip tikra Amerikos sąjungi
ninkė, paremdama Amerikos 
poziciją įvairiuose klausimuose. 
Ji skelbė sankcijas Iranui, pri
sidėjo prie Olimpiados boikoto. 
Vasario mėn. Ispanija ištrėmė 
du sovietų diplomatus, apkaltin
tus šnipinėjimu.

— Sovietų invazija Afganista
ne davė nuostolių mažai Lich
tenšteino valstybėlei. Ji jau 
buvo atspausdinusi pašto ženk
lų, skirtų Maskvos Olimpiadai, 
seriją. tačiau po invazijos nu
tarė ženklus sunaikinti, nuosto
liai siekia 1-8 mil. dol.

— Venecuelos vyriausybė už
darė 34 valandoms Caracaa ne
priklausomą televizijos stotį, 
kuri rodė vyriausybei nepalan
kią programą

Mun miestelio, čia Vietnamo so
vietinės raketos numušė du Tai
landijos lėktuvus ir vieną heli
kopterį.

Valstybės departamentas pa
skelbė, jog Washingtonas rimtai 
susirūpinęs dėl šios naujos Viet
namo agresijos. Kaip žinoma, 
Tailandija turi su Amerika gy
nybos sutartį. Kinija irgi yra 
pažadėjusi ginti Tailandijos su
verenumą

Žinios apie karo nuostolius 
įvairios, tačiau daugiausia nu
kentėjo kambodiečiai pabėgė
liai, nes puolimo vietoje buvo 
trys pereinamosios stovyklos, 
kurias savo tikslams bandė nau
doti ir senojo Kambodijos Pol 
Poto režimo partizanai, kurie 
tebekovoja prieš Vietnamo oku
pacinę kariuomenę. Net ir Kam
bodijos gyventojai masiniai va
žiuoja į šią pasienio vietą nes 
čia dalinami ryžiai badaujan
tiems gyventojams. Vietnamas 
ir jo pastatytas Kambodijos re
žimas tvirtiną kad kartu su 
ryžiais partizanai įsiveža iš Tai
landijos ginklų ir amunicijos.

Sovietai keičia
Afganistane taktiką
Belgradas. — Prezidentas 

Carteris, būdamas Jugoslavijo
je, pareiškė, jog reikėtų tyrinėti 
ir rasti kokį laikiną sprendimą 
išlaikyti Afganistane taiką, jei 
sovietai nutartų pasitraukti. 
Šis pareiškimas sukėlė spaudos 
dėmesį. Manoma, kad sovietai 
ieško patogaus preteksto išeiti 
iš nuostolingos situacijos, o 
JAV pirmą kartą gali sovietams 
padėti tokią dingstį surasti.

Washingtone senatas 96—0 
balsais vėl pasmerkė sovietų 
invaziją ir pareikalavo visiškai 
pasitraukti iš Afganistano. Se
natas patvirtino savo paramą 
olimpinių žaidimų boikotui.

Vyriausybės šaltiniai pareiš
kė, jog nereikėtų džiaugtis dėl 
nedidelio sovietų kariuomenės 
dalinio atitraukimo, nes sovie
tai padidino savo pėstininkų jė
gas ir išvežė dalinius, kurie pa
sirodė nenaudingi partizaniniam 
karui. Sunkiųjų tankų jėgos 
nereikalingos kovose su mažais 
afganų būriais. Afganistane 
nėra nei gerų kelių nei lygumų. 
Karinių ekspertų manymu, so
vietai tęs Afganistano “ramini
mą” pėstininkų, kuriuos į kovas 
gabens helikopteriai, jėgomis.

Kinija leidžia
privačią prekybą

Pekinas, — Kinijos vyriausy
bė paskelbė mažą žingsnį į pri
vačią iniciatyvą ir laisvąją rin
ką. Kinijos bedarbiai ar pensi
ninkai, gavę biznio leidimus iš 
savo miestų valdžios, galės ati
daryti biznius: siūti drabužius, 
skusti barzdas, galąsti peilius, 
taisyti dviračius ir pan.

KALENDORIUS

Birželio 26 d.: Dovydas, Per- 
severa, Jaunius, Viltautė.

Birželio 27 d.: Vladislovas, 
Ema, Gediminas, Norgaila.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29. 

ORAS
Apsiniaukę, su pragiedruliais, 

tvanku, gali lyti su perkūniją 
temperatūra dieną 90 L. naktį 
70 L

Split by PDF Splitter



1_________ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 26 d.

Redaguoja Emilija Pak&lniiktanė. Raakraičius siųsti adresą 
E. PakatattUcnė, 3948 S. Artesiaa Ave^ Chicago, HL

ANTANAS DAINIUS-ŽYMUS VEIKĖJAS
Titrai džiugu, kad 79 kuopa 

patvirtino Antaną Dainių kan
didatu i garbės nariusjis yra daug 
darbų atlikęs 79 kuopoje, kartu 
ir savo parapijoje, arkivyskupijo
je, kitose organizacijose ir spau
doje.

Antanas Dainius gimė 1910 
metai Pennsyivainijoje, o 1920 
m. persikėlė i Detroitą. Lankė šv. 
Jurgio lietuvių mokyklą ir šv. 
širdies seminariją, kurią paigė 
1932 meta s. Dvi jo seserys įstojo 
į pranciškonų vienuoly.ią Pitts- 
burghe. Dabar Antanas Dai
nius yra išėjęs į pensiją,tebėra ne
vedęs ve yra Lietuvos vyčių 79 
kuopos narys, kuri veikia Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje 
Southfielde, Detroito priemiesty 
je.

Tuojau po kolegijos dienų An
tanas Dainius pasidarė žurnalis
tu ir rašė tik viena tema —Lie
tuva ir lietuviai. Tuo darbu už
siėmė 35 metus. Jo straipsnius 
spausdino “Detroit News”, “Dėt 
roit Free Press”, “Detroit Ti
mes” (jau užsidaręs), “Michigan 
Catholic”, “Our Sunday Vizitor”, 

. “Chicago Tribūne”, “Grail”, 
“Fluorescope’, “Draugas”, “Dar 
bininkas”, “Amerika’, “Dirva’,
‘Vytis” ir kiti laikraščiai.

1945 metais, kai prezidentas 
Rooseveltas ar Juozapas Stalinas 
•pasirašė Jaltoje Atlanto chartą da
vusią Rusijai laisvas rankas ’Lie-

Vyčių pastatytas lietuviškas kryžius 
prie lietuvių bažnyčios Southfielde, 
netoli Detroito.

tuvoje po karo, Antanas Dai
nius, aprašydamas tą susitarimą, 
pridėjo žodį “agresorius”, ir tas 
žodis paskui buvo kartojamas vi
so krašto laikraščiuose ir Kongre
se. Jis ne tiktai aprašė Amerikos 
lietuvių gyvenimo įvykius, bet ir 
kvietė laikraštininkus ir fotogra
fus juose dallyvauti.

1944 metais Antanas Dainius 
padėjo suorganizuoti Lietuvių 
šalpos Fondą ir iš miesto ir prie
miesčių valdybas išgavo leidimą 
metuose kartą rinkti aukas gat
vėse. Už tas pastangas Balfas pa
gerbė jį 1969 metais.

1950 metais Antanas Dainius 
padėjo suorganizuoti savo parapi
joje švento Vardo draugiją ir bu
vo jos vadovu 25 metus.

1951 m. visos lietuvių organi
zacijos Detroite suorganizavo 
Mindaugo ir krikščionybės Lietu
voje 700 metų sukaktį, su šventa 
valanda katedroje, ir Antanas 
Darinius buvo tos sukakties ko
mitete. Jis dalyvavo ir 350 metų 
sukakties nuo Marijos pas rodymo 
Šiluvoje minėjime, kuris buvo Ši 
kavos koplyčioje Washingtone 
1958 metais.

1955 metais Antanas Dainius 
primina nkavo banketui, pager
biant naują Dievo Apvaizdos pa
rapijos kleboną Mykolą Kundro
tą, ir taip par pirminidkavo jo si
dabriniam kunigystės jubiliejui. 
Taip pečiais metais jis suprojek
tavo ir pastatė lauke prie bažny
čios Kalėdų Prakartėlę, ir po to 
stato ir užlaiko ją kiekvienais

metais. Be to, jis apie 10 metų 
vadovavo organizuojant parapijos 
gegužines. 15 metų padėjo orga
nizuoti rinkliavas arkivyskupijos 
fondui, iš kurio imami pinigai 
šeipti neturtingus, senus ir bena
mius visoje arkivyskupijoje.

1959 metais padėjo atgaivinti 
79 vyčių kuopą, merdėjusią 35 
metus, ir buvo pirmuoju atgaivin
tos kuopos pirmininku. Didelių 
jo pastangų dėka, 79 kuopa pa
sidarė didžiausia visoje organiza
cijoje. Nuo to laiko jis dalyvauja 
beveik vi uose kuopos susir liki
muose. 1964 m. pakeltas į III vy
čio 'laipsnį, o 1973 į IV-tą. Yra 
buvęs kuopos Spaudos komiteto 
pinmaninku. 1959 metais buvo 
centro valdybos iždo globėju. 1959 
ir 1960 metais padėjo redaguoti 
trijų kuopų leidžiamą laikraštė
lį “Knight Life”. Ir visą laiką da
lyvavo arba pirmininkavo įvai
riuose kuopos parengimų komi
tetuose.

Antano Dainiaus pastangomis 
nuo 1960 metų jo parapijos baž
nyčioje buvo vėl pradėta giedoti 
lietuviškai, kad tuo tarpu bažny
čios lankytojų mažiau kaip pusė 
bebuvo lietuviai.

Jis buvo vienas iš organizato
rių vyresnio amžiaus žmonių 
ratelio, pavadinto “Auksinių 
metų žmonės”. Tas ratelis buvo 
79 kuopos rūpesčiu suorganizuo
tas. Dvylika metų susirinkdavao 
tie žmonės. Susirinktų jie ir da
bar, jei nebūtų praradę savo rin
kimosi vietos.

1964 m. Antanas Dainius pir
mininkavo Šventai valandai Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Dalyvavo tri
jų lietuviškųjų parapijų lietu
viai. Greitai po to šv. Jurgio baž
nyčia buvo nugriauta, nes per tą 
vietą buvo tiesiamas kelias. Prieš 
nugriaunant bažnyčią, Antanas 
Dainius, pasirūpinęs priemones, 
nuėmė Šv. Jurgio statulą, kuri bu
vo lauke prie bažnyčios, ir nuga
beno ją į “Dainavos” stovyklą, 
už 65 mylių esančią, tarp Det
roito ir Chicagos, lengvai pasie
kiamą iš daugelio Amerikos vidu
rio vakarų miestų. Jis paėmė ir 
istorinį varpą iš nugriautos bažny
čios bokšto, kuris irgi buvo paža
dėtas Dainavos stovyklai, ir jam 
buvo pavesta paimti istorinius 
dokumentus iš bažnyčios pamatų 
kertinio akmens ir meno kūrinius 
iš bažnyčios vidaus.

1967 m. arkivyskupijos kanc
leris sušaukė parapijos susirinki
mą, ir .Antanas Dainius jame bu
vo vienas iš tų, kurie įtikino vys
kupą Thomą J. Gumbletoną, kad 
lietuviai nori lietuviškos parapi
jos, o ne taip vadinamos terito
rinės, kokią siūlė kardinolas De- 
ardenas.

Kai buvo statybos komiteto 
pirmininku, Antanas Dainius per 
leido 79 vyčių kuopai teisę pa
statyti lauke prie bažnyčios lietu
višką kryžių, ir pats jo pastatymą 
prižiūrėjo. Daug valandų pralei
do jis tardamasis dėl kryž aus su 
dailininku V. K Jonynu. Kryžiaus 
pastatymas kaštavo 5000 dolerių.

1970 metais Antanas Dainius 
buvo parapijos tarybos narys, o 
vėliau buvo narys Administraci
jos ir Liturgijos (komitetų. Tais 
pačiais metais jis suorganizavo 
skaitytojus per Mišias, patarnau
tojus ir bažnyčios tvarkdarius, ir 
nuo to laiko jie vis dar tebedirba 
jo priežiūroje. Ketverius metus be 
jokio atlyginimo rūpinosi naujo
sios bažnyčios priežiūra, viduje ir 
lauke, žiemą ir vasarą.

Apie 25 metus Antanas Dainius 
reklamavo Lietuvos nepriklauso 
rnybės minėjimus (Vasario 16-tą) 
Detroite ir jo priemiesčiuose.

1974 metais buvo Lietuvos vy-

Michigano baltų komitetas pas gubernatorių William Millikan birželio 13 d. Iš kairės: latvių atstovai S. Ruozids ir 
J. Ozols, estų — Rita Raag ir Raymond Tralą, lietuvių K. Miškinis ir dr. S. Miškinienė. Proklamaciją priima baltų 
komiteto pirmininkė dr. S. Miškinienė.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago. III. Pubiished daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas and Easter

by the Lithuanian Catholic Press Society.
PubUcation Number (USPS — 161000)

Subscription Rates $40.00 — Chicago. Cook County, Illinois 
and Canada Elsewhere in the U.SA. $38.00. Foreign countries 
S4CTO0.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nęsiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs

DRAUGO ptemmerata mokama B anksto
metams tį metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje .............UJS.A 40.00 22.00 15.00
Užsienyje .......................... 40.00 22.00 15.00
Kitur ................................... 38 00 20.00 13.00
Savaitinis .......................... 25.00 15.00 -------

• Administracija dirba kas- j e Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- • y© nuožiūra. Nesunaudotų straips- 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. . nių nesaugo. Juos grąžina tik iš

„ , . ! anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien turinj neatsako Ske,.

2-00° JeStad,en*ais j bimų kainos prisiunčiamos gavus 
830 — 12:00. j pra5ym^

Antanas ir Ona Kratavičiai

REIKŠMINGA ŠEIMOS ŠVENTE
Pasaulio dėmesys šiandien yra 

skiriamas šeimai: josios reikšmei, 
svarbai bei globai. Ruošiami kon
gresai, seminarai, paskaitos šiai 
pasaulyje reikšmingiausiai insti
tucijai prisiminti.

Šių visų pastangų eigon pras
mingai jungiasi ir vienas įvykis 
gražioje Detroito lietuvių koloni
joje: dzūkų Onos ir Antano 
Kratavičių bičiuliai ruošia šios 
iškilios šeimos 50 metų vedybi
nės sukakties minėjimą.

Brželio 29 dieną, sekmadienį, 
1 vai. po pietų, bus konoellebruo- 
tos šv. Mišios Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos bažnyčioje va
dovaujant kun. klebonui Viktorui 
Kriščiūnevičiui. Po Šv. Mišių seks 
iškilmingas banketas Bay Point 
Golf and Country klube. Šv. Mi
šių metu giedos ir banketo me
tu koncertinę programą išpildys 
iš Chicagos pakviesti solistai Mar
garita ir Vaclovas Marokai.

Dar keletas reikšmingesnių 
bruožų iš solenizantų gyveni
mo. Ona ir Antanas abu gimė ir 
augo gražiose gyvai lietuviškose 
ir katalikiškose šeimose Pensil
vanijoje. Abu baigę čia pradžios

čių seimo Southfielde organizaci
nio 'komiteto narys. Dainius vi
suomet padėdavo, kai sunkūs 
klausimai iškildavo.

Galima dar pridėti, (kad minint 
JAV-bių 200 metų sukaktį. An
tanas Dainius parašė trumpą 
Detroito lietuvių istoriją Detroi
to istoriniam muziejui. I ją buvo 
įtraukti ir Lietuvos vyčiai, jų is
torija ir nuveikti darbai.

Antano Dainiaus atsidavimas 
lietuviškiems reikalams ir rūpes
tis Amerikos lietuvių bendruo
mene matosi iš jo pasišventi
mo Bažnyčiai ir tėvų kraštui. 
Juo galima visuomet pasitikėti, 
jis turi didelį atsakomybės jaus
mą, netrūksta jam iniciatyvos, 
yra stipraus charakterio ir sąži
ningas. šitos jo asnens savybės 
ryškiai matosi, kai dalyvauja jis 
organizacinėje veikloje. Todėl 
tikrai vertas yra jis būti Lietu
vos vyčių organizacijos garbės 
neriu.

65 Lietuvos vyčių seime, įvy-

mdkslą su tėvais išsikėlė į Det
roitą. Detroite Ona baigė moky
tojų seminariją ir mokytojavo, 
Antanas — prekybos mokyklą ir 
pasirinko prekyboje savo darbo 
lauką. Čia jis parodė savo retą ta
lentą įsteigęs sėkmingai veikian
čią Ace Meat Packing bendrovę, 
kuriai pats visą laiką vadovavo. 
Įdomu, kad produktus ruošdamas 
pagal paties paruoštus lietuviš
kus receptus susilaukė plačias 
klientūros.

Ona ir Antanas susipažinę Dėt 
roite, 1930 metais birželio 29 d., 
palaiminti šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, sukūrė lai
mingą lietuvišką šeimą.

Įdomu, kad Ona, būdama jau 
patyrusi pedagogė, panoro tinka
mai pasiruošti ir lietuviškam dar 
bui. Paklausiusi patarimo kun. 
prof. dr. F. Kemėšio, 1936 m. 
vasarą išvyko Lietuvon dalyvauti 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Palangoje ruošiamame lituanisti
niame seminare, kurį globojo 
Draugija užsienio Lietuviams 
remti (DULR), kuriai pirminin
kavo adv. Rapolas Skipitis. Ona 
pasakoja, kad seminaro lankyto-

kusiame Syracuse mieste, buvo 
įneštas šitoks pasiūlymas: “Lietu 
vos Vyčių Garbės nariu Komisi
ja prašo, kad 65 seimas užgirių 
kandidatą į garbės narius — il
gametį, nepavargstantį, daug rr 
garbingai pasidarbavusį Lietuvos 
vyčių organizacijos narį —An
taną Dainių iš 79 kuopos South- 
fiėlde”. Pasiūlymas buvo priim
tas.

Bertha Janus “Vytis”

Iš anglų kalbos vertė 
A. Pakalniškis Sr.

VYČIŲ GEGUŽINĖ

Chicagos vyčiai liepos 4 d. 
rengia gegužinę Vyčių salėje ir 
sodelyje, 2453 West 47-th Street. 
Pradžia 12 vai., ir tuojau bus ga
lima valgyti pietus, šakiams gros 
Wally TetncLngerio orkestras. Vy 
čių pirmininkas Algirdas Brazis 
kviečia lietuvius atvykti į geguži
nę, Amerikos laisvės dieną praleis
ti su vyčiais.

jaras daugiausia įspūdžio padare 
prof. dr. A. Salys, prof. dr. A. Ša
poka ir prof. dr. K. Pakštas. Jų
jų ir akademinių paskaitų klau
syti buvo tikrai malonu.

Ona, grįžusi iš Lietuvos Dst- 
roitan, aktyviai ėmėsi lietuviško 
darbo. Su pagalba savo draugių 
Elžbietos Paurazienės ir Marijos 
Kasevičienės pradėjo organizuoti 
lietuviškus koncertus, paskaitas, 
pobūvius; pirmininkavo Ameri
kos lietuvių katalikių moterų 
sąjungos skyriui Detroite, dirbo 
Balfo vaidyboje ir pagaliau akty
viai organizavo ‘sponsorius’ Eu
ropoje esantiems lietuviams trem
tiniams.

Ona ir Antanas išaugino gra
žiai tris vaikučius: Virginiją, 
baigusią romanistiką, Robertą 
teisių daktarą ir Marją ekono
mistę. Abu kalba gražiai lietuviš
kai. Žinoma, Simno ir kaimy
ninio Miroslavo akcentu. Mielai 
skaito ‘Draugą’, šiai gražiai, lie
tuviškai šeimai linkime ilgiausių 
ir gražių metų ir Dzievulio gau
sios palaimos. Kaimynas

SVARBI DOKUMENTACIJA

Centrinis pavergtų tautų komi
tetas ruošia didellią demonstraci
ją Detroite Kennedy Sęuare lie
pos 13 d. 1 vai. p.p. Demonstraci
ja vadovaus dr. prof. Dobriaus- 
ky. Dalyvaus valdžios atstovai ir 
prezidentinis kandidatas Reagan 
arba jo įgaliotinis. Demonstraci
jos tikslas — pademonstruoti pa
vergtų tautų nusistatymą prieš 
Madrido konferenciją. Stenkimės 
šioje demonstracijoje dalyvauti ir 
pademonstruoti savo pajėgumą ir 
nusistatymą. B. B.

Detroito šauliai gražiai atšventė jo
nines. Laužą uždega Br. Valiukėnas. 
M. šnapštys ir A Šukienė.

Nuotr. K. Sragauako

KULTŪRINĖ POPIETĖ

L. Ž. S-gos Detroito skyriaus 
valdyba liepos 13 d. Jūros šau
lių “švyturio” kuopos stovyklo
je “Pilėnai” rengia žurnalistų 
kultūrinę popietę. Kalbės žurna
listų Detroito skyriaus pirminin-

DAŽAU NAMUS
K LAUKO IB IS VIDAUS 

Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai.
Nemokami apakaiėiavimaL

JONAS KLEINAITIS 
TEL. — 429-0772

llllllllllllllllllllllilIlIlIUINIIIIIIIIIIIIIIIilII

ORLAND CUSTOM UPHOLSTERY 
5138 W. Mth SL — Tat 424-I488

Baldai apmušami. Nemokamas 
apskaičiavimas 

Prieinamos kainos.

(kas rašytojas Balys Gražulis apie 
žurnalistinį objektyvumą, Stasys 
Garliauskas apie elektroninę žur
nalistiką ir aktorius Karolis Ba
lys padeklamuos eiliuotą poemė
lę “Žąsies skundas”. Bus atsaki
nėjama ir į klausimus.

Valgiais ir gėrimais pasirūpins 
“Švyturio” kuopos šaulės ir šau
liai. Bus priruošta įvairių lietu
viškų valgių ir gėrimų. Detroi
to ir apylinkių lietuviai kviečia
mi atvykti į žurnalistų kultūrinę 
popietę ir linksmai praleisti vasa
ros dieną gražiuose Pilėnuose. Var 
tai bus atidaryti iš pat ryto.

Valdyba

(Nukelta į 4 pnaL)

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą_____________________

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd.

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE

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

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

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

K-C 858-1832
DAŽYMAS IR DEKORAVIMAS 

Iš vidaus ir 15 lauko
POPIERUOJAME SIENAS 

Nemokamai apskaičiuojame. Reko
mendacijos pageidaujant. Nesirūpin
kite! Mūsų kainos prieinamiauaioe.

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAIUS

IR
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
S4M W. estu Street, Chica«o, SL

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4X59

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

Kasdien 1-j vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet

Tel. REliance 5-1811 .......

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street

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

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

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

LAIMĖJIMAI IR KLIŪTYS
RYTPRŪSIAI- SOVIETU KARINĖ BAZĖ

JONAS MIŠKINIS

Net ir tada, kai buvo 
karktasis karas, ar ir dabar, kai 
tas karštasis karas vyksta 
vienoj ar kitoj pasaulio daly, 
kalia parako labai daug naudo
jama rašalo. Ir tai daro 
didžiosios valstybės, kurios 
militarine prasme yra labai 
galingos. Propagandai meta 
dideles sumas ne tik Sovietų 
Rusija, bet Amerika*ir kitos 
valstybės televizijoj, spaudoj, 
radijų laidose, norėdamos iš
ryškinti vieną ar kitą atveji. 
Nebuvo lengva Amerikai pri
kalbanti kai kurias valstybes 
boikotuoti olimpiada Maskvoj. 
Reikėjo panaudoti daugelį 
komunikacijos priemonių, kad 
būtų galima idėją paskleisti ir 
laimėti jai draugų.

Propagandinės priemonės 
gali net padėti nulemti vieną ar 
kitą karą, kaip tai yra buvę 
Vietname, kada JAV didžioji 
spauda to karo nepalaikė arba 
net kurstė nekariauti, dezer
tyruoti, plūdo karo vadovus ir 
kariuomenės vadus. Pro
paganda šiais laikais svarbi 
didelėms tautoms, ji ypač svar
bi mums. Ir nenuostabu, kad vi
sais galimais būdais mes sten
giamės prasiveržti f platesnį 
pasaulį, nepaisant ar tai būtų 
televizija, knyga, laikraštis ar 
radijas. Ir pagaliau juo dau
giau išliejama rašalo, juo ma
žiau reikės išlieti prakaito ar 
net kraujo.

*

Lietuviškų knygų anglų ir 
kitomis kalbomis pasirodo, jei 
ir ne tiek daug, tai palyginti ir 
ne tiek mažai. Šalia tikrai ver
tingos dr. T. Remeikio kasmet 
pateikiamos informacijos “The 
Violations or Human Rights in 
Lithuania”, išėjo įvairiomis 
kalbomis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, dr. S. Var
džio ir dr. R. Misiūno veikalai, 
išleidžiamas “Lituanus” “Ma
nyland Books” išleido beletris
tų kūrinių, novelių ir poezijos 
rinktines, Chicagos Lietuvių 
bibliotekos leidykla mūsų kū
rėjų rinktinę, dabar jau leidžia
ma kun. J. Prunskio knyga apie 
bolševikmetį Lietuvoje, taip 
pat to paties autoriaus išėjo 
knyga žydų ir lietuvių san
tykių reikalu. Čia būtų galima 
išvardinti daugybę lietuvių au
torių knygų nors jos ir ne visos 
susilaukė mums norėto pasi
sekimo. Be abejo, buvo labai ge
rų išimčių pvz. B. Armonienės 
“Leave Your Tears- in 
Mo8cow”, A. Rukšėno “The 
Day of Shame” ir dar viena ki
ta. Recenzijų atžvilgiu susi
laukė neblogo pasisekimo vie
nas, kitas “Manyland Books” 
leidyklos išleistas romanas, bet 
šiaip jau nėra lengva anglų pa
saulį susilaukti didesnio pasi
sekimo. Tačiau šiaip ar taip 
tais leidiniais daugiau ar ma
žiau pasiekiamas svetimtautis 
skaitytojas, nors knygų pasi
rinkimas bent Amerikoje labai 
didelis. Ir gera, kad lietuviai 
patys nuperka anglišką knygą 
ir dovanoja tiems, kurie dar 
kiek domisi lietuviškais rei
kalais, arba tas knygas įteikia 
amerikiečiams. Visa tai pa
deda knygai plisti ir taip su
pažindinamas amerikietis su 
lietuvišku kūriniu.

įvairių knygų išleidžia ir ki
tos tautinės grupės. Visos nori 
pasiekti didesnį skaitytojų 
skaičių ir su savo reikalais 
supažindinti platesnę visuo
menę. Bet nereikia manyti, kad 
jau būtinai, kas knygą gavo,

*

NAUJAS GIRTUOKLIAVIMO MOKESTIS

Blankenbergo (Belgijoj) valdy
bai posėdžiaujant, įvestas nau
jas 500 frankų mokestis girtuo- 
liams, kurie prie bufeto išvirtę iš 
klumpių, savo keturiomis nebe
pajėgė pasiekti namų ir skambin
davo į miesto policiją pagalbos su
grįžti namo. Paskambinti tari 
kainuoja pinigą, o policijos auto
mobilis — gra tis

Tačiau jau papročiu virtęs gir
tuoklių elgesys įkūrėjo policijai ir 
miesto valdyba nutarė uždėti gir

jau ją ir skaitys. Kaip rašo ame
rikiečių spauda, šiaurės Korė
jos diktatorius visas savo kal
bas paskleidžia pasaulyje, už 
puslapį “New York Times” 
laikraščiui sumoka apie 10,000 
dol., tačiau manoma, kad tai 
beviltiškas reikalas, kad nie
kas nei diktatorium, nei Korėja 
nesidomi. Panašiai gali pasi
taikyti ir ne mūsų informaci
jom. Todėl gera būtų, kad lie- J 
tuviai pirkdami knygą, žinotų 
kokiam svetimtaučiui ją įteik
ti, nes antraip gaila ir knygos 
ir lėšų jai išleisti.

Neseniai išėjo žinomos ver
tėjos Nijolės Gražulienės iš
verstas A. Kairio romanas “Po 
damoklo kardu”. Kaip žinoma 
šis romanas buvo premijuotas 
“Draugo” konkurse ir susi
laukė įvairių įvertinimų. Ro
mane nagrinėjami žydų — lie
tuvių santykiai. Angliškame 
tekste jau daug kas yra pakeis
ta, net 20% medžiagos visai 
naujos. Romanas pakeistas net 
ir tematiškai. Du pagrindiniai 
veikėjai dr. Silvestras ir žydas 
Gordonas išlieka gyvi, kai lie
tuviškame tekste jie nužudomi. 
Prie tematinių pakeitimų rei
kia priskirti ir į tai, kad lietu
viai nėra tokie geri, kaip tai yra 
lietuviškame tekste. Taip pat,- 
jei lietuviškame tekste buvo 
kiek antisemitizmo, tai angliš
kame tekste visa tai išlyginta. 
Paskutinieji du skyriai pakeis
ti ištisai, mažiausiai tepakeis- 
ta pirmoji knygos dalis. Ta 
prasme daugeliui gali būti įdo
mu, koks tas angliškasis teks
tas, o antra, knyga gali būti įdo
mi ne lietuviams, ypač po 
Holocousto filmo. Knyga gali 
būti įdomi ir lietuviškajam jau
nuoliui ar šiaip jau sunkiai lie
tuviškai beskaitančiam.

Tiems, kurie tiki, kad, išlei
dus angliškai kokį leidinį, bus 
daug pasiekta, nepatariama 
turėti didelių vilčių. Daugiau
sia patys lietuviai rašo patys 
renka lėšas, leidžia ir patys per
ka. Tai nėra labai jau per daug 
džiuginantis faktas, bet kai ki
to kelio nėra, geras ir toks ir, ži
noma, nieko čia žeminančio nė
ra. Jeigu mes patys 
nesirūpinsim, kas pasirūpins, o 
rūpintis reikia, nes mūsų gink
las ir tėra tik rašytas žodis, 
radijas ar televizija sunkiau 
prieinami.

•
Daug kliūčių sutinkama besi

veržiant į amerikietiškąjį ar pa
galiau kitų kraštų pasaulį, bet 
reikia bandyti. Gerai, jei kny
gą išleidžia patys amerikie
čiai, bet kartais jie nesirūpina 
knygos platinimu ir lietuviš
koji leidykla, išleidusi knygą 
angliškai, daugiau sugeba tą 
knygą išplatinti. Visi prasi
veržimai į amerikietiškąjį pa
saulį tam tikra prasme rodo, 
kad mes daug daugiau suge
bam negu anksčiau, negu tuoj 
po karo. Per tuos trisdešimt me
tų pasiekta gana daug. Šian
dien apie Lietuvą yra knygų 
jau daugelyje bibliotekų, o dės
tytojai jau gali pasinaudoti li
teratūra ar knygas pateikti stu
dentams. Šiandien mes jau 
turime ir lietuvių enciklopediją 
angliškai, ir pasakų, ir no
velių, ir eilėraščių, ir dramų ir iš 
viso gana daug populiarių lei
dinių. Ir tai turim siekti toliau, 
nes tai tėra mūsų vienintelis 
ginklas. Jokia kaina nėra per- 
brangi, norint tą ginklą iš
laikyti ar stiprinti. Kas plunks
na parašyta, to kirvis neiškirs.

Al. B.

tuokliams už tokį transportą 500 
frankų mokestį.

Per šį posėdį vienas valdybos 
narys juokais pasiūlė miesto val
dybai įvesti tam tikriems pasi
žymėjusiems girtuokliams abo
nentinį mokestį: išeisią jiems 
pigiau, o policijai mažiau biu
rokratijos. Tačiau burmistras to
kiam pasiūlymui nepritarė. Jis 
priminė, kad viskas turi savo ri
bas, taip pat ir policijos kantrybė.

A. T.

Kun. J. Šarauskas (antrasis iš k.), JAV-bių Valstybės departamento aukštas pareigūnas, 
drauge su oficialia Amerikos delegacija aplankė Egiptą ir Izraelį. Čia matome jį pokalbių metu 
Egipte, drauge su prezidentu Anwaru Sadatu (kairėje). Dešinėje — JAV ambasados pareigūnas 
E. Allan Wendt ir ambasadroius Alfred E. Atherton

GOEBELSO MEMUARAI
Hitlerio propagandos ministeris apie Pabaltijo tautas

Prieš porą metų Vakarų 
Vokietijos knygynuose pasiro
dė stora knyga: “Joseph 
Goebbels Tagebuecher, 1945 
Die letzten Aufzeichungen”. 
Dabar ji verčiama ir į kitas kal
bas. Autorius buvo Hitlerio pro- 
pogandos ministras, kuris kar
tu su savo vadu ir savo šeima 
užbaigė gyvenimą Berlyno 
bunkeryje.

Jau iš antraštės matyti, kad 
dienynas pradėtas spausdinti 
iš antro galo, nuo pabaigos. Vi
sas rankraštis sudaro kelis de
šimtis tomų, nes dienynas pra
dėtas jau nuo 1924 metų, o jo 
leidimas gali užtrukti keletą 
metų. Kaip šis rankraštį per
gyveno karą, kaip jo atskiros 
dalys surinktos ir sutvarkytos, 
tai vien būtų įdomus pasako
jimas. Bet mus įdomauja tos ke
lios vietos dienyne, kurios lie
čia Pabaltijį, taigi 1945 m.

1945 m. kovo 11 dieną jis ra
šo: “Pranešimai iš Pabaltijo ro- kiečių 
do, kad Pabaltijo gyventojai- čiai
ilgisi vokiečių sugrįžimo. Bet 
šie ilgesiai per vėlu. Pabaltijo 
tautos tuos ilgesius turėjo pa
rodyti 1941, 1942, 1943 metais 
aktyviai dalyvaudamos ko
vose prieš Sovietų Sąjungą. 
Nekarinės valstybės daro savo 
nutarimus per vėlai ir iš to pasi
naudoja bolševikai. Pabaltijo 
valstybėse labai paplitusi 
priešsovietinė partizanų veik- 
la.Sov. Sąjungos kariuomenės 
aprūpinimas vis dažnai truk
domas.”

Matoma, kad Goebelsui ir 
trumpai prieš pabaigą nebuvo 
aišku, ko nori Pabaltijo tautos. 
Kad partizanai kovotų ilgė
damasi vokiečių, skamba juo-

SLAPTAS KUNIGAS 
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Juozas Vaičeliūnas
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Mieste dirbantieji kalimai grįžo į stovyklą. Čia juos 
užpuolė stovykloje esantieji, kodėl jie taip lengvai 
pasiduoda. Kalinių išsiplėtimas apsunkintų kariams 
kalinių apsupimą.

Kitą dieną miesto pareigūnai vėl tarėsi su 
kalinių komitetu, bet be pasekmių. Ketvirtą dieną 
kalinių komitetas įsakė mums iš fabriko grįžti i 
stovyklą. Kai įėjome į stovyklą, mes skubėjome prie 
virtuvės, kur gavome šiltos sriubos ir košės, kai tas 4 
dienas maitinomės duona ir vandeniu.

Vėliau miesto atstovai perėmė stovyklos 
tvarkymą, pažadėdami geresnes gyvenimo sąlygas, 
bet kaliniai dar 3 dienas nedirbo, kad įsitikintų 
duotais pažadais. Po poros savaičių visi pažadai 
nuėjo pažadais. II miesto ir fabriko kaliniai grįžo į 
stovyklą, bet dvi kalinių brigadas fabrike sulaikė 
kariai. Tą vakarą miesto ir stovyklos pareigūnai vėl 
susitiko su kalinių vadais. Mikhail pasakė, kad jėga 
bus sutikta jėga, nes nesilaikoma pažadų.

Dabar atvyko dar daugiau karių, kurie apsupo 
fabriką ir stovyklas. Miesto vadovai būkštavo, nes 
beveik visi kariai išvyko iš miesto, o mieste yra daug

A.T enisonas

kingai. Atrodo, jis užmiršo, kad 
1941 m. vokiečiai nenorėjo, kad 
kitos tautos dalyvautų kare 
prieš rusus. Interesas atsirado 
vėliau, kai atsirado sunkumai. 
Autorius savo dienyne vi
suomet atžymi fronto padėtį 
Rytuose ir Vakaruose. Čia jis 
pamini ir Kuršo frontą, ko
vas Saldus apylinkėse. Bet jis 
čia nemini, kad kovose da
lyvavo latvių kariai.

Kovo mėn. 5 dieną Goebel
sas rašo: “Savotiškas atrodo 
JAV užsienio reikalų minis
terijos pranešimas, kad JAV 
vis dar pripažįsta Pabaltijo 
valstybes ir skiria jų diploma- 
tiniems atstovams eksteri- 
torialines teises. Tokį JAV 
pranešimą negalima suprasti. 
Karo politinė padėtis atrodo ko
ne pamišusi.

Čia tenka prisiminti, kad vo- 
propaganda tuomet pla- 

komentavo Jaltos kon
ferenciją ir tvirtino, kad 
Vakarų valstybės lengvai ati
davusios visą Rytų Europą ru
sams, tame skaičiuje ir Pabal- 
tę.

Po pasitarimo su Hitleriu 
Goebelsas rašo: “Ir jis paste
bėjo, kad JAV vis dar pri
pažįsta Pabaltijo valstybes.' 
Atrodo, kad už kulisų vyksta 
didelis susidūrimas (Krach) 
tarp anglo - amerikiečių ir so
vietų. Bet toks susidūrimas, 
kaip aš tai visuomet pabrė
žiau, dabar dar negali duoti 
mums palengvinimų. Vėliau 
susidūrimų centru tapo Len
kijos klausimas ir Goebelsas 
kartais pareikšdavo viltis, kad

priešų koalicija gali iširti, kas 
sudarytų naujas galimybes 
Hitlerio Vokietijai.

Tokiomis viltimis jis komen
tuoja ir įvykius Rumunijoje ir 
Suomijoje. Suomija jau buvo iš
stojusi iš karo ir priėmusi rusų 
sąlygas. Tęsdama savo demo
kratiškas tradicijas, ji ruošėsi 
parlamento rinkimams. Kovo 
14 d. Goebelsas rašo: “Ir Suomi
joje bolševikai dabar bando vi
somis išgalėmis paveikti rin
kimus. Anglija baiminasi, kad 
tai bus rinkimai panašūs 
Pabaltijai 1940 metų, kad bol
ševikai ir šiuos rinkimus tero
rizuos kaip Pabaltijo vals
tybėse, kur jie dažnai gaudavo 
virš 100% balsų. Vėliau, kovo 
20 dieną, po rinkimų Suomijo
je, be to korektiška forma, jis ra
šo: ‘"Tenka konstatuoti, kad 
sovietai Suomijoje negalėjo pa
siekti savo planų. Tai nebuvo 
Pabaltijo rinkimai. Matyt, jie 
jautė didelį respektą anglų ir 
amerikiečių stebėtojams.”

Šios kelios citatos ir išsemia 
viską kas toje storoje knygoje 
pasakyta apie Pabaltijos vals
tybes. Dvejose vietose autorius 
su pajuoka pažymi, kad A. 
Rozenbergas vis dar atsisako 
likviduoti savo ministeriją, bet 
dabar vadina ją Rytų Minis
terija. Oficialus pavadinimas 
— Ministerija okupuotoms Ry
tų sritims — turbūt ir jam atro
do neatitinkančiu, kai rusų ar
mija jau stovi prie Oderio.

Svarbiausia kaltę už karišką 
pralaimėjimą Goebelsas skiria 
Geringui, kuris nesugebėjęs ap
saugoti Vokietijos nuo priešų 
oro puolimų. Kartais galima 
pastebėti ir kritiką Hitleriui.

buvusių kalinių, kurie simpatizavo kaliniams.
Šį kartą mes fabrike išbuvome 5 dienas. Penktos 

dienos rytą čia atvyko miesto pareigūnai ir 
karininkai. Jie reikalavo mus grįžti į stovyklą, bet 
mes nesutikome ir pasiruošėme gintis. Kitą rytą prie 
fabriko atvyko dar daugiau karių. Karininkas 
pareikalavo, kad grįžtume į stovyklą, mes atsakėme 
priešingais šauksmais. Kai buvo gautas neigiamas 
atsakymas, karininkas iššovė į orą, duodamas 
ženklą puolimui. Kariai be šūvių pasistengė įsiveržti 
į vidų. Čia jie buvo sutikti, plytų ir akmenų šūviais. 
Kariai pasitraukė. Tada į fabriko vidų buvo paleista 
kulkosvaidžių ugnis. Mes sukritome už uždangų ir 
buvome pasiruošę sutikti puolėjus, bet tuo metu 
kariai įsiveržė į fabriką iš kitos pusės, ir mes 
atsiradome padėtyje be išeities.

Visi kaliniai buvo išžvejoti ne tik iš plytų 
fabriko, bet ir iš artimos apylinkės, išvaryti už vartų 
ir čia susodinti didelėje karių apsaugoje. Dabar 
pagal dokumentus kalinius suskirstė į dvi grupes: į 
kairę ir dešinę. Kairėje esančius per 30 kalinių 
susodino į sunkvežimius ir išvežė nežinia kur. 
Dešinėje esančią grupę grąžino į stovyklą, 
pridėdami: “Jūs esate laimingi ir gyvi. Jūs žinote, 
kokia bausmė laukia tų, kurie viešai išeina prieš 
valdžią. Dabar grįžkite į stovyklą. Jei vėl išeitumėt 
prieš valdžią, kitą kartą pasigailėjimo nebus.” 
Grįžome į stovyklą sveiki ir sužeisti. Ar buvo 
užmuštų — nepastebėjau, nes nebuvo laisvės judėti.

Nors plytų fabrikas buvo išvalytas, bet stovykla 
buvo kalinių žinioje. Kitą rytą buvo kalinių 
susirinkimas. Mikhail pagalbininkai davė 
nurodymus: kas mėgins pabėgti, nebus pasigailėti 
kalinių policijos. Komitetas nebesikalbės su miesto 
pareigūnais, nes jais negalima pasitikėti. Mes

kalbėsime tik su reprezentantais iš Maskvos. Mes 
neturime pasirinkimo: — laisvė arba mirtis. Taip pat 
buvo pasakyta, kad Berija yra areštuotas, kad KGB 
susikompromitavusi dėl kalinių visokio kankinimo.

Generolas, kuris nugalėjo kalinius plytų fabrike, 
dar tebebuvo čia, bet niekas nenorėjo perdaug kraujo 
lieti, todėl stengėsi savo tikslų siekti kitais keliais. 
Balandžio 28 d. tuojau po pietų atsidarė stovyklos 
vartai, kariai apsupo 3 barakus, o prieš kitus ant 
gatvių išstatė kulkosvaidžius. Kariai su durtuvais 
ant šautuvų išvarė kalinius iš apsuptų barakų už 
stovyklos ir nusivarė miesto link. Mūsų „armija“ 
pasiruošė kovėti su kariais ir prieš kulkosvaidžius. 
Bet tuo metu į stovyklą įvažiavo gaisrininkų koman
da, pildama vandenį ant kalinių. Tuo metu kariai su 
savo kulkosvaidžiais pasitraukė iš stovyklos. Bet 
kaliniai susiorganizavo ir puolė gaisrininkus su 
įrankiais, kokius turėjo ar pavyko pagriebti. 
Gaisrininkai išbėgiojo pro vartus. Mikhail kalinius 
sulaikė, kad nebūtų progos kariams šauti, kai 
kaliniai pasieks uždraustą zoną.

Dabar visiems buvo etišku, kaip norima išvalyti 
stovyklą. Kaliniai norėjo užpulti stovyklos sargybą 
ir pasigrobti ginklų. Bet stovyklą saugojo kariai. 
Pavojinga praeiti uždraustą zoną. Po Įtiek laiko 
generolas ir miesto pareigūnai įėjo į stovyklą 
kalbėtis su mūsų komitetu. Mikhail pasakė, kad jis 
kalbėsis tik su atstovais iš Maskvos. Daug kalinių 
prisirinko prie tų komisijų. Tuo metu kariai pasipylė 
iš vakarų prie spygliuotų vielų tvoros, nukirpo vielas 
ir jau ėjo prie antros eilės tvoros. Bet vienas kalinys 
tėti pastebėjo, sušuko visiems kaliniams, ir tie savais 
ginklais: akmenimis ir plytomis atmušė karius. 
Kariams, matyt, buvo uždrausta šauti. 

__________ (Bus daugiau)___________________

Nors stropiai sovietai sau
goja geležinę uždangą ir griež
tai cenzūruoja į vakarus siun- 
šiamus laiškus, bet vis tiek 
daug kas ypatingo ir realaus 
sužinoma, lietuviams gyve
nantiems laisvuose kraštuose, 
iš bolševikinio „rojaus“, 
pavyzdžiui, kad ir apie 
Rytprūsius. Štai ką rašo Br. 
W. — turistas vokietis:

— Rytprūsiai šiuo metu yra 
geriausiai izoliuotas Europos 
kraštas. Rytprūsių sieną 
saugo gerai ginkluotos sovie
tų pasienio sargybos, aprū
pintos prožektoriais ir šuni
mis. Sovietų greitlaiviai 
stropiai budi ir seka, kad 
niekas neprisiartintų iš jūros 
pusės. Siena saugoma ne tik iš 
Lenkijos pusės, bet ir iš 
pavergtos Lietuvos. Į Rytprū
sius negali įvažiuoti nė vienas 
Sovietų pilietis be specialaus 
leidimo. Žodžiu, kiekvienas 
pasienio metras yra stropiai 
saugomas.

Karaliaučiuje (dabar vadi
namas Kalingradu) yra di
džiausias Sovietų karių apmo
kymo centras. Be to, 
Rytprūsiuose yra nemažiau 
kaip 20 karinio apmokymo ir 
kariuomenės sutelkimo cent
rų, kurių kiekvienoje esti 3—4 
pėstininkų divizijos. O pajūry 
yra įrengta V2 šaudymo 
bazės.

Per Lietuvą iš Rusijos gilu
mos į Rytprūsius dieną naktį 
traukia įvairia statybine 
medžiaga pakrauti tarankiniai, 
kurie atgal grįžta tušti. Be to, 
pažymėtina, kad Klaipėda yra 
paversta povandeninių laivų 
baze.

Nuo Piliavos iki Palmi
ninkų, dabar sovietų vadi
nama „Jaroyj“ iki Juodkran
tės, prie Kuršių marių, 
traukiasi hermetiškai atitver
ta draudžiamoji zona. Kuršių 
Neringa yra taip pat atitver
ta, ir į ją tegalima patekti tik 
su specialiu leidimu, kurį iš
duoda sovietinė MVD įstaiga 
Karaliaučiuje.

Klaipėdos uostas paverstas 
stipria sovietų karine baze. Po 
karo uostą atstatė daugiausia 
vokiečių belaisviai ir civiliai 
gyventojai. Dabar Klaipėdoj

Jis įrodęs, kad jo pažiūros daž
nai buvusios teisingos, bet ne
buvo respektuotos jo generolų 
ir kitų bendradarbių. Taigi, jo 
pareiga buvo pasirinkti tokius 
bendradarbius, kurie jo klau
sytų.

Disonansu per visą rankraš
tį skamba autoriaus pasi
didžiavimai ir paslėptas pa
niekinimas savo sąjungininkų 
italų ir japonų. Tai rodo jo 
charakterio silpnybę.

vokiškai kalbant girdisi labai 
retai, nors vokiečių kalbos 
vartojimas nėra uždraustas. 
Daugiausiai kalbama rusiš
kai, o kai kur, pasak stebėtojo 
Br. W., darbininkai tarp savęs 
kalbasi lietuviškai. _

Nors sovietai per radiją, 
spaudą ir televiziją skelbiasi, 
kad jie jau atstatė sugriautąją 
karo metu Klaipėdą, bet tai tik 
akių dūmimas — Kremliaus 
propaganda. Miestas daug kur 
yra paskendęs karo griuvė
siuose.

Vakarų Vokietijos spauda 
dažnai rašo ne tik apie sovie
tinį „rojų“, bet ir apie padėtį 
Pabaltijo valstybėse. Nese
niai tarpkitko buvo pažymėta, 
kad net ir Švedijoje jaučiamas 
gėrimas dėl sovietų kariškų 
įtvirtinimų žiedo, sudaryto 
Pabaltyje. Tvirtina, jog sovie
tų radarai yra jau seniai už
valdę Baltijos jūrą. Baltijos 
jūra, fortifikacijos nuo Kara
liaučiaus traukiasi iki Attelio 
Oeselio saloje. Klaipėda, Lie
poja, Pavilsuotas ir Venta- 
pilis turi didelius įtvirtinimus.

Prie šių įtvirtinimų pritaikyta 
visa susisiekimo sistema. 
Lietuva, Latvija ir Estija 
paverstos „vyriausiai koman
dai“. Kurše, kurios žinioje yra 
visi kariniai daliniai nuo 
Karaliaučiaus iki Oeselio.

Karaliaučiuje, Gerdvoje, 
Įsrutyje, o taip pat ir visose 
vietose pasieny yra stiprūs 
apsauginiai daliniai. Vasarą 
sienos linija apakėjama, kas 
500—600 metrų, stovi sargybų 
bokšteliai, kuriuose dieną ir 
naktį budi raudonarmiečių. 
apsiginklavę kariai. Be to, prie 
savęs laiko dar sargybinius 
šunis.

Tvirtinama, kad Karaliau
čius atrodo kaip tikras rusiš
kas miestas. Aplamai, visa 
sritis yra viena iš daugiausia 
izoliuotų sričių visoje Euro
poje.

Karaliaučiuje yra atida
rytos kelios valstybinės 
parduotuvės, bet jas lanko tik 
raudonarmiečiai ir aukštojo 
rango komunistai. Maisto ir 
būtiniausių reikmenų jose 
gaunama tik aprėžtais kie
kiais, bet užtat kiek norint' 
galima gauti alkoholinių gėri
mų. Karaliaučiuje jau yra apie 
200,000 rusų. Atstatymo dar
bai daugiausia koncent-Z 
ruojami į uostą, kareivinių ir* 
pramoninių įmonių atsta
tymą.

Tačiau viskas vyksta 
vėžio greitumu. Susisiekimas 
geležinkeliais blogesnis negu 
Sovietų Rusijoje. Pavyzdžiui, 
kelionė iš Karaliaučiaus per 
Įsrutę trunka virš paros laiko.

1 *
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Birželio trėmimų minėjimo Detroite, Pabaltiečių komi tetas ir dalis svečių — suvažiavimo rengėjai.
Nuotr. Jono Urbono

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psl.)

JONINIŲ LAUŽAS 
PILĖNUOSE

Birželio 21 d. Jūrų šaulių 
“Švyturio” kuopos stovykloje “Pi
lėnai” šauliai buvo suruošę tradi 
eini Joninių laužą. Stovyklos

Telyčėnaitė ir Rūta ir Vytė 
Snapštytės suvaidino “Siuntė ma
ne motinėlė”. Programos pabaigoj 
visus linksmai nuteikė Bronė 
Lungytė savo egzotiškais šokiais. 
Ji jų pašoko net keletą. Į vieną 
savo šokj ji buvo įtraukusi ir muz. 
Stasį Sližį. Angelė Sulienė jai įtei_

vartai buvo atidaryti nuo anks- kė gėlių puokštę.
tyvo ryto ir svečiai atvykę sto
vyklos svetainėje vaišinosi ska
niais lietuviškais valgiais ir troš 
kulį — gaivinančiais gėrimais. 
Turtingame dovanų stale ban
dė savo laimę ir ne vienas na
mo važiavo su laimikiu. Dova
nas laimėjo: V. Rinkevičius, B. 
Sukauskienė, B.Selenienė, D.Ze- 
braitienė, J. Michels, A. Šukys, A. 
Šiurka, V. Telyčėnaitė, S. Sirutie
nė, P. Želvys, B. Lungytė, K. Sra- 
gauskas.

Pavakariais susirinkus prie sto
rų rąstų sukrauto laužo kuopos 
pirmininkas A. Šukys savo kalba 
mus nukėlė į nepriklausomos Lie
tuvos laikus ir ten gražiame Ram
byno kalne, prie Nemuno, šven
čiamas Jonines. Taip išėjo, kad 
švenčiant Jonines ir į jas nebuvo 
atvykęs nei vienas Jonas.

Laužui uždegti buvo pakvies
ti: LŠST G. T. pirmininkas Ma
rijanas Šnapštys, kuopos moterų 
sekcijos vadovė Angelė Šukienė 
ir vicepirmininkas Bronius Valiu
kėnas. Muziko Stasio Sližio cho
ras, sudarytas iš trijų parapijų 
žmonių, jam pačiam akordeonu 
palydint, padainavo keletą daine
lių. šis jo vadovaujamas choras, 
ir neturėjęs repeticijų dainavo 
neblogai ir jo dainos žodžiai Pi
lėnuose skambėjo garsiai. Laužui 
perliepsnojus persikelta į saię ir 
Sa buvo tęsiama programa: St 
Butkaus šaulių kuopos pirminin
kas Vincas Tamošiūnas papasa
kojo joninių švenSų švenčiamų 
Lietuvoje vaikystės nuotykius ir 
padeklamavo eilėraštį “Ar nema
tėt jūs kur nors Grigo?” Visi ste
bėjosi jo atmintimi, (kuris be jokių 
užrašų savo deklamacijas gali 
tęsti iki atsibosta.

Rūta Šnapštytė padeklamavo 
“Kregždutė”. Aktorius Kazys Gri- 
čius padeklamavo 8 eilėraščius.

Vytė Šnapštytė padeklamavo 
“Lietuva”, žurnalistas — rašyto
jas Bailys Gražulis paskaitė savo 
sukurtą kūrinį “Pilėnai”. Vilija 
Telyčėnaitė padeklamavo “Mano 
tėviškės sodai”. Trejukė — Vilija

Kuopos pirmininkas Alfa Šukys 
padėkojo visiems, kurie prisidėjo 
prie programos atlikimo ir sve
čiams į šią šventę atvykusiems. 
Taip pat ir svetainės šeiminin
kėms, kurios svečius vaišino: Stefai 
Paulikienei, Anelei Bt&šnienei, 
G. Val&ėnienei, D. Žėbraitienei, 
Ž. Jočienei, S. Sirutienei, E. Bra
ziūnienei, Em. Lungienei, Ang. 
Šukienei ir visoms kitoms. Padė
kos pabaigoj pabrėždamas, kad 
Pilėnai auga ir gražėja dosnių 
lietuvių aukomis. Mūsų kaimy
nai Jakunskai paaukojo 100 dol. rr 
savo auką pakėlė aki 1000 dol. 
Kinčiai paarikojo 100 dol. ir savo 
auką pakėlė iki 1000 dol. P. ir Z. 
Jociai savo aukomis jau eina prie 
2000 dol. ‘Kiti aukojo po mažiau. 
Vanda Kimbirauskienė 20 dol. ir 
Stasė Skipinaitienė 20 dol. Be to 
pranešė 'kad joninių programa 
bus tęsiama. Naktį ieškosime pa
parčio žiedo, o salėje vyks šokiai. 
Pasilikusioms žadėdamas leisti net 
pernakvoti gražiuose Pilėnuose.

Diena buvo graži, joninių pro
grama atlikta gerai ir, kas svar
biausia, ji nebuvo daug užtęsta. 
Kaip iš visų veidų matyti, dau
giausia buvo sužavėti B. Lingy
tės egzotiškais šokiais. Tą dieną 
į Pilėnus atvyko ir laužo progra
moje dalyvavo apie 100 svečių.

A. G.

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ
KUOPOS INFORMACINIS 

SUSIRINKIMAS
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PRIVATE FOUNDATION 

ANNUAL NOTICE

Pifrsuant to Section 6104 (d) of the 
ln temai Revenue Code, notice iš here 
by given that the annual report for 
the flscal year ending April 30, 1980 
Of PRUNSKIS FOUNDATION, Ine., a 
private foundatioa is available at the 
fouodation’s principai Office for in 
spection during regular business hours 
from 9 AM to 2 PM by any Citizen 
who reųuests it within 180 days 
after the date of this publication.

The foundation’s principai Office is 
located at 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, ni. 60629. The principai manag- 
er of the foundation is Rev. Joseph 
Prunskis.
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ko beturiu meno (lobių parodė
lė.

Kartu su Detroito Lietuvių 
Kultūras klubu, LTS-gos Detroito 
sk. ir šauliais švyturiečiais Lie
tuvių namuose -balandžio 13 d. 
surengė Lietuvių enciklopedijų 
paminėjimą. Ecyklopedia Litua
nica 6 tomai mecenatų nupirk
ti ir paaukoti universitetams. To
ronto dramos teatras “Aitvaras” 
Lietuvių namuose kovo 30 d. su
vaidino Vytauto Alanto “Saulė
grąžų sala”.

LŠST c. v. leidžiamą anglų 
kalba J. Gliaudos “Agonija” kuo
poje šauliai jau yra užsiprenu
meravę 15 egz. Prenumerata vyks 
ta ir toliau. Buvo pravestas šau
lių ir artimųjų pagerbimas ka
pų puošimo dieną. Jas gražiai su
organizavo ir pravedė kuopos ka
pelionas kun. Alfonsas B-abonas, 
talkininkaujant moterų sekcijos 
vadovei Adelei Poderienei. Ji, tal
kininkaujant Aldonai Tamulio- 
ndenei, pasiuvo 50 vėliavėlių; ko
tus parengė sktn. Algirdas Vai- 
tiekaitis. Pagerbimas vyko Šv. -Ka
po kapinėse prie dr. kun. Igno 
Boreišio kapo.

Apie įvykstantį Hart aikštėje 
Pavergtų tautų festivalį kalbė
jo kuopos vicepirm. Stefanija Kau 
nelienė. Lietuviai jame dalyvaus 
ir įrengę kultūras namelį, politi
nį skyrių ir du maisto kioskus. 
Jaunimo tautinių šokių grupė 
“Audinys” tautinius šokius šoks 
tris kartus. Kultūros nameliui ap
tarnauti reikalingi darbininkai. 
Kiek teko patirti, kitų etninių 
grupių festivaliuose dalyvauja 
daug jaunimo. Lietuvių jaunimo 
į festivalius atvyksta ne tiek daug.

Iždininkas Juozas Augartis pa
teikė kuopos finansų stovį. Kuo
pa nėra iš turtingųjų, bet savo 
reikalams pinigų šiek tiek turi.

Nutarta 1980 m. rugpiūčio 17 
d. Sofijos ir Adolfo Vasiuilių gra
žioje vasarvietėje surengti tradi
cinę kuopos gegužinę — pikniką. 
Į įvykstantį LŠST Kultūrinį sa
vaitgalį rugpiūčio 9 — 10 d. Cle
velande norintieji vykti -registruo
jasi pas kuopos pirmininką V. Ta
mošiūną.

Laisvoji olimpiada Toronte jau 
prasidėjo. Kuopa turi du čempio
nus: Vitalį Šeputą ir Joną Šostaką. 
Jonas Šostakas jau išvyko ir da
lyvauja olimpiadoje.

Susirinkimo pabaigoje kun. Al
fonsas Babanas kalbėjo apie bir
želio išvežtuosius. Po sukalbėtos 
maldos pradėtos vaišės, tai mote-

Birželio 14 d. Šv. Antano pa
rapijos kavinėje įvyko St. But
kaus šaulių kuopos informaci
nis susirinkimas. Kuopos -pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas ati
darydamas susirimkimą pirmiau
sia pristatė į susirinkamą atvy
kusius vakar dieną atšventusius 
savo vardines : Antaniną Jony- 
nienę ir Antaną Grinių. Susirin
kimo dalyviai nepagailėjo daug 
katučių. B kuopos veiklos -prane
šimą padarė pirm. Vincas Tamo
šiūnas. Kuopa viena arba kartu 
su kitomis organizacijomis atliko 
tokius darbus: su savo meniškais 
eksponatais dalyvavo 1979 m. 
spalio 4 — 7 d. Tarptautinio ins
tituto rengiamoj® mugėje ir ins
tituto salėje tarp kitų tautypių 
vėliavų iškabinta plevėsuoja ir 
Lietuvos vėliava. Kartu su kito 
mis organizacijomis 1980 m. sau
sio 27 d. Kultūros centre buvo su
rengtas spaudos sukakčių pami
nėjimas. Vasario 16 d. Wayne 
valstybiniame universitete, lietu
vių kambaryje šventės proga su
rengė paminėjimą. Tuomet u uni
versiteto rūmuose vyko mokomo
jo personalo konferencija. Kon
ferencijos dalyviai buvo sužavėti 
lietuvių kambariu ir šaulių vai
šėmis. Kovo 12 d. ik* gegužės 1 d. 
miesto centrinėje bibliotekoje vy

įiiiiii........ .
Į Vl-siet LIETUVIU ŠOKIU ŠVENTES PROGA | 

DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-ee DIENOS

Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus 
kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už 
pusę originalioe kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite 
didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos 
dirbinių.

Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki 
12 vai. p.p.

(Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra 
iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio).

DRAUGO Administracija

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

LAIŠKAS
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Did Gerb. Pirmininke,

širdingai dėkojame Jums, o per 
Jus ir visai PLB Valdybai ir PLB 
Kultūrinės Talkos Komisijai už tą 
didelę garbę, kurią suteikėt mūsų 
kolonijai, pakviesdami mūsų tau
tinį ansamblį “Ąžuolyną” į JAV 
ir Kanadą sumokėdami visas jų 
kelionės išlaidas ir jį rūpestingai 
globodami.

ši kelionė subrandino mūsų an
samblį ir sustiprino jo pasitikėji
mą savimi, matant, kad jo kūry
bingas darbas ir pastangos buvo 
palankiai įvertinti, parodė jam 
naują lietuvišką pasaulį, atvėrė 
platesnius horizontus ir padidino 
mūsų jaunimo džiaugsmą pri
klausyti lietuviškai šeimai, o ma
lonūs kelionės prissiminimai pa
siliks ilgai ąžuolyniečių atmintyje 
ir širdyje ir, tikimės, paskatins 
juos dar aktyviau įsijungti į mūsų 
kolonijos lietuviškąjį veikimą.

Už visa tai malonėkite priimti 
mūsų pagarbą ir tikrai nuoširdų 
dėkingumą.

Su geriausiais linkėjimais,

Giuidas Mačanskas, 
Pirmininkas

Antanas Gudynas, 
Sekretorius

Dr. Alfredas Stanevičius, 
“Ąžuolyno” Vadovas

Pastaba: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pajėgė atsikviesti 
Urugvajaus “Ąžuolyną” ir Ar
gentinos “Žibutes” tik JAV ir Ka
nados lietuvių dosnumo dėka.

PLB valdyba

— Chicagos telefonų knygoj 
yra 4,769 Smith pavardės ir 
3,401 Jonės pavardės.

rų vadovės Adelės Poderienės ir 
pirminriko Vinco Tamošiūno 
nuopelnai

A. Grinius
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AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS? 

MONETOS? SENĖNOS? 
Sužinokite kodėl CLAY moka 

daugiau.
TEL. — 585-6210
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DAŽYMAS
Gražiai apdažoma už žemą kainą. 

Skambinkite HENRIKUI

Tel. - 434-0386
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHUlIUlHHUIINIIin

★
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 130 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką Ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutės pasaka. Šią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo- 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis “Draugas** ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny- 
gu-
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CLASSIFIED G U I D E
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

ISNUOM. 4 kambarių (2 mieg.) butas 
vyrės. amž. vienam ar dviem asme
nim. Kilimai, apšild. 180 dol. mėn.
Skamb. po 4 vaL popiet — 434-4086.

ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS. J va
karus už Midway aerodromo. 2 mieg. 
Gazas virimui įskaitoma. 260 dol mėn. 

Skambint po 5 vaL vak. 767-7166

ISNUOM. 2-jų kamb. butas su vonia. 
Po'iius. 63-čios ir Sacramento apyl.

Skambint — RE 7-9244

' D R M E S I O

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraiius

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632, teL 927-5980

M O V 1 N G
ŠERĖNAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

TeL _ WA 5-806S

B I A L IBIAI

BRIGHTON PARKE parduodamas 2-jų 
aukštų mūr. namas su rūsiu ir pasto
ge. 3 butai po 4 kamb. 1-mas aukštas 
karšto vand. apšild. Arti Nekalto 
Pr. bažn. Arti Archer Avė. Geros 
pajamos. Tuojau galima užimti. Pri
einama kaina. Kreiptis j

OBRZUT REALTY — LA 5-2871

PALOS HILLS
Savininkas parduoda 10 metų senumo 
“bi-level” namą. 1% vonios, 3 miega
mieji, didelis šeimos kamb. “GrilT, 
baseinas, didelis patio. Galima per
imti 10% morgičių. $87,900. Skam
bint pirm. iki penkt. po 5:30 v. vak. 
tek 598-2810.

Manfoette Parko ir Apylinkių 
NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO

GREITAS IR SĄŽININGAS 
Aptarnavimu

Kreiptis i 
DANGUOLĘ VALENTENAITĘ 
Oeotery 21 — Beacoo Realty

3215 W. 6SRD STREET 
TeL 436-7100 arta 434-0935

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

IREAL ESTATE

NAUJA VIETA
Yra laisvas gražus >4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšild. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn.

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 auto marinio telefonas.

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

Valdis Real Estate
2644 W. 69tii Streel 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

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

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

Mūrinis bungaknv Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- 
Juoti. Geras pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2951 W. E3id Street
Tel. 430-7878 ar 839-5568

U. 5. A.

We'll help you make the right movė

JEI GALVOJATE
PIRKTI AK PABUVOTI 

Kreipkitės |

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tai. _ 767-0600
Independently owned and operated

. ..........................................................m

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238

Perakaitę “Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti.

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168

HUIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIUIIIIIIIIIIilIlIlIlIlUil

M. A. ŠIMKUS
IX COME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450

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

kitokie blankai
IHIHllHlUimiiiniiimiinniiMuimeiiin.it

iiiiiimiiimiiiiiiiiHiiniiiiimiiiiiniiiinii 
i; {vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, Ui. 60629

SIUNTINIU j LIETUVA
Telef. _ 9K-21S7

Vytautas Valantinas
luiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuuuniuuiiiuuiii
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St, tek 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiišišiiišuiuisiiiiš*
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A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 876-5996 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1UI1U1IIU1II11II

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus.

FBANK ZAPOLIS
Telef. — GA 4-8654 

5208 U West 95th Street

IIUIIIllIlIlIlIlIlHIHIIIIHIliUUnUlUUIIIIH

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

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

SERAPINAS — 686-2960

VtlIlIlIlIlinilllllllllllllMMItlIinilllllllIIIIK

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau 33 metus tar
nauja New Jersey. New Tork Ir Con- 
neetieut lietuviams t

Kas leStadlen) nuo 4 Iki 8 vai. po
piet 15 WEVD Stoties New Torke 
1110 kll.. AM Ir nuo 7 Iki 8 vai 
vak. 57.# m«f. FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sušilt Drlve 

Watofainig, N. J. 07096 

TEL - 7SM6M (211) 

IIIIIIIIIIIIINIUU1I1IIUII1IIIIIIIIIIIU1IUIIUII

D £ M E S I O

PACKAGE EIPRESS AtiENCY 
MARIJA NOREIKJENR

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas ii Europos sandėlių. 
MOi W. S* SS., CtUcago. IL S0«2*

TEL. — WA 5-2787

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinniiiiiiiiiii

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge"

♦
Dienraščio “Draugo” admi

nistracijoje galima pasirinkti į- 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, kėramikoa, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių.

Apsilankykite į “Draugo” ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugama

Draugo” adresas: 4545 Weat 
68rd St, Chieago, DL 60629. 
llllllllllllllimiIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUIIM

PROGOS — OPPORTCNTKE8

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsbui'g miestely, Michigan, High- 
way 62 ir Elkhardt Rd. kampas, savi
ninkas parduoda 2-jų akrų sklypą su 
trimis dideliais namais-krautuvės pas
tatas, 2-jų butų “duplex”, didelė dar
žinė, darbui garažas. $155,000.00

Skambint 616—663-2986

VYRAI IR MOTERYS

FUR FINISHER, FuD or Part Time
Eacperienced finiaher needed for our 
State St. Store. Top pay — Top bene- 
fita — Excellent worXin< oondltion. 
Cali for an appointment.

MISS BROOKS — 030-1788 
CHAS. A. STEVENS & CO.

25 N. SUte Street, Chicago, Illinois 
An Equal Opportunitr Empioyar

HELP W A N T E D

T E L L E R
Fui! Time — Typing Reąuired

Mutual Federal Savings 
Tel. 847-7747

FOSTER PARENTS WANTED

Work in your own home and be part 
of an individual’s growth providing 
spedalized care and training.

EARN BETWEEN 
3275 TO $900 PER MONTH 

Chicago Residents, North & West Side 
Only. CONTACT:

SARAH HUTCHINSON 
Foster Home Co-onUnator

Bok 113 — 2nd Floor 
223 W. Washlngton St. 

Chieago, IL 60606

SALES — Housevvives, students and 
business men. Great potential to eam 
$2 - $4,000 per mo. commission w/Aloe 
Vera. For time and location call

ALBERTA 487-3025

HELP VVANTED — MOTERIS

REIKALINGA MOTERIS lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką 
šiokiadieniais. Gyventi vietoje arba 
ateinanti. Palos apyl. Meilus vaikas, 
malonūs žmonės. Skambint 506 6607.

HELP WANTED — VYRAI

JAN1T0RIAL SUPERYISOR
Mature person to supervise, and train 
a crew of 7 handicaped janitors.

Aison mušt be able to do genera] 
building maintenance. blidiun

Monday thru Friday job.
7 A.M.—5 P.M. 

COMPETmVE SALARY. 
Excellent Fringe Benefits.

North Oak Park Location

CALL JOHN HARTMAN.

524-1050 or 524-1257

MACHINIST
Wanted, Boring Mill oper. 

Mušt have experfence. 

Call 597-6110

t I
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
lius laiškus, kuriuose iškeliama 
komunistinės Rusijos 40 metų 
vykdoma Lietuvos okupacija, lie
tuvių tautos naikinimas, perse
kiojimai ir kalinimai bei ištrė
mimai Tą atlieka valdybos pirm. 
Birutė Vindašienė ir vicepirm. 
Rima Sidrienė.

Valdybos nariai aktyviai jun
giasi į Lietuvių dienos ruošimo 
darbus. Br. Andriidoaitis vado
vaus dovanų paskirstymui LB 
ruošiamoje Lietuvių dienų gegu
žinėje, birželio 29 d.

Kazys Barzdukas, Lietuvių fon
do įgaliotinis LB Marųuette Par
ko apylinkės valdyboje, padarė 
pranešimą, pažymėdamas, kad 
LF artėja prie antrojo milijono 
užbaigimo ir kad Marųuette Par
ko lietuviai pasigėrėtinai gražiais 
įnašais yra prisidėję prie LF ug
dymo. Reiškia viltį, kad ir atei
tyje šios apylinkės lietuviai LF 
idėją stipriai rems, tapdami su 
savo įnašu šio reikšmingo fondo 
nariais.

. LB Marųuette Parko apylinkės 
valdybos nariai labai aktyviai 
prisidėjo ir prie didžiojo 40 metų 
Lietuvos okupacijos minėjimo 
ruošimo, kuris įvyko birželio 15 
d. šv. Vardo katedroje.

LIETUVIAI WORCESTERY
dojo V. Roževičius. Po Mišių su
giedota Marija, Marija. Po pietų 
jubiliato garbei Lietuvos Vyčių 
2tj-ta kuopa surengė puikų ban-1 
ketą. Didžioji Maironio Parko sa
lė vos sutalpino svečius, o kele
tas jau nepateko ir turėjo grįžti 
namo. Gausus skaičius jubiliato 
giminių. Jubiliatą kun. J. Baka
ną atlydėjo kunigai: A Volungis, 
A Miciūnas, J. Steponaitis, A 
Yankauskas, B. Uždarinis, mies
to valdžios atstovas T. Early, 
Lietuvos Vyčių 26-tos kuopos 
pirm. R Pinkus. Jubiliatas sutik
tas visų susirinkusių salėje ilgais 
plojimais. Programai vadovavo A 
Seilius. Invokaciją sukalbėjo Šv. 
Pranciškaus parapijos kleb. kun. 
J. Steponaitis iš Athol, Mass. Svei
kino V. Ivaška angliškai ir pa
kvietė visus pakelti vyno taures 
į jubiliato sveikatą, o lietuviškai 
kun. A Miciūnas. Žodžiu sveiki
no miesto valdžios atstovas T. 
Early burmistro J. Levy vardu ir 
įteikė Worcesterio miesto raktą. 
Kartu sveikino ir Worcesterio gy
ventojų bei savo šeimos vardu. 
Sveikino organizacijų pirmininkai 
ar jų paskirti atstovai: Lietuvos 
Vyčių 26-tos kuopos pirm. R 
Pinkus, nes jubiliatas daug metų 
buvo vyčių dvasios vadas. Lietu
vių Labd. draugijos pirm. K. Ado
mavičius, Lietuvių Piliečių klubo 
pirm. E. Tamulevičius, Lietuvos 
Vyčių 116-tos kuopos pirm. L 
Tamulevičienė, Moterų sąjungos 
5-tos kuopos pirm. A. Shumway, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos vicepirm. K. Prapuolenis, 
Worcesterio Lietuvių organizaci
jų tarybos ir Lietuvių radijo va
landos vardu — E. Meilus, Jr. 
Lietuvių Meno mėgėjų ratelio 
pirm. V. Roževičius, šv. Kazimie-

I ________ _______________________

KUN. DR. JURGIS ŠARAUSKAS 
KALBĖS CHICAGOS 

LIETUVIAMS

LB Marąuette Parko apylin
kės valdyba, posėdžiavusi birže
lio 9 d. Marguty;“ nutarė pa
kviesti kun. dr. Jurgi Barauską, 
JAV Valst. sekretoriaus spec. 
asistentą Rytų Europos reika
lams, Chicagos lietuviams skai
tyti paskaitą.

Kun. dr. J. Šarauskas kvietimą 
priėmė. Chicagon atvyksta birže
lio 27 d., penktadienį ir 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje kalbės 
tema: Amerikos ekonominė ir po
litinė padėtis ir Lietuvos vadavi
mo problemos. Tema aktuali, 
įdomi. Po paskaitos prelegentas 
atsakinės į klausimus. Tikimasi, 
kad Chicagos lietuviai šia pa
skaita domėsis ir gausiai vakaro
nėje dalyvaus.

Kun. dr. J. Šarauskas neseniai 
su amerikiečių grupe lankėsi Iz
raelyje ir Egipte, kalbėjosi su tų 
kraštų vyriausybių nariais, susi
pažino su politine padėtimi ir ža
dėjo vakaronėje taip pat pasida
linti šios kelionės įspūdžiais.

Posėdyje nutarta tuojau pa
siųsti JAV prezidentui, senato
riams ir kongresmanams specia

Marųuette Parko LB apylin
kės valdyba ruošia rugpiūčio 17 
d. Marąuette Parko parke nuo
taikingą gegužinę,kur dalyviai bus 
vaišinami • skaniais lietuviškais 
valgiais bei gėrimais. Pirmininkė 
B. Vindašienė gegužinei ruošti 
leidimą jau gavo. J. Janušaitis

SAULIŲ VEIKLOJE

Gegužės 18 d. Vytauto Didžio 
jo šaulių menininkai savuose 
namuose suvaidino keturių 
veiksmų dramų “Valkatą". 
Kaip teko patirti iš meno vado
vo J. Petrausko, šis veikalas su 
rastas rankraštyje be autoriaus 
parašo, ir todėl iki šiol nežino
mas. Dramoje vaizduojama, 
kaip moteris, pagimdžiusi kū
dikį — mergaitę, miršta, ir toje 
pačioj palatoj kita moteris pa
gimdo mirusį kūdikį. Kažkieno 
sprendimu kūdikiai buvo sukeis 
ti. Mirusios žmonos ir prarasto 
kūdikio tėvas įpuola į despera
ciją, pradeda girtuokliauti ir 
tampa valkata. Intrigantų dėka 
apkaltinamas, patenka ilgiems 
metams į kalėjimą, iš kurio vė
liau pabėga. Po keliolikos metų

50 METŲ KRISTAUS IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Birželio 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje kun. Jonas 
Bakanas šventė auksinį kunigys
tės jubiliejų. Worcesterio lietu
viai džiaugėsi kartu su jubiliatu 

ir dėkojo Dievui, kad sulaukė 
kun. J. Bakanas šio gražaus ju
biliejaus ir dar yra stiprios svei
katos. Tai vienas iš pirmųjų ku
nigų, kilusių iš šv. Kazimiero pa
rapijos.

Birželio 15 d. yra mums lietu
viams didelio liūdesio ir gilaus 
skausmo diena, nes 1940 m. bir
želio 15 d. komunistinė Rusija su 
šarvo Raudonąja armija okupavo 
Lietuvą ir pradėjo mūsų tautos 
naikinimą, kuris tęsiasi jau 40 
metų. Tėvynėje esantieji ryžtin
gai kovoja prieš okupantą, ne
žiūrėdami Sibiro tremties ir mir
ties. Juos visus jungia vienas tiks
las — laisvė Lietuvai. Taip čia 
džiaugsmas ir skausmas jungėsi 
daugelio širdyse. Jubiliatą kun. 
J. Bakaną atlydėjo į bažnyčią al
toriaus patarnautojai, lektoriai, 
Aušros Vartų parapijos kleb. kun. 
A. Volungis, kleb. kun. A. Mi
ciūnas, MIC, ir vyskupas augzi
liaras T. Harrington, parapijos 
vyrų chorui, vadovaujamam mu
ziko Z. Snarskio ir vargonais pa
lydint vargonininkei O. Keršy- 
tei, giedant entuziastingai Pulkim 
ant kelių. Jubiliatas kvietė visus 
jungtis su juo Dievui padėkos šv. 
Mišiose. Dalyvavo giminės, drau
gai, pažįstami, Šv. Kazimiero vie
nuolijos seselės ir tikintieji. Jubi
liatas užgiedojo Garbė Dievui 
aukštybėse... Esu tikra, kad ne 
silpnesniu balsu, kaip jis giedo
jo prieš 50 m. šv. Mišias kartu 
koncelebravo kunigai A. Volun
gis ir A Miciūnas. Kun. A Vo
lungis pasakė ir pamokslą ang
lų kalba, pradėdamas Kristaus 
žodžiais: „Ne jūs mane išsirinko
te, bet aš jus“. Iškėlė kunigo 
reikšmę ir Kristaus jam pavestą 
darbą žmonėse, o tų darbininkų 
eilėse kun. J. Bakaną, kuris per 
50 metų kunigiško gyvenimo sa
vo darbu visada reprezentavo 
Kristų. Lietuvių kalba trumpai pa
sakė kun. A. Miciūnas, priminda
mas, kaip dažnai išsireiškia sa
kydamas, kad kun. J. Bakanas 
yra pusė vikaro mūsų parapijo
je, nes kiekvieną dieną jis atva
žiuoja anksti rytą atnašauti šv. 
Mišių.

Kalbėjo ir vyskupas T. Har
rington, kuriam kun. J. Bakanas 
yra pažįstamas iš senų laikų, ir 
priminė kilnią asmenybę kuni
go, ištikimai tarnavusio 50 metų 
Kristui ir žmonėms.

Dovanas prie altoriaus nešė ju
biliato brolis ir sesutė. Solo gie

ro parapijos mokytojų ir moki
nių vardu mokinys J. Statkus. 
Raštu sveikino mnsj. Danuhue, 
kongr. J. Early ir kiti.

Meninę programos dalį atliko 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Z. Snarskio, akomponuojant pa
rapijos vargonininkei O. Kerpy
tei. Padainavo šešias liaudies dai
nas, kurios buvo palydėtos ne tik 
akomponiatorės, bet ir su fleito
mis J. Juodaitytės, V. Juodaitytės 
ir A Tamošiūno. Pabaigoje sugie
dojo Ilgiausių metų ir galingai 
sušuko tris kartus valio. A Glo- 
das ir G. Račiukaitis choro var
du įteikė dovanėlę. J. Ivaška pa
skaitė trumpai jubiliato biografi
ją. Pabaigoje žodį tarė jubilia
tas. Dėkojo Dievui, kad pajėgė 
per 50 kunigystės metų tarnauti 
Dievui ir žmonėms. Dėkojo žmo
nėms, kurie savo maldomis padė
jo nešti kunigystės naštą. Dėko
jo visiems kurie prisidėjo prie šio 
jubiliejaus rengimo bent kokiu 
darbu, o ypač vyčių 26-tai kuo
pai, kuri ėmėsi visos iniciatyvos. 
“Tikra man džiaugsmo šiandien 1I 
diena ir graži diena, saulutė švie
čia, tad risi džiaukimės ir dėko-}j 
kime Dievui už visas man su
teiktas malones per 50 kunigys
tės metų, o jums Dievulis tesu
teikia tai, ko trokšta kiekvieno 
širdis”.Mielam jubiliatui kun. Jo
nui Bakanui tenka palinkėti ge
riausios sveikatos ir dar daug me
tų dirbti mūsų parapijoj.

M.

TRADICINE VEŽTU 
VAKARIENĖ

Amerikos nepriklausomybės pa
skelbimo išvakarėse, liepos 3 d., 
Lietuvių Labdaros draugija Mai
ronio Parke rengia vėžių vakarie
nę nariams. Kuriems vėžiai ne
patinka, lietuviškos dešros su ko
pūstais Maironio Parko šeiminin
kės E. Kaušeričienės su jos per
sonalu bus paruoštos. Svarbiau
sia bus skanus, putojantis alutis 
iš bačkelių, kurio kiekvienas ga
lės gerti, kiek pajėgs pakelti.

J M.

KUR TAS ŠALTINĖLIS
Edmondas Koodb ir Janas Girijotas (dainavo 27 popuhariąsiaj 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
ISleido dr. Jokūbas Stulas, Lietuvos atsiminimų radijo programos

vedėjas, gyv. V/atchung, N. J.
Dviejų plokštelių albumas su perstuadmu kainuoja $14 J5. III. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. CSrd SL, Chicago. U. C0C25

TEATRINIO VARGO KELIAIS
J uotas Kaributas

Memuarai. 00 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pual. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina sa persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti —

DRAUGAS, 4545 W. ttrd SL, Chicago, HL 00029.

Perskaitę Draugą duokite jį kitiems pasiskaityti.

rastais dokumentais išaiškint*, 
kad viskas tik klasta, jis nekal 
tas, suranda savo dukrą ir grįž
ta į normalų gyvenimą.

Nelengvas darbas paruošti 
scenai gerą vaidinimą, šauliai 
gali didžiuotis, turėdami savo 
tarpe Juozą Petrauską, kuris 
tam darbui tikrai nesigaili pa
stangų. Vaidintojų buvo septy
ni: pats režisierius Juozas Pet
rauskas, jo žmona Salomėja, sū 
nūs Kęstutis, Stasys Stanaitis,

Rasa Tolis, Vida Kivėnas ir Vd 
demaras Sadauskas. Gerą gri- 
marimą atliko Ž. Numgaudaitė 
ir R. Pakštaitė. Sufleravo P. 
Padvaiskas.

Vaidinimas praėjo sklandžiai, 
gerai pasiruošta. O kad lietu
viai laukia panašių vaidinimų, 
įrodyta atsilankiusiųjų žiūrovų, 
kurių buvo pilnutėlė salė. Reko 
menduotina ir kitoms lietuvių 
kolonijoms pasigėrėti šiuo vei
kalu. J. Yla

A. f A. MYKOLAS POCIUS
Gyveno 3328 S. Lituanica Avenue, Chicago, Illinois.

Mirt birželio 24 <L, 1980 m., 1J0 vaL popiet, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime sesers vaikai Sophie Trumpulis, 
Marie Dausinas, Peari Pepp, Ann Panzica ir Stanley Sprindis, 2 bro
liai Lietuvoje: Jonas ir Aleksandras su šeimomis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Litu
anica Avenue.

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, birželio 26 d. Iš koplyčios 8:30 
vaL ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sesers vaikai ir kiti giminės.

Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas — Telef. 927-1138.

Irute,
Mylimos SESUTES netekus, 

užjaučiame Tave ir Tavo artimuosius.

Koste ir Zigmas Mikužiai 
Laima Kapeika

A. f A. PETRUI URBONUI 
Lietuvoje mirus, broliui Povilui Urbonui 
ir šeimai reiškiame gili^ užuojautą.

Stropiai 
Ladviai 

0. Mažionytė

A. t A. Indrei Damušytei—Čepulienei
mirus,

didžio skausmo valandoj jos motmą [ADVYGJį DA- 
MUŠIENĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Klaipėdos Pedagoginio Instituto 
Kolegės gyvenančios Ctiicagoje

A. f A.
VALEI SABONAITIENEI mirus,

jos dukroms PRAURIMEI RAČIENEI, BIRUTEI PO- 
DIENEI ir VANDAI PETKUVIENEI ir jų ŠEIMOMS 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Juozas ir Benigna Lauruioniai

A. f A. INDRA DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI
mirus,

jos vyrą tėvus JADVYGĄ ir dr. ADOLFU
DAMUSIUS, lezerj GINTĮ, brolius SAULIŲ ir VY
TENĮ su teima nuoiirdžiai užjaučiama ir kartu 
liūdime.

Sklrgaudy teima

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 26 d.

A. f A. ANTANAS MILČIUS,
Advokatas, buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, mirt Los An
geles, Calif. 1960 m. birželio 4 <L, 8 vai. ryto, po sunkios ligos, 85 
metų amžiaus. Palaidotas Los Angels Kalvarijos kapinėse, iš lie
tuvių Sv. Kazimiero parapijos bažnyčios.

Likusioms Okup. Lietuvoje jo seserims ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

JUOZAS Ot ONA ANDRIAI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Ave. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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• DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 26 d.

x Knn. Andrius Naudžiūnas, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro 
vincijoe sekretorius, išvyko 
trims savaitėms į Bostoną ap
lankyti savo motinos ir kitų ar 
timųjų bei pasilsėti nuo vasa
ras karščių prie Atlanto. Į Chi
eagą ir savo pareigas grįš lie
pos 17 d.

X Algirdas Pužauskas, “Drau 
go” pirmojo puslapio redakto
rius, su žmona išvyko atostogų. 
Į darbą grįš liepos 14 d.

X DaiL Marytės A. Gaižutie
nės ir kolekcionieriaus Karolio 
Avižienio keramikos ir grafikos 
paroda bus “Galerijoje” (744 
N. Wells. St., Chicago, UI. 
60610) nuo birželio 27 iki lie
pos 13 d. Lietuvių visuomenė 
kviečiama parodoje apsilankyti 
ir ją apžiūrėti.

X “Nemuno” ansamblio tau
tinių šokių šokėjai birželio 29 
d. iš Brazilijos (Sao Paulo) at 
vyksta į St. Petersburgą, Fl. Su 
stos Rose Mane motelyje, pas 
Dirses. Pasirodys su savo šo
kiais lietuvių klubo salėje. Pir
madienį šokėjai atvyksta į Chi
eagą.

X Į Tautinių šokių šventę iš 
Clevelando atvyksta dr. Jonas 
Maurukas su šeima ir dr. Vik
toras Stankus. Jie taip pat daly 
vaus liepos 4 d. 3 vai. p. p. 
Korp! Neo-Lithuania pasitari
me Liet. Tautiniuose namuose, 
kur bus bendri pietūs, tradicinis 
alutis, o vakare šokiai, grojant 
Neo-Lithuanų orkestrui.

X Liet. Kat federacijas Chi
cagos apskritis birželio 29 d. 
po 10:30 vaL šv. Mišių Svč. M. 
Marijos Gimimo par. salėje ren 
gia susitikimą su kun. Kazimie
ru Kuzminsku, kuris padarys 
pranešimą apie savo kelionę ir 
apie “Liet Kat. Bažnyčios Kro
nikų” leidimą svetimomis kalbo
mis. Čia bus galima įsigyti ir 
“Kronikos” išleistas knygas.

X Pasikalbėjimas su Karoliu 
Avižienių, kuris su Maryte Gai 
žutiene rengia grafikos ir kera
mikos parodą, bus perduotas 
šiandien 7:05 vai. vak. per Mu
zikinio kaleidoskopo radiją 
(banga 1450 AM). Pasikalbėji
mas bus apie parodą, kuri ati
daroma birželio 27 d. “Galeri
jos” patalpose.

X K. Avižienio paveikslų ko
lekcijos ir M. Gaižutienės kera
mikos darbų paroda atidaroma 
penktadienį, birželio 27 d. “Ga
lerijos” patalpose, 744 North 
Wefls Street miesto centre. 
Svečių priėmimas tarp 5 ir 8 
vaL vakaro. Parodas galima ap
žiūrėti kasdien nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais 
uždaryta. Paroda tęsis iki lie
pos 13 d. (pr.)

X šokių šventės proga nepa
mirškite aplankyti Nonnan Bur- 
steino kaiBnšų prekybą, kur bus 
specialiai didelis išpardavimas 
visokių kailinių nuo birž. 25 d. 
iki liep. 10 d. Galėsite įsigyti 
naujausios mados kailinius. 
Adrama: 185 N. Wabash Avė., 
Chloago, 2-ras ankštas. Atdara 
ano 9 v. r. Iri 5:30 v. v.; šešta- 
dknf ano 9 v. r. fid 4 v. popiet 
Tri. 263-5828. (sk.).

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir 11 Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoj. 
2918 Wsst 6Srd St, Cbkago, IL 
0M20. TeL (SIS) 4364337 (ak.)

X GINTARO VASARVIE-
TEJE reikalingas jaunuolis į- 
vairiems darbams. Skambin
kite vakarais telefonu —

616—469-3298 - (ak.)

x Marija Remienė praėjusį 
savaitgalį lankėsi Los Angeles, 
kur dalyvavo dail. A. Galdiko 
dailės kūrinių parodos atidary
me, pasakydama kalbą. Čia su
sitiko ir savo seserį seselę Mar
garitą Bareikaitę, kuri iš Putna 
mo, Conn., atgabeno ten laiko
mus dail. A. Galdiko likusius kū 
rinius. Paroda susilaukė pasise
kimo ir nemaža kūrinių parduo 
ta. Ta pačia proga M. Remienė 
“Draugo” parengimų komisijos 
vardu tarėsi su vietos veikė
jais dėl galimų kitais metais 
“Draugo” romano premijos įtei 
kimo iškilmių.

x A. a. Marija Geigaitė Putra 
mentienė - Giedraitienė, buvusi 
ilgametė Panevėžio mergaičių 
gimnazijos inspektorė ir direk
torė, sulaukusi 90 metų am
žiaus, birželio 24 d. mirė Kaune. 
Laidojama Petrašiūnų kapinė
se. Liko duktė su šeimo ok. Lie-. 
tuvoje ir giminės Chicagoje.

X Marąuette Parko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba šį penktadienį, birželio 27 
d.„ rengia vakaronę Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronėje 
pranešimą padarys kun. dr. Jur 
gis Šarauskas, Valstybės depar 
tamento aukštas pareigūnas, at 
vykęs iš Washingtono. Visuome 
nė, besidominti Valstybės de
partamento veikla ir politiniais 
reikalais, kviečiamą dalyvauti.

X Marija Šimonytė Endrijo- 
nienė yra aukšta Goodwill In
dustries pareigūnė — viešųjų 
reikalų vadovo asistentė, kuri 
rūpinasi svarbesniais bendrovės 
reikalais, šios kompanijos labai 
vertinama. Bet įdomu ir tai, 
kad ji neatitrūksta nuo lietuviš
ko gyvenimo. Los Angeles gy
vendama,- šoko tautinių šokių 
grupėje, Chicagoje priklausė 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
mokyklos tėvų sąjungai, šoko
N. Pupienės vedamame Lėtūno 
ansambly, vaikus leidžia į liet. 
mokyklą ir skautų organizaciją. 
Ji su šeima gyvena Marąuette 
Parke.

; X Povilas Ivaška, Elizabeth, 
N. J., užsakė “Draugą” savo 
dukrai, atnaujino prenumeratą 
ir dar pridėjo 10 dolerių auką. 
Už viską maloniai dėkojame.

x Elena ir Juozas Pajuodis
iš Hot —Springs, Ark., atvyko 
į Chieagą, lanko savo artimuo
sius ir draugus. Ta proga užsu
ko į “Draugą” su anūke Aušra 
Ramanauskaite, gyv. su tėvais 
Chicagoje, nusipirko knygų, 
plokštelių ir medžio dirbinių už 
didesnę sumą.

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubas rengia 
linkarną subuvimą — pikniką - 
gegužinę birželio 29 d., sekmad., 
Vyčių sodelyje ir salėje. Pra
džia 12 vai. popiet. Maloniai 
kviečiame svečius ir narius atsi
lankyti. Klubo valdyba

(pr.)

x A. a. Gedimino Stončžans
penkerių metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos sekmadienį, birže
lio 29 d., 9 vai. ryto T. Jėzuitų 
koplyčioje. Giminės ir pažįstami 
prašomi prisiminti jį savo mal
dose.

Nuliūdę: Vaikai, mamytė, se
suo ir brolis su šeimomis, (pr.)

x Nepriglrdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. dd 
4 vaL popiet* adr.: 3042 W 63 
St, Chieago, HL TeL 776-3189. 
Parduodomi ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens- 
laad A Associates, 950 Lake 
St, Oak Park, HL Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. br šeštad 
TeL 848-7125. (ak.)

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

Tautinių šokių komisijų pirmininkai ar atstovai. Iš kairfs: bilietų tvarkytoja — Genė Rimkienė, laimėjimų — Ed
vardas Lapas, pirmosios pagalbos — dr. Algimantas Gleveckas, komiteto iždininkė — Dalia Dun^zilienė ir spaudos 
infor. — Dalė Gotceitienė. Nuotr. V. Jasineviėiaus

NET VYŽA UGNĮ SKĖLĖ
Taip buvo Loretos ir Jurgio vestuvėse

teitininkė nuo mažens, Cicero 
kuopos globėja. Nėra abejonių, 
kad jaunieji sugebės auginti, au
klėti globoti ir savo šeimą. Abu-

T - . -n . . . ,T .x._ ~ • •• », du Bradūnai uolūs visuomeninin
Lietuviškos vestuves Chicago-) Vaičiūnas, Vida Tumuuene - Ma fa), karininkai, tautinių šokių

je nenaujiena, bet vis dėlto ma
loni žinia. Birželio 21 d. 3 vai. 
po pietų kun. A. Kezys Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje sutuokė 
ciceriškę Loertą Radvilaitę ir va- 
šingtonietį, anksčiau gyvenusį 
Chicagoje, Jurgį Bradūną. Jau
nuosius prie altoriaus, be jų tė
velių, palydėjo 7 poros pamergių 
ir pajaunių: Felicija Radvilaitė - 
Gudinskienė (jaunosios sesutė iš 
Hamiltono), Saulius Mikaliukas, 
Aldona Zailskaitė — Pijus Ston- 
čius, Marce Vincė — Vytas Na
rutis, Elena Bradūnaitė (jaunojo 
sesutė) — Linas Rimkus, Lionė 
Bradūnaitė (jaunojo jaunesnioji 
sesutė) — Linas Mikulionis, Ži
butė Vaičiūnienė — Vaidotas

x Pavergtųjų tautų komite
tas Chicagoje, latvių rūpesčiu, 
ir šiais metais išleido ženklus 
— lipinukus atskirais lapais, ke 
lių rūšių. Juose surašyti sovieti
nių rusų pavergtų tautų vardai. 
Atspausdinti įrašai anglų kal
ba: ‘Gaptive Nations”, “Free- 
dom Rače Olympics”, “Boycott 
Moscow Olympics” Norintieji 
užsisakyti šių ženklų didesnį kie 
kį prašomi rašyti adresu: Cap- 
tive Nations Committee, 4146 
North Eiston Avė., Chicago, IL 
60618.

x Dr. A. Čiuris, Lake Zurich, 
UI., yra nuolatinis “Draugo rė
mėjas. Ir dabar, atnaujindamas 
prenumeratą, atsiuntė 20 dole
rių auką. Maloniai dėkojame ir 
skelbiame Garbės prenumerato 
rium.

X V. Rociūnas, “Draugo” 
bendradarbis Clevelande, užsa
kė dienraštį savo dukrai Vidai 
ir žentui Arūnui Duliūnams. 
Kartu paskyrė ir auką. Esame 
dėkingi.

x Rožė Miliauskienė, čikagiš- 
kė, nuoširdi skaitytoja, parėmė 
mūsų spaudos darbus 10 dole
rių auka. Labai ačiū.

x Borto Vaišvila, St. Peters- 
burg, Fl., atnaujindamas prenu
meratą, kaip metinį mokestį at
siuntė 50 dolerių. Laiške “Drau 
gui” jis iškėlė siaučiančią inflia 
ciją ir vis didėjančius leidimo 
kaštus. Jis siūlo pakelti prenu
meratos mokestį ligi 50 dolerių. 
UŽ auką maloniai dėkojame.

X B. Bacevičius, St Catheri- 
nes, Kanadoje, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū.
♦.

EgiS ROkitetytė - Sandatrom. Forest P»fk, III., su savo kūriniu. Ji dalyvaus 
American Society of Artlsts Ine., ruoAiamoj parodo] birželio 27-29 d.. 11 vai. 
ryto iki 7 vaL vak. Chicago Ava., tarp Michigan Ava. ir Laka Store Dr. 
ROUtatytS yra Žmonų dail Aat RfikZUMa

rius Gudinskas.
Ciceriškiai — čikagiškiai jau

nuosius labai mylėjo, taigi baž
nyčia buvo pilna žmonių, šv. Mi
šių metu giedojo sol. J. Vaznelis, 
vargonavo A Skridulis. Didelis 
būrys bičiulių jaunuosius sustab
dė prie bažnyčios didžiųjų durų 
ir sugiedojo jiems ilgiausių metų.

7 vai. Jaunimo centro didžio
joje salėje, kurioje buvo susirinkę 
apie 300 Bradūnų - Radvilų šei
mų kviestinių svečių, prasidėjo lie 
tuviškų vestuvių apeigos ir vai 
šės. Jaunuosius prie garbės stalo 
su iškilminga palyda atvedė šau
nus kvieslys (A. Kaminskas). Tė
veliai sutiko juos su. duona ir 
druska. Skambėjo dainos, sveiki
nimo šūkiai, o šaunus Balio 
Pakšto orkestras grojo iškilmin
gą maržą. Lijo pajaunių mėtomų 
saldainių lietus. Kvieslys labai 
iškilmingai ir vaizdžiai paskaitė 
oraciją, parašytą senųjų lietuviš
kų vestuvinių tradicijų papročiu. 
Jaunoji, atėjusi į marčias į Bra
dūnų namus, atidarė didžiulę 
kraičio skrynią ir įteikė dovanas: 
Kazei Bradūnienei — gražią ska
rą, Kazį Bradūną perjuosė pla
čia lietuviška juosta, mošoms 
(jaunojo sesutėms) — gintaro 
karolius.

Kazys Bradūnas, sveikindamas 
jaunuosius, savo žodyje pastebė
jo: “Mes tėvai, esame labai lai
mingi, lyg savo vestuvėse būda
mi.” Linkėjo jauniesiems nepra
rasti lietuviškų vertybių, o baig
damas kalbą paskaitė Loretos ir 
Jurgio garbei jo parašytą specia
lų eilėraštį — “Tegu žiedas žydi”. 
Invokadją sukalbėjo kun. K. Tri
makas.

Toliau vestuvinį žiedą ridenti 
K. Bradūnas pakvietė jaunųjų 
šeimų artimą bičiulį dr. Petrą Ki
sielių, kuris, pasveikinęs jaunuo
sius ir svečius, kalbėjo apie šios 
puotos kaltininkus. — Jurgis — 
mergelių gynėjas, smakų tram
dytojas, gainiojęs juos ir braidęs 
po pelkes — iš čia gal būt Bra
dūnų pavardė. Chicagoje daug 
dirbęs, veikęs, ypač ateitinin
kų organizacijoje, baigęs aukš
tuosius mokslus, dabar dirbąs A- 
merikos Balso lietuviškam sky
riuje, Washingtone. Loreta — sa
vininkė Radvilų pavardės, dauge
lį kartų linksniuotos Lietuvos pra 
eityje, akademinio mokslo laips
nio savininkė (prieš savaitę įsi
gijo magistrės laipsnį), lituanis
tinės mokyklos mokytoja, uoli a-

j šokėjai, ateitininkų ir kitų jauni 
mo stovyklų dalyviai, vadovai 

Jaunosios tėvelis a.a. Jurgis 
Radvila mirė maždaug prieš 10 
metų. Likusi našlė Eleonora Rad
vilienė sugebėjo išauginti ir iš
mokslinti tris vaikus. Abudu tė
vai buvo mokytojai. Jurgio tėvai 
— iš profesijos mokytojai — li
tuanistai, ryškūs visiems žinomi 
kultūrininkai, spaudos darbuoto
jai. Savo žodį P. Kisielius baigė: 
“Mieli Jaunavedžiai, mes visi, 
šventės dalyviai, per jus grįžta
me į savąją tautą, žinodami, kad 
jūsų šeimoje lietuviška kalba ir 
tautinė sąmonė bus perkeliama į 
ateinančias kartas”.

Pirmajam tostui už jaunuosius 
vadovavo I pabrolis Saulius Mi
kaliukas, o kitiems vadovo nebe
reikėjo... B Washingtono atvykęs 
žum. Vladas Butėnas, jaunosios 
krikšto tėvas, prisiminė jaudinan
tį momentą, kai Loretą nešė 
krikštyti. Amerikos balso Lietu
viu skyriaus vardu jis įteikė gra
žią dovaną. Aldona Prapuoleny- 
tė sveikino jaunuosius vysk. M.
Valančiaus at-ku kuooos vardu nyCioje- Raimundas anksCiau yra gy- yaianciaus ar ku Kuopos vara-u venęs ChicagOje o nona ^^5) ir 
ir taip pat įteike dovaną. Jautrų
sveikinimo žodį raštu atsiuntė 
prof. kun. Yla (šiuo metu ligo
ninėje). Buvo ir daugiau sveiki
nimų, o dainų ir šaunių lietuviš
ku vestuvinių išdaigu.

Gražiai pasirodė Jaunimo cent
ro taut. šokių ansamblis, vado
vaująs Leokadijos Braždienės, ku
riame jaunasi Jurgis Bradūnas 
daug metų buvo šokėjas. Ansam
blio nariai ir veteranai kartu su 
jaunaisiais sušoko puikių apeigi- 
ginių vestuvinų šokių, o jauno
sios veliumo nuėmimo ceremoni
joj merginos atsisveikino nuota
ką, atlikdamos tradicinę sadutę. 
Linksmuos išraitymuos jaunasis 
gavo pypkę, o šluotą, jaunosios 
gailėdama, anyta įteikė jaunikiui. 
Puota baigta smagiais bendrai: 
siais šokiais, kuriems grojo B.

CHICAGOS ŽINIOS
MILIJONIERIAUS

TRAGEDIJA

Pulitzer premija apdovanota
sis dramaturgas Sam Shephard 
yra sukūręs dramą pagal gyve
nimą multimilijonieriaus Howar 
do Hughes, kuris dėl neregulia
raus gyvenimo, dėl narkotikų 
buvo pasidaręs pusiau išprotė
jusia pabaisa. Šią dramą dabar 
stato Remains teatras

KUBIEČIAI I CHICAGĄ
Keletas tūkstančių Kubos pa

bėgėlių iš McCoy, Wto., Stovyk 
los atvyks į Chieagą. Gal būt 
net apie 10,000. Miesto vadovy 
bė posėdžiavo, svarstydama, 
kaip sėkmingiau juos įkurdinti.

SUGAVO PLĖŠIKUS

Policija surado 10,000 dol. iš 
tų apie 50,000, kuriuos keturi 
plėšikai buvo pagrobę iš 83 m. 
senutės ir 63 m. jos dukters Chi 
cagos šiaurėje. Policija sugavo 
tris plėšikus, nes kaimynas per 
davė policijai jų automobilio nu 
merį. Jie įėjo į namus, sakyda
mi, kad yra miesto siųsti taisy
tojai.

IŠ ART! IR TOL!
L A. VALSTYBĖSE

— B. Raugas, J. Mlngaila ir 
B. Karaškienė sudaro naują pie 
tinės N. J. LB apylinkės valdy- 
bą.

— Rašyt. L. Dovydėnas daly
vavo pietinės N. J. apylinkės 
tradicinėje, kasmetinėje gegu
žinėje (Joninėse) ir skaitė savo 
poezijos.

— Justinas ir Jadvyga Ge- 
čiauskai atšventė 50 metų vedy 
binę sukaktį birželio 22 d. Phila 
delphijoje.

— Vincas Balčiūnas; Phila- 
delphijos Lietuvių namų valdy 
bos pirmininkas, arti 30 m. iš
dirbęs GE bendrovėje, pradėjo 
pensininko dienas.

KANADOJE
— Kanados Lietuvių Žmo

gaus Teisėms ginti komitetas 
pasėdžiavo Anapilyje. Jis ap
žvelgė jau atliktus darbus ir su
planavo naujus, ryždamasis 
plėsti savo veiklą visoje Kanado 
je. šiuo metu rūpinamasi pagal 
ba lietuviams kaliniams Sov. Są 
jungoje ir Lietuvoje. Įvairios 
organizacijos prašomos globoti

Raimundas ir Dona (Janeliflnalte) Sma- 
lenskai, sukūrę S. m. vasario 23 d. 
šeimą Toronto PrisikSlimo par. baž-

mokslus baigusi Toronte.

Pakšto orkestras. Kartu su jaunai
siais jų laime džiaugėsi visi arti
mieji. Lietuviai jaunimas, kurio 
buvo gal du trečdaliai visų daly
vių, parodė savo didelį kultūrin
gumą, gerą išauklėjimą ir stebėti 
ną ištvermę — nepavargti. Lie
tuviško priežodžio žodžiais, “šo
ko, (kad net vyža ugnį skėlė”.

Vestuvių vaišių stalus ir val
gius gražiai paruošė gerai žino
ma šeimininkė Ona Norvilienė. 
Jaunieji, po povestuvinės kelio
nės, įsikurs pajūryje prie Balti- 
morės, kur Jurgis Bradūnas, kar
tu su savo seserimi Elenute, turi 
įsigiję namus. Visi čikagiškiai bei 
ciceriškiai linki jiems laimingo 
gyvenimo. ( bk)

MOTOCIKLO PAVOJAI

Brangstant gazolinui, daugė
ja motociklų naudojimas Illinois 
valstijoje. 1979 m. motociklų 
buvo 14.6% daugiau negu 1978 
m. Daugelis važinėja motocik
lais be apmokymo, užtat būna 
daug nelaimių. 1979 m. Illinois 
valstijoj buvo sužeista 6,700 
motociklistų ir žuvo 219 žmo
nių.

VASAROS PAVOJAI

Užsidarius mokykloms vasa
ros atostogoms ir nesant pakan 
karnai tarnybų jaunuoliams, po 
licija susirūpino, kad Chicagoje 
nebūtų daugiau nusikaltimų. Su 
daromi planai kovai su nusižen
gimais. Bus sustiprintas polici
jos patruliavimas parkuose, 
prie maudymosi baseinų ir ki
tose vietose.

FESTIVALIO RESTORANAI

Chicagos festivaly bus 76 res 
toranai. Daugiau negu trečdalį 
jų gavo teisę laikyti negrai ir 
kitos mažumos. Festivalis bus 
Navy Pier.

vieną ar kitą kalinį. Nutarta pla 
čiau informuoti kanadiečių vi
suomenę apie politinius kalinius 
per Karavaną ir Laisvės olim
piadą.

— A. a. Irena Jurkienė-Berea 
nevičiūtė, 45 m. amžiaus, iš Ota 
vos birželio 12 d. iškilmingai pa 
laidota šv. Jono lietuvių kapinė
se. Velionė į Kanada atvyko iš 
Venecuelos ir su tėvais apsigy
veno Toronte, kur reiškėsi skau 
tų veikloje. Vėliau sukūrė šei
mą su inž. A. Jurkum Otavoje. 
Penkerius metus sunkiai sirgo, 
globojama savo šeimos. Paliko 
vyrą ir tris nepilnametes duk
ras. Laidotuvių pamaldose daly 
vavo abiejų parapijų kunigai, 
solo giedoja sol. V. Verikaitis 
vargonais palydėtas muz. J. Go- 
vėdo. Atsisveikindamos su jau
na velione, sesės skautės ant 
karsto padėjo po rūtos šakelę, 
šeimos artimieji — po rožę.

— Apvogė Vilniuje. Vienas to 
rontietis, lankęsis su grupe ki
tų tautiečių, buvo apgyvendin
tas “Gintaro” viešbutyje. Ten 
atsigulė pailsėti, nes jautėsi pa
vargęs. Atsibudęs neberado nei 
3000 dolerių, nei dokumentų. 
Nukentėjęs tautietis apie tai 
pranešė milicijai, kuri betgi nie 
ko negalėjo padėti. Kadangi li
kusioms dienoms jis neturėjo pi 
nigų, kiti tautiečiai sudėjo jam 
po 3 dolerius. Grįžo jis Kana- 
don apkartęs ir nusivylęs.

— KLK Kultūros draugija
“Žiburiai” posėdžiavo “T. 2” pa 
talpose. Dalyvavo apie 20 na
rių. Pirmininkavo B. Sakalas, 
sekretoriavo V. Bireta. Praneši 
mus padarė pirm. dr. S. Čepas, 
ižd. P. Bražukas, vicepirm. 
spaustuvės reikalams, A. Bum
bulis, revizijos komisijos pirm. 
V. Montvila ir red. kun. Pr. Gai 
da. Rasta, kad savaitraščio lei
dyba vyksta normaliai, užsaky
tos naujos rinkimo mašinos, 
stengiamasi įvesti techniškų pa
gerinimų. Ryšium su naujų ma 
šmų įsigijimu gauta aukų, ku
rios —palengvins jų išmokėji
mą. Iš finansinės apyskaitos bu 
vo matyti, kad laikraštis iš pre 
numeratos ir skelbimų negalėtų 
išsilaikyti, jei nebūtų papildomų 
pajamų, būtent, aukų, spaudos 
baliaus, loterijos. Vis didėjant 
išlaidoms, numatoma pakelti 
“Tž” prenumeratą nuo 1981 m. 
sausio 1 d.

— Kanados savaitė — birže 
lio 25 — liepos 1 d. Gyventojai 
tomis dienomis iškėlė Kanados 
vėliavą, tuo pabrėždami krašto 
vienybę.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Mikas Kazlauskas

mirė birželio 19 d. Melboume, 
sulaukęs 84 metų amžiaus. Pa
laidotas Springvale kapinėse.

Advokatas
GINTARAS P. 6EKNAS

Darbo vai.: nuo 9 v. r. flri 6 v. ▼. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, DL 60629 
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Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel. — 7768700 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
Šeštad. 9 vai . iki 1 vai. d.

Marija Aukžtaitė

IŠEIVĖ
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Azt Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 45 W. 6Srd 8t., 

Chicago, IL 60669

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHUIINIINUIIMIUHUai

t

Split by PDF Splitter




