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Mes pasaulyje 
vienui vieni 
Atviras laiškas Lietuvos 
kunigams ir klierikams 

(Tęsinys) 
Žmogaus žuvimas visada 

yra baisi tragedija, ir aš 
niekuomet nejaučiau džiaugs
mo (kaip beje, ir sąžinės 
graudumo) dėl to, kad tada 
žuvo Osipov, o ne aš. Labai 
gerai suprantu jo artimųjų 
skausmą ir nuoširdžiai užjau
čiu juos, nes iš savo karčios 
patirties žinau, ką reiškia 
netekti tėvo, artimų draugų. 
Bet čia turiu ypatingai pabrėž
ti, kad nevažiavau ir nesiruo
šiau važiuoti kažkur į Rusiją 
medžioti Osipovo ar Jarmo-
lajevo, ir j iems tikrai nieko 
blogo nebūčiau padaręs, jei jie 
nebūtų į v a ž i a v ę j mano 
gimtąją Žemaitiją medžioti 
ž ema ič ių , n e m ė g s t a n č i ų 
nekviestų ginkluotu įsibrovė
lių. 

Tokiu būdu teroristo vardo 
jaučiuosi nenusipelnęs, kaip 
nenusipelnė tokio vardo nė 
vienas fronte buvęs ir į priešus 
šaudęs karys. 

Negaliu čia nepaminėti dar 
vieno fakto, nors už tai man 
gali būti skaudžiai atkeršyta. 
Mat užkabinsiu konkretų ir 
galingą žmogų. 

Nesinori būti nužudytam iš 
už kampo, pastumtam po 
sunkvežimio ratais ar kitaip 
nukentėti. Net tylėti iš baimės 
— nusikaltimas, už kurį baus
mė neišvengiama ir ateina 
savaime. Man teko nelaisvėje 
matyt i n e m a ž a i žmonių, 
kuriuos skausmo, aukos, mir
ties baimė tiek nužmogino, 
kad jie tapo šlykštūs ne tik 

aplinkiniams, bet ir patiems 
sau. Todėl, jei kaip gyvas 
ž m o g u s nega l iu p i lna i 
atsikratyti baimės jausmo, tai 
skaitau, kad bijoti reikia bai
siau to — nužmogėjimo, daug 
baisesnio už mirtį. 

O faktas, turėjęs ypatingą 
reikšmę mano pažiūrų forma
vimuisi ir mano gyvenimo 
kelio pasirinkimui, štai koks. 

Buvau penkių metukų, kai 
man parodė mano tėvo lavo
ną. Pusė veido ištinusi, mėly
na , ki ta pusė kruvina, 
sudaužyta. Akys išdurtos, 
liežuvis ištrauktas ir perrištas 
virvute. Ant rankų ir kojų oda 
balta, atšokusi nuo kūno, 
šu t in ta . Lyties organai 
sutraiškyti (apie tai aš sužino
jau vėliau). Čia pat gulėjo 
d a u g k i t ų , t a i p pa t 
neatpažįstamai sužalotų lavo
nų. Minia žmonių. Mano moti
nos ir kitų nukankintųjų 
artimųjų verksmas. Verkė net 
vyrai. Prakeiksmai bolševikų 
adresu, kuriuos žaukė ne 
propagandistai, o iš siaubo 
alpstančios nukantintųjų 
motinos, žmonos, vaikai. 

Iki tol aš nebuvau girdėjęs 
žodžio „bolševikai". Pirma 
informacija apie bolševikus 
mano sąmonę pasiekė jų 
nukantinto mano tėvo ir kitų 
lavonų bei prakeiksmų — 
žvėrys, sadistai, išgamos... — 
pavidale. 

Tai buvo 1941 m. Rainių 
miškelyje (prie Telšių), tuoj po 
rusų atsitraukimo. 

(Bus daugiau) 

Mirė aktore 
L Petrauskienė 

Gegužės 23 d. 1 vai. ryto 
staigiai Vilniuje mirė aktorė, 
poetė ir vertėja a.a. Elena 
Žalinkevičiūtė-Petrauskienė, 
solisto Kipro Petrausko našlė. 
Palaidota Vilniuje šalia savo 
vyro gegužės 24 d. 

Velionė buvo gimusi 1900 m. 
rugsėjo 23 d. Padustėlyje, 
Dusetų valsč., Zarasų apskr. 
Mokėsi Petrapilyje, Kaune ir 
čia baigė Petrovo baleto stu
diją, Tautos teatro valdybos 
studiją, muzikos mokykloj 
dainavimą Nuo 1922 m. vaidi
no Valstybės teatre. Poeziją 
rašė Alės Sidabraitės slapy
vardžiu. Buvo pasitraukusi į 
Vokietiją ir padėjo rengti 
vaidinimus Augsburge. Vyro 
Kipro Petrausko prašoma, ji 
1948 m. grįžo į ok. Lietuvą. 

Velionė buvo geros širdies, 
užjautė vargšus, turėjo daug 
draugų, kurių didelė dalis jau 
mirė. 

Maskva išleis 
117 savo piliečių 

VVashingtonas. — Pasku
tinę Helsinkio konferencijos 
Berne, Šveicarijoje dieną 
sovietų delegacija paskelbė, 
kad žmoniškumo sumetimais 
Sovietų Sąjunga leis išvažiuo
ti 117 asmenų. Tuo bus 
sujungtos 36 išskirtos šeimos. 
Vals tybės d e p a r t a m e n t a s , 
pranešdamas spaudai šį sovie
tų gestą, pavadino jį reikšmin
gu ž ingsniu . Išleidžiamų 
žmonių pavardės dar neskel
biamos, kol nebus pranešta jų 
šeimoms Vakaruose. Neabejo
jama, kad didelė dauguma 
vizas gaunančių bus sovietų 

žydai, nors minimos ir kitos 
Sovietų Sąjungos mažumos, 
kaip armėnai, vokiečiai. 

šią savaitę sovietai išleidžia 
į užsienį žymų savo šachma
tininką Boris Gulko, kuris 
vizos važiuoti į Izraelį laukė 7 
metus. Pernai sovietai išleido 
emigruoti 1,140 žydų, o užper
nai jų išleido 904. 

Spaudimą sovietų valdžiai 
pastaruoju metu darė Illinois 
sena tor ius Paul Simon, 
Massachusetts sen. Edward 
Kennedy ir San Francisco 
merė'Diene Feinstein. 

Naujas įstatymas 
baus spekuliantus 
M a s k v a . — S o v i e t ų 

vyriausybė paskelbė naują 
įstatymą, kuris skiria nema
žas bausmes spekuliantams, 
kyšininkams, valstybės turto 
grobstytojams. Bausmės už 
mažas vagystes prasideda nuo 
28 rublių, tačiau kyšininkai, 
kurie ima didelius kyšius, gali 
būti sušaudomi, ypač, jei jie 
baudžiami antrą kartą. 

Valdžios dekretas skelbia, 
kad vyriausybė stengsis 
aprūpinti vartotojus prekė
mis, butais, pašarais, kad 
nereikėtų spekuliuoti „defici
tinėmis" prekėmis. Įstatymas 
numato dvejų metų darbo 
stovyklos bausmes tiems pilie
čiams, kurie šeria galvijus, 
kiaules ar lesina paukščius 
duona ar jos produktais, nes 
v y r i a u s y b ė subs id i jomis 
palaiko pigias duonos kainas. 

Austrijos prezidento rinkimų kampanijoje buvęs -Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kurt 
Waldheim griežtai paneigia Pasaulio Žydų Kongreso kaltinimus, kad jis buvo nacių karo 
nusikaltėlis. Waldheimas pareiškė, jog praėjusią savaitę per radiją kalbėjęs Izraelio teisin
gumo ministeris Yitzak Modai, pasakęs, kad pagal Izraelio įstatymus būtų galima apkaltinti 
Waldheimą karo meto nusikaltimais, kišasi į svetimos valstybės vidaus reikalus Waldheimas 
mano, kad Izraelį prieš jį nustatė du įvykiai: jam esant JT sekretorium. PLO vadas Yasser 
Arafat pasakė kalbą Generalinėj Asamblėjoj ir buvo priimta JT rezoliucija, pasmerkianti 
zionizmą kaip rasizmo formą. Jis tačiau nebuvęs kaltas dėl tų Asamblėjos sprendimų, pasakė 
Waldheimas. Pirminiuose rinkimuose jis gavo 49.6 nuoš. visų balsų. Stebėtojai mano. kad 
žydų puolimai tik padės Waldheimui rinkimus laimėti. Rinkimai bus birželio 8 d. 

Europos ateitį nulems 
kultūros kokybė 

— Jordano karalius Hussei-
nas gegužės 25 d. turėjo dar 
vieną susitikimą su Sirijos 
prezidentu Assadu. 

Europa turi vėl atrasti savo 
krikščionišką sielą ir savo 
dvasinį kūrybingumą. Nuo šio 
atradimo priklausys senojo 
žemyno gerovė, taika ir tikro
ji pažanga. Tai pabrėžė Jonas 
Paulius II, audiencijoje 
priimdamas 40 europinės 
kultūros žinovų, Romoje daly
vaujančių tarptautinėje studi
jų savaitėje tema „Europinės 
kultūros krikščioniškasis 
paveldėjimas šiuolaikinių 
žmonių sąmonėje". 

Įvairūs bandymai ir įtam
pos, kurios suskaldė šį senąjį 
žemyną, primygtinai įparei
goja Europos žmones grįžti 
prie savos istorijos versmių, 
kad galėtų atrasti broliškumo 
ryšius ir neišnaikinamus savo
sios kultūros turtus. Pagerbda
mi moderniosios bendruo-

Prezidentas apie 
SALT II sutartį 

Washingtonas. — Prezi
dentas Reaganas paskelbė, 
kad jis nutarė laikytis 1979 m. 
prezidento Carterio pasirašy
tos su sovietų vadu Brežnevu 
SALT II sutarties, nors jos 
Amer ikos Kongre sa s i r 
neratifikavo. Amerika išims iš 
aktyvios tarnybos ir išmon
tuos su „Poseidono" raketomis 
ginkluotus povandeninius 
laivus, kad su naujais 
„Tridento" povandeniniais 
laivais, kurie baigti statyti, 
nebūtų peržengta sutarta 
branduolinių raketų riba. 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
niekad nepritarė tai SALT II 
sutarčiai, tačiau jos laikėsi, 
nors vyriausybė nekartą kalti
no Sovietų Sąjunga, kad ji tos 
sutarties nesilaiko. Maskva 
visada tvirtina, kad ji sutar
ties nuostatų neperžengia. 

Prezidentas pridėjo, kad 
vyriausybė toliau s t a tys 
didžiuosiuose B-52 bombone-
čiuose skriejančių raketų 
įrengimus, nors vyriausybė 
nesiekia ginklų lenktynių. 
Prezidentas ragino Kongresą 
patvirtinti lėšas MX raketų ir 
strateginės gynybos ginklų 
gamybai, nes sovietai toliau 
gamina ir bando visai naujus 
raketinius ginklus. 

menės pliuralizmą, turime 
grąžinti gyvybę ir prasmę 
krikščioniškamam Europos 
paveldėjimui, kuris nėra 
kažkokia senos praeities atgy
vena, o visada gyvas ir kūry
biškai gajus kultūros turtas. 

Jonas Paulius II išreiškė 
l inkėj imą, kad Europa 
neišeikvotų savo jėgų vien 
ekonominiuose, ideologiniuo
se, politiniuose ir kariniuose 
užmojuose. Europos ateitį 
nulems kul tūros kokybė, 
išugdyta europinės sąmonės 
plotmėje. Nuo to priklausys 
šio žemyno, o tam tikra pras
me ir viso pasaulio ateitis. 

Nužudė dar vieną 
arabų šeimą 

Wyncote, P a — Policija ir 
FBI aiškina žinomo Amerikos 
arabų veikėjo prof. Ismail ai 
Faruąi, Temple universiteto 
islamo mokslų profesoriaus, 
nužudymą Nužudyta peiliu ir 
jo žmona sunkiai sužeista 27 
metų jo duktė, kuri yra nėščia. 
Kita duktė, 21 metų amžiaus 
pasislėpė rūbų spintoje ir liko 
gyva su 18 mėn. sūnumi. 

Amerikos arabų antidiskri-
m i n a c i j o s k o m i t e t a s 
Washingtone patvirtino, kad 
velionis buvo aktyvus arabų 
b e n d r u o m e n ė j e d a ž n a i 
važinėdavo į arabų šalis. Jis 
profesoriavo Philadelphijoje 
nuo 1968 m. 

Parama Hondurui 
WashJngtonas . — Prezi

dentas Reaganas dvi valan
das posėdžiavo su nauju 
Hondūro prezidentu Jose 
Azcona. Amerika suteiks 
Hondurui 61.2 mil. dol. ekono
minę paramą ir, jei Hondūrą 
kas pultų, skubią ir efektingą 
karinę paramą, pasakė prezi
dentas. 

— Sovietų mokslininkas Y. 
Velichov paskelbė kad nuo 
Černobylio elektrinės avarijos 
mirė jau 19 žmonių. Jis 
pasakė, kad avarija kilo dėl 
visos eilės žmogiškų klaidų. 
Dar 18 žmonių ligoninėse yra 
kritiškoje padėtyje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jungtinių Tautų Gene
ralinė Asamblėja pradėjo spe
cialią penkių dienu sesiia. 
kurioje svarstomi Afrikos 
kontinento klausimai. Daly
vauja 22 valstybių užsienio 
reikalų ministeriai ir Sene-
galio prezidentas. Afrikos 
valstybėms reikia ilgalaikės 
paramos, apie 80 bil. dol. atei
nantiems penkeriems metams. 
Ekonominėje srityje buvo 
padaryta klaidų, tačiau dabar 
valstybių vadai jas pamatę, 
pasiryžę išspręsti nesibai
giančias ekonomines proble
mas su turtingųjų valstybių 
parama. 

— Sovietų užsienio reikalų 
ministerija pareikalavo, kad 
Amerika greit išduotų Phila-
delphijos siuvėją Sergejų 
Kovva lchuką , 66 metų 
amžiaus. Jo laukia „liaudies 
t e i smas" už nacių karo 
nusikaltimus. Amerikoje Ko-
vvalchukas gavo pilietybę 1960 
m. Pilietybė buvo atimta 1983 
m. ir OSI byloje jam gresia 
ištrėmimas. Amerika neturi su 
Sovietų Sąjunga ekstradicijos 
sutarties. Jį išduoti gali 
pareikalauti lritos valstybės. 
Sovietų reikalavime sakoma, 
kad Kovvalchukas bus teisia
mas už dalyvavimą 5.000 
žmonių nužudyme. 

— Sovietų disidento Sacha
rovo žmona Yelena Bonner 
sekmadienį pradėjo kelionę 
atgal į Sovietų Sąjungą. 
Amerikoje ji viešėjo šešis 
mėnesius, turėjo širdies opera
ciją. Paryžiuje ją priėmė 
premjeras J. Chirac, kultūros 
ir užsienio prekybos minis
teriai. Šią savaitę ji dar lanky
sis Britanijoje, iš čia vyks į 
Italiją ir susitiks su akių gydy
toju. Maskvon ji grįš birželio 2 
d. 

— Italijos teisingumo or
ganai kreipėsi į tarptautinę 
policiją, prašydami suimti 20 
Sirijos piliečių, kurie įtariami 
gruodžio 27 d. Romos aerodro
mo užpuolimu. 

— Šeši jauni kubiečiai 
išgelbėti jūroje netoli Flo
ridos. Jie pabėgo iš Kubos, 
prisirišę prie oro pripūstų vidi
nių sunkvežimio padangų. 
Visi paguldyti į ligoninę, 
saulės nudeginti ir pervargę. 

Socialdemokratų 
posėdžiai Stokholme 

Stokholmas. — Gegužės 
17-18 dienomis Stokholme 
posėdžiavo Vidurinės ir Rytų 
Europos egzilinių socialistų 
partijų konferencija, kuri apta
rė tarptautinę padėtį ir pasi
sakė pavergtųjų Europos kraš
tų klausimais. 

Konferenciją atidarė Vid. ir 
Rytų Europos Socialistų Uni
jos (SUCEE) pirmininkas dr. 
Bruno Kalninš, pirmiausia 
pasveikindamas suvažia
vusius ir pareikšdamas padė
ką Švedijos socialdemokratų 
partijai, leidusiai pasinaudoti 
patalpomis Stokholmo Liau
dies namuose. Pagerbdamas 
neseniai žuvusio Švedijos min. 
pirmininko Olof Pa lmės 
atmintį, dr. B. Kalninš iškėlė 
velionio nuopelnus pasauli
niam demokratinio socializ
mo sąjūdžiui ir jo ilgalaikę 
pagalbą Rytų Europos tau
toms, ypač Pabaltijo, kovo
jančioms dėl savo kraštų lais
vės. Dr. B. Kalninš prašė 
konferencijoje dalyvaujantį 
Švedijos soc. dem. partijos 
atstovą ir parlamento narį 
Hans-Goran Franką perduoti 
nuoširdžią padėką Švedijos 
broliškai partijai už visoke
riopą pagalbą ir gilią užuojau
tą dėl O. Palmės mirties. 

H. G. Frankas pasveikino 
konferenciją Švedijos soc. 
dem. partijos vardu ir pažymė
jo, kad jo partija pageidauja 
palaikyti draugiškus ryšius su 
Rytų Europos socialistais. 
Jam pačiam tas reikalas rūpi, 
tuo labiau, kad jam tenka 
lankytis Sov. Sąjungoje ir ki
tuose Rytų Europos kraš
tuose. Neseniai būdamas 
Lenkijoje, jis kalbėjo su 
valdžios asmenimis, bandy
damas palengvinti suimtuiu 
„Solidarnosc" veikėjų bei dizi-
dentų padėtį. 

H. G. Frankas pasakė, jog 
Olof Palmės tragiška mirtis 
buvo didelis smūgis Švedijai. 
Jis turėjo tautos, ypač darbo 
žmonių, pasitikėjimą ir buvo 
žinomas pasaulinio masto 
politikas. Jam labai rūpėjo ir 
Rytų Europos tautų laisvė. 
Švedija suteikė prieglobstį 
šimtams politinių pabėgėlių. 
Švedijos socialdemokratų 
partija ir naujo min. pirminin
ko Ingvar Carlsson vado
vaujama vyriausybė yra 
pasiryžusi tęsti žuvusio Olof 
Palmės politinę liniją. 

Baigdamas savo kalbą, H. 
G. Frankas pakvietė visus 
konferencijos dalyvius j gražų 
viešbutį priešpiečių, kuriuos 
surengė Švedijos soc. dem. 
partija. Pakeliui į tą priėmi
mą, konferencijos dalyviai 
aplankė Adolf Predriks kapi
nes, kur konferencijos pirm. B. 
Kalninš padėjo ant Olof Pal
mės kapo gėlių puokštę. 

Grįžę į posėdį, konferen
cijos dalyviai išklausė SUCEE 
vykd. komiteto bei revizijos 
komisijos pranešimus ir apta
rė tolesnės veiklos klausimus. 
Turint omenyje, kad šiais 
metais Socialistų Interna
cionalo kongresas vyks Limo
je. Peru sostinėje, ir kad dėl 
finansinių problemų ten galės 
dalyvauti tik keli egzilinių 
partijų delegatai, konferencija 
aptarė svarbesniuosius ten 
svarstysimus klausimus. 

L i g š i o l i n i s S U C E E 
pirmininkas dr. Bruno Kal
ninš. vadovavęs organizacijai 
oer pastaruosius 22 metus, dėl 
amžiaus ir sveikatos stovio 
nutarė atsistatydinti. Jis pasa
kė atsisveikinimo kalbą, kurio
je papasakojo apie savo poli
tinę veiklą ir apie darbą 
pokariniame laikotarpyje šio
je organizacijoje. SUCEE 

sekretorius Vilem Bernardas 
(Čekoslovakija) visų egzilinių 
par t i jų v a r d u padėko jo 
pasitraukiančiam I^atvijos 
socialdemokratijos veteranui 
už jo darbus visų Rytų Euro
pos kraštų labui ir pasiūlė 
konferencijai išrinkti dr. Bru
no Kalninšą SUCEE garbės 
pirmininku. Pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas. 

Po ilgesnių diskusijų apie 
padėtį Vid. ir Rytų Europos 
kraštuose, konferencija priė
mė rezoliuciją. Joje pasakyta, 
jog siekiant geresnių santykių 
tarp Rytų ir Vakarų, ir norint 
sudaryti sąlygas visoms Eu
ropos tautoms gyventi taikoje 
ir laisvėje, reikia: 

1. Prašyti Socialistų inter
nacionalui p r ik lausanč ias 
partijas, kurių delegatai atei
tyje lankysis Sov. Sąjungoje 
ar Varšuvos pakto kraštuose, 
kreiptis į valdžioje esančius 
asmenis su šiuo prašymu: 

a. išleisti iš kalėjimų, darbo 
stovyklų ir tremties šiuo laiku 
kalinamus socialistus, social
demokratus ir kitus demokra
tus; 

b. nustoti persekiojus poli
tinius bei religinius disi
dentus; 

c. pasmerkti ir susilaikyti 
nuo bet kokio terorizmo; 

d. atitraukti sovietų karines 
pajėgas iš Baltijos valstybių ir 
iš karinių bazių kituose Eu
ropos kraštuose, ir 

c. a ts ta ty t i suverenines 
teises punkte „d" išvar
dintoms tautoms. 

2. Turint omenyje avariją 
Chernobylio atominėje jėgai
nėje: 

a. pareikalauti, kad visų 
kraštų vyriausybės leistų 
T a r p t a u t i n ė s A t o m i n ė s 
Energijos Agentūros pareigū
nams apžiūrėti atomines jėgai
nes, ypač Ukrainoje ir Lietu
voje, ir patikrinti įrengimus 
saugumo atžvilgiu; pareikšti 
užuojautą avarijos pasekmė
mis paliestų kraštų gyvento
jams, dėl pergyvenimų ir 
nuostolių gyvybėmis. 

b. prašyti Pasaulio Sveika
tos valdybą (WHO) patikrinti 
paliestų rajonų dekontamina
ciją. 

Vykdomojo komiteto rin
kimai: Konferencija nutarė per 
a t e i n a n č i a s k a d e n c i j a s 
palaipsniui atjauninti SUCEE 
vykdomąjį komitetą, išren
kant į vadovybę jaunesnius 
asmenis. Buvo iškelti kandi
datai, kurių amžius neviršija 
70 metų. Tuo būdu į naują 
vykdomąjį komitetą tapo 
išrinkti: pirmininku — Andor 
Bolcsfoldi (Vengrija), vice
pirmininkais: Vilem Bernard 
(Čekoslovakija). VVilma Ber-
zins (I^atvija) ir Marko Milu-
novič (Jugoslavija), ir sekreto
rius — Tadeusz Prokopovicz 
(I^enkija). 

Lietuvos Socialdemokratų 
partijos delegatu Stokholmo 
konferencijoje buvo J. Vilčins
kas, atvykęs iš I>ondono. Dele
gatais I imos S. L kongrese bus 
dr. J. Valaitis ir prof. K. 
Balkus, abu iš U.S.A. 

KALENDORIUS 
Gegužės 29 d.: Sisinas. 

Teodozija. Didonis. Erdvile. 
Gegužės 30 d.: Feliksas, Joa

na A.. Vyliaudas. Jazminą. 

ORAS 
.Saulė teka 5:21. leidžiasi 

8:15. 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1., naktį 60 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1986 m. gegužės mėn. 29 d. 

PAMINĖTOS MOTINOS 

Gegužės 11 d. lietuviškoje ra
dijo valandėlėje „Lietuvių 
balsas" 8:15 vai. ryto motinoms 
skirtą žodi tarė „Tremties trimi
t o " redaktorė Stefanija 
Kaunelienė. 

Detroito Lietuvių Organizacijų 
centro Motinos dienos minėjimas 
buvo pravestas Šv. Antano 
parapijoje. 10:30 vai. parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babonas 
už motinas atnašavo šv. Mišias. 
Auką nešė jaunos motinos B. 
Barauskienė ir E. Grigutienė. 
Muz. St. Sližio vadovaujamas, 
giedojo parapijos choras. 

Minėjimas įvyko 12:00 vai. 
parapijos salėje. Pradėjo ir mo
tinas bei močiutes B. Brazdžionio 
eilėraščiu pasveikino Stefanija 
Kaunelienė. įdomią paskaitą 
apie motinas skaitė klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Meninę 
dalį atliko jaunimas. Danutė 
Barauskaitė deklamavo eilėraštį 
„Brangi mamytė", Elžbieta Gri-
gut is , a tvykus i iš Suvalkų 
trikampio padeklamavo eilėraštį 
„Mano mamytei" ir būsimasis 
Wayne State universiteto studen
tas Linas Barauskas pianinu pa
skambino Beethoveno sonatina 
Nr. 2 ir Mozarto Musetta, Danutė 
ir Kristina Barauskaitės ir Elž
bieta Grigutytė visoms motinoms 
įteikė po raudoną gvazdiką. 

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBOS 

POSĖDIS 

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
valdybos posėdis įvyko gegužės 
14 d. Šv. Antano parapijos pa
talpose. Dalyvavo: Vincas 
Tamošiūnas, Stefanija Kau
nelienė, Lidija Mingėl ienė, 
Danutė Pe t ron ienė , Matas 
Baukys, Antanas Norus, Algis 
Vaitiekaitis ir Antanas Grinius. 

Kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas savo pranešime 
paminėjo ne tik atliktus kuopos 
darbus, bet ir tuos, kuriuose šau
liai dalyvavo ir kituose rengi
niuose. Kuopos iždininkas Matas 
Baukys pranešė kuopos finansinį 
stovį. 

Kuopos šaulės Stefanija 
Kaunelienė ir Ona Pusdešrienė 
balandžio-gegužės mėn. dalyvavo 
Tautybių Instituto Comerika 
banko salėje suruoštoje parodoje. 
Jų kūriniai buvo gerai įvertinti. 

Kuopos šaulys Algis Vaitie
kaitis gegužės 3 d. turėjo įruošes 
įspūdingą Lietuvos tragedijos 
paroda Midzenty fund, su
ruoštame Tautų festivalyje 
Hilton viešbutyje. Algiui 
Vaitiekaičiui talkino: Stefanija 
Kaunelienė, Lidija Mingėlienė, 
Danutė Pe t ron ienė , Indrė 
Damušytė ir Vincas Tamošiūnas. 

Kuopos šaulės Emilija 
Kutkienė, Aldona Tamulionienė, 
Anelė Žiedienė, Ona Pusdešrienė 
ir Eugenija Bulotienė pasiuvo 
lietuviškas vėliavėles, kuriomis 
kapų puošimo dienoje gegužės 26 
d. buvo papuošti šaulių kapai. Jų 
įsmeigimu rūpinosi Matas 
Baukys ir Stefanija Kaunelienė. 

Paskirta po 100 dol.: Broniaus 
Kviklio leidžiamai knygai „Vil
niaus krašto bažnyčios", lietuvių 
teisėms g in t i komitetams 
(vadovaujamiems Rasos Razgai-
tienės ir Antano Mažeikos) ir 
Vasario 16 gimnazijai. 

A. a. savanorio kūrėjo Broniaus 
Tatarūno žmona Stasė, paskyrė 
Stasio Butkaus paminklo remon
tui 300 dol. ir velionį Bronių 
įamžino „Laisvės" ižde 200 dol. 

Vincas Tamošiūnas ir Edvar
das Milkauskas išvyko į Los 
Angeles ALT s-gos seimą, kuris 
įvyko gegužes 24-25 d. Jam bū
nant seime Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirmininko pareigas ėjo 
iždininkas Matas Baukys. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro atstovų metinis susi
rinkimas įvyks birželio 1 d 

12:00 vai. Sv. Antano parapijos 
patalpose. Stasys Garliauskas ir 
A n t a n a s Gr in ius a t s t o v a u s 
Detroito žurnalistams, Vytautas 
Kutkus ir Antanas Vaitėnas — 
Detroito ramovėnams, o Vincas 
Tamošiūnas ir Romas Macionis 
—ALTS-gos Detroito skyriui. 

A n t a n a s Gr in ius 

20-TASIS 
KARTĄ PAVASARI 

Pirmasis „Kartą pavasarį" po
kylis įvyko 1967 m. Kiekvieną 
pavasarį jie vyko, kiekvieną 
pavasarį džiaugėmės jaunais , 
linksmais ir pasiryžusiais veide
liais. Šiais metais Detroito ir 
plačiųjų apylinkių gimnazijas 
baigiantiems lietuviams jaunuo
liams rengiamas iškilmingas, 
s u k a k t u v i n i s dv ideš imtas i s 
„Kar tą p a v a s a r į " pokyl is . 
Kviečiami visi ab i tu r i en ta i : 
galėję ir negalėję da lyvaut i 
l ietuviškoj veikloj , ka lban
tieji ir ne tu rė ję ga l imybės 
išmokti lietuviškai. Visi lietuvių 
kilmės berniukai ir mergaitės 
mums yra brangūs ir norime su 
visais susipažinti, bendrai pasi
džiaugti gimnazijos baigimu ir 
lietuvišku nuoširdumu išlydėti i 
to l imesnę , s a v a r a n k i š k e s n ę 
ateitį. 

Dvidešimtąjį kartą suburiant 
įvairiose vietovėse skirtingas mo
kyklas ba igus ius jaunuos ius 
lietuvius, tenka pasidžiaugti, kad 
popul ia r iems Senior Proms 
praėjus, mūsų jaunieji dar turi 
progą ir savųjų tarpe pasidžiaugti 
brandos a t e s t a tu , pajusti jų 
asmeniško momento iš
kilmingumą ir svarbumą giedant 
Lietuvos himną, būti individua
l ia i p r i s t a t y t i e m s , s u p r a s t i 
l ie tuvių v isuomenės j iems 
reiškiamą meilę ir viltis, suartėti 
besilinksminant ir... tai vyksta 
gyvenime t ik vieną ka r t ą 
pavasarį... 

Pokylis įvyks birželio 21d., pra
džia 7 vai. vak. Lietuvių Kultū
ros centre, 25335 West Nine Mile 
Road, Soutfield, MI. Stalus užsi
sakyti pas Giną Baukienę tel. 
563-0354. Abiturientus regist
ruoja Birutė Barauskienė tel. 
258-6535. 

Rengėjai, „Gabijos" ir „Balti
j o s " t u n t ų tėvų komi te t a s , 
nuoširdžiai kviečia ne tik abitu
rientų tėvelius ir gimines, bet ir 
visus mylinčius savo jaunimą. 

J . B. P . 

P A R A P I J O S GEGUŽINĖ 

Šiais metais Dievo Apvaizdos 
parapijos gegužinė įvyks birželio 
1 d. tuojau po 10:30 vai. r. šv. 
Mišių. 

Be įvairių tradicinių gegužinės 
linksmybių, bus gausu lietuviško 
maisto, skanių pyragų, įvairių 
gėrimų ir daug įvairių pramogų. 
Bus muzikos, kor tav imų, 
žaidimų, sporto ir d idel is 
pasirinkimas lietuviškų knygų 
bei meno kūrinių. Bus rodomos ir 
televizijos juostos iŠ lietuviško 
gyvenimo. Bus įvairių laimėjimų 
ir populiarusis „Laimės šulinys". 

Kviečiame svečius nesiskubin
ti namo. bet pabendrauti ir pasi
svečiuoti, susitikti su rečiau ma
tomais t a u t i e č i a i s , nes šią 
gegužinę aplanko ne tik parapi
jiečiai, bet ir daug svečių iš visos 
Detroito ir VVindsoro apylinkės, 
kur ie yra labai nuoširdžiai 
kviečiam ir laukiami. 

Gegužinės rengėjai 

T R U M P A I 

Leonas Kalvėnas , sulaukęs 
80 metų amžiaus, mirė gegužės 
13 d. Nuliūdime liko žmona Salo
mėja, dukra Dalia ir sūnūs 
Ričardas, Ronaldas ir Eduardas. 
Velionis priklausė ramovėnams, 
tautininkams, Dariaus ir Girėno 
klubui ir Balfui. Kurį laiką buvo 
l i tuanis t inės mokyklos tėvų 
komitete ir aukų rinkėju Šv. An
tano lietuvių parapijoje Detroite. 
Palaidotas gegužės 16 d. Šv. Kapo 
kapinėse, Southfield, Mich. 

JAV viceprezidentui George Bush Detroite lankantis, su ponia 
Barbara Bush kalbasi JAV LB krašto valdybos vicepirmininkas 
Jonas Urbonas 

Šv. A n t a n o šventė — atlaidai 
bus sekmadienį, birželio 8 d. Per 
iškilmingas pamaldas 10:30 v. r. 
parapijos choras giedos pilnas 
liturgines Mišias, Šv. Antano 
himną, J. Siniaus „Skausmų 
kryžkelėje" ir kantatos finalą 
„Išklausyki Lietuvos". Po pa
maldų visi kviečiami į parapijos 
salę pietums, kur taip pat bus 
galima išbandyti laimę dovanų 
paskirstyme ir pabendrauti. Visi 
pa rap ieč i a i p rašomi šį 
renginį remti aukomis ir darbu, 
nes dar yra planuose neatliktų 
darbų, kurie yra būtini parapijos 
patalpų remontui ir pagraži
nimui. I atlaidus kviečiami ir kai
myninių parapijų lietuviai. 

Detroi to žurna l i s tų skyriaus 
sidabrinės sukakties minėjime 
meninę programą atliks Detroito 
moterų vokalinis kvartetas, kurį 
sudaro; B. Januškienė, Č. Pliū-
r i enė , N. Sl ižienė ir A. 
Tamulionienė. Bus atliktas pagal 
Balio Gaidžiūno poeziją dainų 
c ik l a s . Diskus inę paskai tą 
skaitys visuomenininkas — rašy
tojas Balys Gaidžiūnas iš Cle-
velando. Numatyta data yra 
rugsėjo 21 d. Minėjimo sukaktis 
bus Šv. Antano parapijos patal
pose, 1750 25-ta g-vė ir kampas 
West Vernor, Detroit, Mich. 

S. Sližys 

P E R R I N K T A LB 
A P Y L I N K Ė S VALDYBA 

Balandžio 27 d. įvykusiame LB 
Detroito apylinkės metiname i 
susirinkime perrinktoji apylinkės 
valdyba pareigomis pasiskirstė: 
J o n a s Urbonas — laikinai 
pasiliko pirmininkauti; Nijolė 
Zelwinder — I-ji vicepirmininkė 
(kuri greitu laiku perims vado
v a u t i valdybai) ; Vytas 
Petrulis-Petrusevičius — II-sis 
vicepirmininkas; Dalia Stonienė 
— s e k r e t o r ė ir Alg imantas 
Bražėnas — iždininkas. Valdybos 
n a r i a i įvair iems re ikalams: 
Valentina Černiauskienė, Aušra 
Klimienė, Juozas Matekūnas, 
Genė Palaikienė, Jan ina Udrie-
nė, Anatolius Viskantas ir Sigi
tas Viskantas. Valdybon ex offi-
cio įeina: Algis Rugienius — Det
roito sporto klubo „Kovas" pirmi
n inkas ir Paulius Jankus — 
Lietuvių Jaunimo sąjungos Det
roito skyriaus pirmininkas. 

Va ldyba ruošia parodas, 
minėjimus, politines popietes, 
kurios ypač populiarios. Š.m. 
T a u t o s šventės minėj imui, 
rugsėjo 7 d., kalbėtoju jau yra pa
kviestas Linas Kojelis, kuris šiuo 
metu eina prezidento Reagan 
asistento ryšiams su JAV visuo
mene direktoriaus pareigas. 

Detroite dar vis nesusitariama 
dėl bendro Vasario 16-tos minėji
mo, o Detroito Organizacijų cen
tro — Alto skyriaus ruošiamame 
Vasario 16-tos minėjime nepri
imamos aukos Lietuvių Bendruo
m e n ė s ve ik la i p a r e m t i , LB 
apylinkės valdyba suorganizavo 
daugiau negu trisdešimties aukų 
r inkė jų būr į , k u r i s kasmet 
surenka tarp keturių - penkių 
tūkstančių dolerių sumą Lietuvių 
Bendruomenės veiklai remti. 
Gaila, kad nemažai detroitiečių, 
stambių Lietuvių Bendruomenės 
rėmėjų , išsikelia gyvent i į 
Floridą, bet jie ten aktyviai 
jungiasi į LB-ės veiklą ir stipriai 
ja remia. 

VEIKLUS 
VISUOMENININKAS 

Jonas Urbonas — JAV LB-ės 
KV-bos vykdomasis vicepirmi
ninkas organizaciniams rei
kalams, balandžio 20 d., suor
ganizavo LB-ės v a k a r i n i o 
pakraščio LB darbuotojų konfe
renciją Chicagoje ir ten atstovavo 
LB-ės Detroito apyl inkei , o 
gegužės 10 d. pravedė LB-ės 
Rytinio pakraščio rajoninę konfe
renciją New Yorke. Balandžio 28 
ir 29 dienomis, viceprezidentas 
George Bush ir jo žmona i 
lankantis Detroite, dalyvavo 
viceprezidentui s u r u o š t a m e 
priėmime Southgate ir Royal 
Oak. J is yra aktyviai įsijungęs j 
Respublikonų politinę veiklą ir 
birželio 27-29 d. dalyvaus tau
tinių grupių respublikonų su
važiavime, Los Angeles. 

MINDZENTY FUNDACIJOS 
SEMINARE 

Gegužės 3 d., LB-ės Detroito 
apylinkės valdybos pakviesta, 
Gintė Damušytė atstovavo Lietu
vių Bendruomene: Midzenty fun
dacijos suruoštame seminare 
Detroite. J i ser.inaro dalyvius 
supažindino su persekiojamos 
Lietuvos Katal ikų bažnyčios 
padėtimi. Algirdas Vaitekaitis 
turėjo išstatęs įvairių leidinių 
parodėlę. Seminaras buvo ruoštas 
atremti kai kurių dvasiškių nai
vius pasisakymus, kad komunis
tų pavergtuose kraštuose nėra 
religinių suvaržymų. 

BROLIAI ANUŽIAI 
POLITINIAI KANDIDATAI 

Broliai Saulius ir Andrius Anu-
žiai kandidatuoja į Michigano 
valstijos atstovų rūmus. Pirmi 
niai rinkimai vyks rugpjūčio 5 d. 
Jie abu aktyviai dalyvauja Michi
gano respublikonų veikloje. And
rius yra Michigano Respublikonų 
centrinio komiteto ketvirtas vice
pirmininkas tautybių reikalams 
ir Kongreso atstovo Jack Kemp 
kandidatūrai į prezidentus komi
teto direktorius Michigane. 

MICHIGANO LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 
SUSIRINKIMAS 

Artėjant respublikonų tautinių 
grupių suvažiavimui ir tuo pat 
laiku įvykstančiam Amerikos 
Lietuvių respublikonų klubų 
atstovų suvažiavimui, birželio 27 
d., Los Angeles, birželio 1 d. 
šaukiamas Michigano Lietuvių 
respublikonų susirinkimas. Pra
džia 2 vai. p.p., Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos patalpose, 
25335 West Nine Mile Rd., 
Southfield, MI 48034. Michigano 
lietuviams respublikonams va
dovauja Jonas Urbonas. 

UŽBAIGTI MOKSLO 
METAI 

Gegužės 18 d. LB-ės „Žiburio" 
lituanistinė mokykla užbaigė 
mokslo m e t u s . Mokyklai 
vadovavo Danutė Doveinienė. 
Baig iant ie j i aukštesniąją 
mokyklą ir geresnieji mokiniai 
buvo apdovanot i knygomis, 

DETROITO „KASOS" 
LIETUVIŲ FEDERALINĖS 

KREDITO UNIJOS 
ATSIDARYMO 

SUSIRINKIMAS 
Nuoš i rdž ia i kviečiame 

dalyvaut i Det ro i to „Kasos" 
Lietuvių Federalinės kredito uni
jos atidarymo susirinkime, kuris 
įvyks 1986 m. birželio 8 d. 12 vai. 
po šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. Turėsite pro
gos išgirsti „Kasos" direktorių 
tarybos atstovus, kurie atvyks iš 
New Yorko. Susirinkimui pasi
baigus dalyviai kviečiami pasi
likti vaišėms. Taip pat kviečiame 
aplankyti mūsų patalpas, 25185 
W. 9 Mile Rd., Southfield, Mich. 
48033. Tel.: 350-2350. Savaitės 
vai. 9:30-3:30 ir šešt. 9-1. , , 

(sk.) 
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Aleksandras Pakalniškis , J r . 
3948 S. Artes ian 
Chicago, IL 60632 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bart le t t St. 
Amsterdam, NY 12010 

LIETUVIŠKA KULTŪRA 
JAV SOSTINĖJE 

Kuopos susirinkimas, įvykęs 
kovo 2-rą dieną, buvo ypatingas 
dėl dviejų priežasčių. Viena prie
žastis — tai, kad susirinkimas 
įvyko gražiame narių Tado ir Ve
ronikos Mariani dvaro name. 
Ponas Mariani yra gerai žinomas 
a rch i tek tas VVashingtono 
apylinkėje. Jis nesen ia i 
pasirūpino atnaujinti istorinį 
dvarą Howard County, Maryland 
valstijoje. 

Sis „Georgian colonial man-
s ion" pobūdžio d v a r a s y ra 
vietovėje, kuri 1766-tais metais 
buvo Anglijos karūnos padovano
ta pasiturinčiai Marylando vals
tijoje gyvenančiai Warfieldų 
šeimai. VVarfieldai 1838-tais me
tais pasistatė mažą rezidenciją 
šioje žemėje, o 60 metų vėliau, jį 
išplėtė į dabartinį dvaro dimensi
jas turintį gyvenamą narna. 
Vienas tų Warfiedų šeimos narių 
buvo šio dvaro s a v i n i n k a s 
1903-čiais metais, j am būnant 
Marylando valstijos gubernato
rium. 

Ponai Mariani nuoširdžiai 
pasiūlė VVashingtono Lietuvos 
Vyčiu 142-ai kuopai pasinaudoti 
Warfieldų dvaru, kuriame jie da
bar gyvena. 142-os kuopos narys 
Jonas VVaylonis tuo pasiūlymu 
pasinaudodamas, pristatė skaid

res, padarytas Lietuvoje praėju
siais meta i s atostogų metu. 
įdomios skaidrės ir Jono žinių 
kupini komentarai kitiems kuo
pos nariams suteikė informacijų 
bei įžvalgų į dabartinį gyvenimą 
okupuotoje Lietuvoje. Po skaidrių 
rodymo buvo puikios vaišės, 
kurias paruošė kuopos nariai 
Jean Adomanis, Kay Yankoski, 
Jonas Waylonis, Clare Soponis ir 
Julija Burlen. 

Kuopos nariai vėl susirinko 
kovo 23-Čią dieną, šį kartą 
pasisemti teoretinių bei prak
tikos žinių lietuviškų margučių 
marginimo mene. Lietuviškų 
margučių menas pasižymi spalvų 
turtingumu bei ypatingai gražiu 
detalių išryškinimu. Dvi kuopos 
narės, Diana Bieliauskas ir Kay 
Yankoski, susirinkusiems aiški
no šio p o p u l i a r a u s , bet ir 
ypatingos atidos reikalaujančio, 
meno plonybes. Susirinkime 
dalyvavo ir kelios ukrainietės, 
susižavėjusios l ietuviškų 
margučių menu. 

A l b e r t a s Cižauskas, 
Vertė 

Aleksandras Pakaln išk is , J r . 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 
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Gegužės šauksmai ir 

SMŪGIŲ SKAUSMAI 
Vilniuje leidžiamas partijos ir 

Lietuvos aukščiausias tarybos bei 
min i s t e r ių ta rybos o rganas 
„Tiesa" Nr. 89 paskelbė Maskvos 
• isai Sovietų Sąjungai sudarytus 
gegužės mėnesio šūkius. Atkreip
tinas dėmesys, kad „Tiesa" oficia
liai skelbiasi visų pirma komu
nistų partijos organu, o jau tik 
antroje ir trečioje vietoje yra 
Lietuvos vadinamos aukščiai' ios 
tiUrybos ir Lietuvos ministerių 
ar \ ĮJOS vardas . Tas aiškiai 

par' do, kas yra tikrasis šeimi-
nii: as okupuotoje Lietuvoje. 

Sovietinių šūkių sudaryta net 
40. Čia daug melo ir veidmainia-
v nao juose. Viename šūkyje 
skelbiama: „Aukščiau iškėlę neš
kime vėliavą, solidaruozadamiesi 
su t e i s inga Azijos, Afrikos, 
Lotynų Amerikos tautų kova 
prieš imperialistinį išnaudojimą 
ir priespaudą, už nepriklausomą, 
pažangų vystymosi kelią". Taip 
kalba Maskva, kuri dabar labiau
siai pasireiškia imperialistiniu 
grobuoniškumu. Tai labai ryšku, 
prisiminus tuos Sovietų Sąjungos 
pas iųs tus pulkus užgniaužti 
Afganistano nepriklausomybe. 
Afrikoje komunistai Etiopiją pa
vertė nauju vergijos lageriu. 
P ie tų Amerikoje marks i s tų 
ginkluojami ir remiami sukilėliai 
veda kruviną brolžudišką kovą 
prieš demokratinę San Salvadoro 
vyriausybę. 

K i t a m e šūkyje rašoma: 
, ,Gegužės 1-sios sveikinimas 
kapitalistinių šalių darbininkų 
klasei , a tkakl ia i kovojančiai 
prieš monopolijų priespaudą, už 
savo teises ir gyvybinius in
t e r e s u s " . Bet d idžiausia 
monopolija y ra Sovietų Sąjunga, 
kur viską kontroliuoja komunis
tų partija, komunistinė valstybė. 
Ten valstybė yra vienintelis darb
davys, prieš kurį nėra kur pasi
skųsti . Darbininkija išnaudo
jama, verčiant „savanoriškai" be 
atlyginimo dirbti laisvalaikio 
dieną a rba k lausy t i s ilgų 
partiečių agitacinių kalbų. Kai 
Lenkijos darbininkai pabandė 
laisviau savo solidarumo sąjūdžiu 
pasireikšti, Maskvos diriguojama 
komunistinė Lenkijos vyriausybė 
užčiaupė jų burnas ir surakino 
rankas, vadus grūsdama į kalėji
mus , sąjūdžio pada l in iu s 
išblaškydama. 

Tarp tolimesnių šūkių ran
dame: „Laisvę imperializmo kali
niams". Kodėl „ne laisvę" ir 
k o m u n i s t i n i o imper ia l izmo 
kaliniams? Kada pati Maskva 
paleis iš darbo vergų stovyklų, 
kalėjimų, psichiatrinių ligoninių 
lietuvius, latvius, estus, ukrai
n ieč ius , a fgan i s t an ieč ius ir 
daugel į k i tų . Maskva savo 
kal inamiesiems įvedė naujus 
priespaudos būdus: atlikusiems 
te i smo užk rau tą bausmę , 
kalėjimų vadovybė administra
ciniu būdu gali pratęsti bausmes 
ir t a „p r iv i l eg i j a" t ik ra i 
pasinaudoja. 

Tarp šūkių skaitome: „Europos 
t au to s ! Kovoki te už ta ikų 
valstybių bendravimą, kaimynys
tės s an tyk iu s , už į tempimo 
mažinimą ir patikimą saugumą 
žemyne". Tokie šūkiai reiškia, 
kad pati Maskva ne vien šiuos šū
kius, bet net savo tarptautinius 
įsipareigojimus gerų santykių 
srityje laužo. Juk Maskva taikos 
sutartimi, nepuolimo paktu buvo 
į s ipare igojus i l a iky t i s gerų 
kaimyninių santykių su Lietuva. 
o t ač i au , sus ib ič iu l iavo su 
grobuoniškų nacių vadu Hitleriu, 
ji pamynė visus gerų kaimyniniu 
santykių įsipareigojimus, pa

vergdama Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir tiek daug kitų kraštų. Šian
dieną Sovietų Sąjunga yra 
pasilikusi vienintelė kolonialinė 
valstybė visame pasaulyje. 

I pabaigą Maskva dar kartoja 
šūkį: „Tegyvuoja pasaulis be 
ginklų ir karų". Tai dar viena 
veidmainystė. Kas gi yra daugiau 
apsiginklavęs, ka ip Sovietų 
Sąjunga? Ginklus parūpina brol
žudiškiems civiliniams karams 
vis Sovieti: sąjunga. 

Vaizdus .. askvinės prievartos 
įrodymas yra kolonialinės val
džios įvedimas Lietuvoje. Kada 
šių metų pradžioje buvo 
sušauktas XIX Li.iuvos komu
nistų partijos suvažiavimas, kaip 
paskelbė pati „Tiesa" Nr. 21, 
suvažiavimo prezidiume sėdėjo 
okupantų atstovai V. Beriozov, V. 
Bogancev, N. Chromov, N. 
Dybenka, A. Guščin, V. Jemel-
janov, V. Karnaušenka , N. 
Mitkin, Z. Pamciriova, E. 
Prichodski, Z. Rimpo, J. Rusenka, 
V. Samoilenka, G. Zevako, o su
važiavimo mandatų komisijoje 
buvo A. Bartaševič, V. Beriozov, 
N., Boiko, V. Chochlov, V. 
Kazakov, S. Rybakov, T. 
Semionova. 

Skaitant Maskvos šūkius apie 
laisvę, graudu darosi prisimenant 
iš ten plūstančią prievartą. Mes 
daug žinome apie tai, kas darosi 
Lietuvoje. Panašios žinios pasie
kia mus ir iš kaimynų. Ukrai
noje paslaptingomis aplinkybė
mis taksio ir sunkvežimio susi
dūrime žuvo Olena Antoniv Kra-
sivka, 48 m., žmona Zinoviy 
Krasivsky, kuris yra ukrainiečių 
Helsinkio komisijos narys, prime
nantis apie laužymus Helsinky 
padarytų pasižadėjimų gerbti 
žmogaus teises. 

Ukrainiečių laikraštis „Ukrai-
nian Weekly" skelbia, kad įka
lintas skulptorius Petro Ruban, 
45. Jis jau anksčiau buvo kali
namas už pasiryžimą sukurti spe
cialią skulptūrą ir padovanoti 
Amerikai, švenčiančiai savo 
valstybės 200 m. sukaktį. Dabar 
gi jis areštuotas, kaip skelbia 
laikraštis, už tai, kad norėjo gauti 
leidimą savo 10 m. sūnui išvykti 
į užsienį gydyt i s . Oleksiy 
Murzhenko, ukrainietis, 14 metų 
kalintas vergų darbų stovyklose 
už bandymą pabėgti lėktuvu iš 
Sovietų Sąjungos, dabar vėl 
areštuotas, kaltinant, kad jis 
regul iar ia i nesiregistravo 
policijoje. 

Maskvos Helsinkio grupės narė 
Tatjana Osipova iš moterų 
kalėjimo perkelta į griežtesnį 
kalėjimą. Vėliau jos bausmė dar 
padidinta dvejais metais kalėjimo 
ir penkeriais metais ištrėmimo. 
Ta žmogaus te is ių gynėja 
nenustojusi ryžto ir kalinama: 
organizavusi bado ir darbų 
streikus. 

Su dideliu skausmu ukrai
niečių žurnalas „Ekran" įsidėjo 
nuotrauką ir platų aprašymą 
apie vieną iš didžiausių jų da
barties poetų Vasyl Stus, kuris 
žuvo sovietų vergų darbų 
stovykloje. Jis buvo kovotojas už 
žmogaus teises. Cituojami jo eilė
raščiai, vaizduojantieji jo tautos 
meilę ir ryžtą, pažymint, kad jis 
net pačios mirties nebijo. Su giliu 
skausmu ukrainiečiai mini 40 m. 
sukaktį, kai okupantai bolševikai 
prievarta likvidavo ukrainiečių 
unitų katalikų Bažnyčią, varu ją 
jungdami su provoslavija. 

Tai vis faktai, kurie sprogdina 
Maskvos gegužės šūkių melo 
burbulus. 

Juoz. Pr. 

LIETUVA IR SV. SOSTAS 
Pirmam pasauliniam karui bai

giantis popiežius Benediktas XV 
paskelbė Lietuvių dieną. Tai 
buvo svarbus įvykis politiniu ir 
reikšmingas finansišku atžvilgiu, 
nes buvo surinkta didelė suma 
pinigų. Visa tai padėjo siekti ir 
atgauti nepriklausomybę. Karui 
pasibaigus, 1918 metais tas pats 
Kristaus vietininkas pasirūpino 
paskirti prel. Achille Ratti apaš
tališkuoju vizitatoriumi Lenkijo
je ir Lietuvoje. Tuo Šv. Sostas au
tomatiškai pripažino Lietuvą de 
facto. 

Lietuvos vyriausybė, o taipgi ir 
vyskupai siekė, kad galimai grei
čiau Vat ikanas pripažintų 
Lietuvą de jure ir drauge 
pasirūpintų sudaryti Lietuvos 
bažnytinę provinciją. 

1918 metais Lietuvos delegacija 
(A. Stulginskis ir prel. Olšauskas) 
lankėsi Muenchene pas nuncijų 
arkiv. E. Pacelli. Per jį prašė 
Vatikaną paskirti Vilniui lietuvį 
vyskupą ir Lietuvą pripažinti de 
jure. Pabrėžtina, kad arkiv. E. 
Pacell i dėka Bavarijos 
vyriausybė, vadovaujama Elzber-
gerio, suteikė Lietuvai finansinę 
ir politinę paramą. 

1919 gegužės mėnesį Vatikane 
lankėsi lietuvių delegacija (grafas 
Alfredas Tiškevičius ir kun. dr. 
A. Viskanta). Jie taip pat prašė 
pripažinti Lietuvą de jure. Po jų 
lankėsi kun. J. Staugaitis ir kun. 
A. Grigaitis su prašymu pripa
žinti Lietuvą de jure ir sudaryti 
atskirą bažnytinę provinciją 
Lietuvoje. Vatikano Valstybės 
sekre tor ius kard. Gasparri 
pažadėjo pripažinti Lietuvą de 
jure, kada tokį pripažinimą su
te iks didžiosios Europos 
valstybės. Tuo tarpu Lietuvos 
reikalams gali atstovauti delega
tas, kaip vyskupų įgaliotinis. 
Tokiu delegatu buvo paskirtas 
kun. J. Narjauskas 1919 rugsėjo 
17 d. Kun. J. Narjauskui talkino 
kaip sekretorius Petras Mačiulis. 

1920 sausio pabaigoje Lietuvą 
aplankė kaip apaštališkas vizita
torius arkiv. A. Ratti. Jis siekė 
arčiau susipažinti su bažnytine 
padėtimi Lietuvoje. Tuo metu pa
dėtis buvo gana kebli dėl įtemptų 
santykių su Lenkija. 

1921 metais arkiv. A. Ratti 
buvo atšauktas ir paskirtas Mila
no arkivyskupu. Apaštališku 
viz i ta tor ium Lietuvai buvo 
paskirtas arkiv.A. Zecchini. Jis 
buvo vienuolis jėzuitas, kilme 
italas, bet mokęsis ir gyvenęs 
kur į laiką Krokuvoje. Čia 
suprantama, kodėl jis neslepia 
mai buvo palankus lenkams. O 
tai darė jį vargiai priimtiną lietu
viams. Nepasitenkinimas prieš jį 
pasiekė aukščiausią laipsnį, kai 
buvo pasirašytas tarp Lenkijos ir 
Šv. Sosto konkordatas 1925 
vasario 10 d., kuriuo Vilniaus 

P R E L . L. TULABA. 

vyskupija buvo priskirta prie 
Lenkijos bažnytinės provincijos. 
1925 balandžio 9 d. Kaune buvo 
viešos demonstracijos prieš arkiv. 
Zecchini. Jos buvo inspiruotos 
pačios tuometinės vyriausybės. 
Buvo net svarstoma jį pašalinti 
diplomatiniu keliu. Tai liudija 
ministerio A. Voldemaro iš Ro
mos pasiųsta telegrama, datuo
ta 1925.rV.6. Jos turinys toks: 
„Zecchinio per Vatikaną paša
linti netinka. Pašalinkite per že
miausius organus, uždraudžiant 
gyventi ka ip p a p r a s t a m 
sve t imša l iu i . Niekur jo 
nepriiminėkite ir nelaikykite 
jokių santykių net žemiausiose 
įstaigose, jeigu norėtų skųstis. 
Priežasčių svarbumą sužinosite. 
J is mums labai kenksmingas". 

Popiežiui Bened ik tu i XV 
mirus, nauju popiežium buvo 
išrinktas kard. A. Ratti. Jis pasi
vadino Pijum XI. Tai įvyko 1922 
vasario 6 d. Pijus XI žinojo 
Lietuvos reikalus. Nedelsdamas 
pripažino Lietuvą de jure 1922 
spalio 10 d. Lietuvos vyriausybė 
tada vietoje pasitraukusio kun. 
Narjausko Lietuvos atstovu prie 
Šv. Sosto paskyrė ministerį K. Bi
zauską. Deja, po metų, būtent 
1923 lapkričio 24 d . jis buvo pa
sk i r t a s Lietuvos a t s tovu 
Washingtone. Lietuvai prie Šv 
Sosto atstovauti laikinai liko J. 
Macevičius, pradžioje ka ip 
pasiuntinybės sekretorius, o nuo 
1924 spalio mėnesio kaip charge 
d'affaires. 

1925 metais Lietuvos santykiai 
su Vatikanu labai pablogėjo dėl 
Vilniaus priskyrimo prie Lenki
jos bažnytinės provincijos. Į Romą 
buvo atvykęs^ tuomet in i s 
Lie tuvos Užsienio r e ika lų 
ministeris dr. J. Purickis. Jis po
piežiaus nebuvo priimtas, nes 
buvo ekskunigas, ir kaip toks 
ekskomunikuotas. J. Macevičius 
įteikė dėl šio protesto raštą, kurio 
tonas buvo toks, kad Vatikanas 
raštą grąžino, o J. Macevičių 
atsisakė laikyti persona grata. 
Atsitiko, kad santykiai tarp Vati
kano ir Lietuvos p rak t i ška i 
nutrūko. Arkiv. A. Zecchini po 
demonstraci jų K a u n e buvo 
pasiųstas į Rygą, o atstovybė prie 
Va t ikano la ik ina i l iko, J. 
Macevičių atleidus, be atstovo. 

Lietuvos Bažnyčios reikalai Šv. 
Tėvui buvo prie širdies. Todėl 
pats popiežius ėmėsi iniciatyvos 
iš lygint i t a i p paš l i jus ius 
d ip lomat in ius s an tyk ius su 
Lietuva. Jis padarė neįprastą 
Vatikano diplomatijoje žestą. 
Vietoj pasitraukusio arkiv. A. 
Zecchini apaštališkuoju vizita
torium Lietuvai paskyrė lietuvį 
vysk. J. Matulaitį, suteikdamas 
jam arkivyskupo titulą. Naujasis 

apaštališkasis vizitatorius atvyko 
į Lietuvą 1925 metų pabaigoje. 
Arkivyskupo J. Matulaičio laukė 
Lietuvoje sunkus darbas. Visų 
pirma reikėjo nuteikti Lietuvos 
visuomenę, įkaitintą dėl santykių 
su Lenkija, galimai palankiau 
Šv. Sostui. Toliau buvo būtina 
nedelsiant paruošti planą įsteigti 
Lietuvos bažnytinę provinciją. 
Pagal iau reikėjo imt is 
paruošiamų darbų sudaryti kon
kordatą. Palyginamai per trumpą 
laiką arkiv. J. Matulaitis paruošė 
projektą įsteigsimos Lietuvos 
bažnytinės provincijos. 1926 kovo 
mėnesį grįžo į Romą ir čia su 
Vatikano pareigūnais paruošė 
galutinį patvarkymą, kaip turėjo 
atrodyti Lietuvos bažnytinė pro
vincija. Taip 1926 metų balandžio 
4 d. apaštališka konstitucija 
„Lituanorum Gente" popiežius 
Pijus XI įs te igė Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimas 
buvo svarbus ne tik religiniu, bet 
ir tautiniu atžvilgiu. Jis laidavo 
Lietuvai s ava rankumą nuo 
svetimų įtakų religiniu pre
tekstu. Nei Lenkija, nei Vokietija 
negalėjo tol iau pre tenduot i 
reikšti savo balsą dėl to, kas 
dėjosi Klaipėdos krašte ar tose 
srityse, kurios anksčiau prikausė 
Seinų ir Vilniaus vyskupijoms. Ir 
vis dėl to kairiosios politinės par
tijos nesil iovė puolusios 
Vatikaną. 

Lietuvos vyriausybė, vadovau
jama krikščionių demokratų, 
1926 birželio mėn. bandė atnau
jinti oficialius diplomatinius san
tykius su Šv. Sostu. Buvo 
pasiūlyta Lietuvos ministerių 
prie Vatikano paskirti P. Klimą, 
o Vatikanas buvo numatęs skirti 
internuncijum Lietuvoje arkiv. L. 
Schioppą. Deja, perėmę valdžią 
kairieji, nesiteikė atnaujinti 
santykių su Vatikanu. Bet po 
įvykusio 1926 gruodžio 17 per
versmo nauja vyriausybė sunor-
mavo santykius su Šv. Sostu. In
ternunci jum Lietuvoje buvo 
paskirtas jau minėtas arkiv. L. 
Schioppą, o Lietuovs ministerių 
prie Vatikano buvo pristatytas 
dr. J. Šaulys. Tai įvyko 1927 me
tų pirmoje pusėje. 

Arkiv. J. Matulačio misija su 
bažnytinės provincijos įsteigimu 
dar nebuvo pasibaigusi. Grįžęs į 
Lietuvą 1926 balandžio 22 d., 
arkiv. J . Matu la i t i s ėmėsi 
įvykdyti, kas apašta l iškoje 
konstitucijoje buvo nurodyta, 
kaip t u r i būt i su tva rky ta 
Lietuvos bažnytinė provincija. 
Bet tuo pačiu metu j is ėmėsi sun
kaus uždavinio paruošti dirvą 
konkordatui su Šv. Sostu 
sudaryti. Po perversmo arkiv. J. 
Matulaitis tuojau suėjo į kon
taktą su naujuoju prezidentu A. 
Smetona. 1926 gruodžio 28 d. 

turėjo ilgą pasikalbėjimą prezi
dentūroje. Prezidentas A. Smeto
na pareiškė savo norą, kad 
konkordato projektą paruoštų 
pats arkiv. J. Matulaitis. Jis 
siūlė, kad kaip pavyzdį galėtų im-
ti Bavarijos konkordatą . 
Intensyvūs pas i ta r imai kon
kordato reikalu vyko 1927 sausio 
mėnesį. Deja, sausio 27 d. arkiv. 
J. Matulaitis nelauktai mirė. 
Konkordatas buvo suredaguotas 
ir pasirašytas 1927 m. rugsėjo 27 
d. 

Santykiai tarp Vatikano ir Lie
tuvos pradžioje nesudarė kokių 
nors sunkumų. Po arkiv. L. 
Schioppos internuncijum Lietu
vai buvo paskirtas 1928 gegužės 
27 d. arkiv. R. Bartoloni. Kiek 
vėliau jis buvo pakeltas į nun
cijus. Vatikane Lietuvą atstovavo 
iki 1931 metų dr. Šaulys. Deja, il
gai neteko laukti, kai pradėjo 
re ikš t i s n e s u t a r i m a i dėl 
konkordato vykdymo. Tautinin
kų vadovaujama Lietuvos vyriau
sybė pradėjo varžyti katalikų 
visuomeninę ir auklėjamą veiklą, 
kas konkordatu buvo laiduojama. 
Prie to prisidėjo dar ir asmeniški 
motyvai, kurie lietė Užsienio 
reikalų ministerį Zaunių bei jo 
šeimą. Nuncijaus G. Bartoloni 
padėtis pasidarė gana sunki 
santykiuose su vyr iausybe . 
Vatikanas bandė asmenišku Pi
jaus XI žestu valstybės prezi
dentui, įteikiant brangią dovaną, 
pašalinti įtempimą ir rasti modus 
vivendi. Deja, prezidentas popie
žiaus dovanos nepriėmė, ir arkiv. 
G. Bartoloni su policija 1931 
birželio 6 buvo palydėtas iki 
Vokietijos sienos ir ištremtas iš 
Lietuvos. Šį nemalonų įvykį ge
rai atsimenu. Tuo metu buvau 
klierikas ir Vilkaviškyje vyko 
euchar i s t in i s kongresas . 
Sužinoję, kad nuncijus ištre
miamas iš Lietuvos ir kad jis bus 
vežamas per Vilkaviškį, užbloka
vome gatvę , sus tabdėme 
automobilius ir arkiv. G. Bar
toloni ant rankų nunešėme į ka
tedrą, kur jis davė susirinkusiai 
gausiai miniai palaiminimą. Ir 
šiandien atsimenu jo ištartus 
lietuviškai žodžius: „Labai ačiū, 
labai ačiū! Man gaila!" 

Nuncijaus ištrėmimas ir dar la
biau popiežiaus dovanos nepri
ėmimas lieka nelaimingu ir 
apgai lė t inu įvykiu Lietuvos 
santykiuose su Šv. Sostu. Va
tikanas į tai reagavo, kaip ir buvo 
galima laukti. Popiežius grąžino 
jam anksčiau įteiktą Lietuvos 
prezidento dovaną ir audiencijos 
metu ministeriui Šauliui tėviškai 
priminė: „Pone ministeri, ar 
nemanote, kad mažas Vatikanas 
kartais gali būti labai naudingas 
mažai Lietuvai?!" 

Arkiv. G. Bartoloni pasiliko 
kurį laiką Romoje ir dar iki 1933 
metų oficialiai turėjo nuncijaus 
Lietuvoje titulą, laukiant gal san
tykiai kaip nors vėl susinormuos. 

K a u n e nunciatūroje re ikalų 
vedėju liko mons. Faidutti. Prie 
jo nuo 1932 iki 1938 nunciatūros 
sekre tor iumi buvo mons. A. 
Samore. Mons. Faidutti netikėtai 
m i r u s , nunc i a tū ros re ika lų 
tvarkytojumi Kaune buvo paskir
tas mons. A. Arata Nuo 1935 
metų jis gyveno Rygoje, nes buvo 
paskirtas nuncijumi Latvijai ir 
Estijai. Po arkiv. A. Aratos 
K a u n o nunc ia tū ros r e ika lų 
vedėju buvo paskirtas mons. G. 
Burzio Jis šiose pareigose išbuvo 
nuo 1938 iki 1940 metų. Mons. A. 
Samore 1938 meta i s buvo 
atšauktas į Romą, o jo vieton 
nunciatūros sekretoriumi buvo 
ats iųs tas į Kauną mons. V. 
Peroni. 

Nesant nuncijaus Kaune, ir 
mūsų pasiuntinybėje prie Vati
kano nebuvo ministerio, o tik rei
kalų vedėjas 'charge d'affaires). 
Nuo 1931 iki 1932 buvo St. Lozo
raitis, o nuo 1932 iki 1939 dr. K. 
Graužinis. 

Normalūs diplomatinai san
tykiai tarp Šv. Sosto ir Lietuvos 
buvo atstatyti tik 1940 metais, 
kai prasidėjo antras pasaulinis 
karas Nuncijum Kaune buvo 
paskirtas 1940 vasario 19 d. 
arkiv. L. Centoz, o Lietuvos 
ministerių prie Vatikano buvo 
patvir t intas St. Girdvainis. Šiuo 
ti tulu jis atstovavo Lietuvai ir po 
bolševikų okupacijos iki 1959 m., 
ka i po Pi jaus XII mi r t i e s 
(1958.X.9) naujai išrinktas po
piežius Jonas XXIII pagal diplo
mat inę praktiką pareikalavo, 
kad visi pr ie Va t ikano 
akredituoti diplomatai įteiktų 
naujus kredencialus. Šis reikala
vimas buvo pastatytas, kiek žino
me, kadangi Vatikanas, spau
džiamas Lenkijos vyskupų, norėjo 
n u s i k r a t y t i a m b a s a d o r i u m 
Pappe , k u r i s nea t s tovavo 
tuometinei Varšuvos vyriausy
bei. Tas pats principas buvo 
pritaikytas, norint nenorint, ir 
Lie tuvos a t s tovui . N e t u r i n t 
ga l imybės p r i s t a ty t i savos 
vyriausybės kredencialų, buvo 
pavojus, kad laisvos Lietuvos 
atstovybė prie Vatikano negalės 
toliau veikti. Tada lietuviai iš 
laisvojo pasaulio pradėjo siųsti 
Šv. Sostui prašymus ir protestus. 
Tai paveikė popiežių ir jis man 
audiencijos metu 1959 vasario 2 
d. liepė: „Nueik pas poną S. 
Girdvainį ir pasakyk, kad Šv. 
Sostas neišdavė ir neišduos 
Lietuvos!" Ir iš tikrųjų buvo su
rasta forma, kad ministeris S. 
Girdvainis pasiliko ir toliau at
stovauti prie Vatikano nepriklau
somai Lietuvai „Gerente d'Af-
fari" — reikalų vedėjo titulu. Mi
nisteris S. Girdvainis pasiliko 
Lietuvos atstovu prie Vatikano 
iki savo mirties 1970 metais. 

Komunistinė okupuotos Lie
tuvos valdžia 1940 birželio 26 d. 
nutraukė diplomatinius santy-
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KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 

M a n o šūkis — Lietuvos 
laikrodį pasukti 100 metų 
pirmyn — neišsipildė, laikro
dis buvo sugadin tas . Tačiau 
daba r mes parvežkime einan
tį laikrodį, — at i t inkamai 
paruoškime viską observuo
jantį protą. 

K. Pakštas 

Kai Ignacas Lojolą rengėsi 
mirti, mokiniai jį paklausė: „O 
ką jūs, tėve, m u m s pranašau
jate?" Jėzuitų ordino įstei
gėjas atsakė: „ J u m s pranašau
ju p e r s e k i o j i m u s " . Mene 
panašiai — dažna i laimima 
persekiojimuose. 

-/. de Saint-Amand 

40 
— Man reikia tokių, kurie nei per pla tūs , nei per 

siauri, — paaiškino prie pardavėjos prisitaikiusi 
mamunė, tempdama už rankos paauglę mergaitę, 
kuri niekaip nebeatlaikė spūsties ir vis pasijusdavo 
nustumta toli į užpakalį. 

— Turbūt nori tai savo panaitei? — mandagiai 
pasiteiravo padavėja ir ėmė knistis po mezginėlių 
dėžę. 

— Taip, tamstele, Mikalinai, — a t sakė mamunė, 
o panai tę subarė: — Ko traukies, ka ip vėžys į 
užpakalį, rinkis pati, juk tu užsimanei, tai žinai, ko 
nori. 

Pagaliau mezginėliai buvo surasti , kaip tik 
t inkami Mikalinai. Taip nusprendė mama. nes 
mergaitė nė kiek neparodė susižavėjimo pirkiniu, 
stovėjo abejinga ir tik linktelėjo galva. 

Užsimokėjo keturias markes, ir dvi moteriškos, 
patenkintos atlikusios reikalą, užleido vietą kitoms 
nekantraujančioms pirkėjoms. 

— Kokia motina, tokia ir duktė! — palydėjo 
nueinančias pastabios kūmutės žodžiai. 

Niekas į tai nekreipė dėmesio, kiekviena norėjo 
greičiau susirasti, ko reikėjo, ir sprukti savo keliais. 

Prie valgomųjų pruduktų stalo vyko gyva preky
ba. Visi staiga pajuto alkį, o į namus nė vienas dar 
nenorėjo skubintis. Diena buvo puiki, ir žmonių tokia 
galybė — smagu buvo ir jauniems ir seniems paslan
kioti, susitikti pažįstamus, su jais pasikalbėti, 
pasižmonėti. 

Ant. vienų darbinių ratų sėdėjo vyras ir žmona ir. 

pasidėję didelę rinkę dešros ir pyrago, buvo pradėję 
krimsnoti . 

— Tokią dešrą gali ir neišalkęs kimšti, — kalbė
jo vyras , lenktiniu peiliu a ts ip jaudamas dešrą. — 
Žiūrėk, kokie gražūs, raudoni raumenukai, pamar
ginti riebumais. 

— Kažin kodėl namie daryta dešra neišeina 
tokia graži? — atsiliepė žmona. Saujoje ji turėjo 
apgniaužusi dešrigalį ir po kiekvieno ats ikandimo 
tyrinėjo likutį, lyg norėdama išgauti dešros gamin
tojo paslaptį . 

— Mieste mėsininkai žino kaip padaryti ir ko 
pridėti. O kad gražiai atrodo, geriau perka. 

— Man tai pat inka ir naminė, tegu ir ne tokia 
akį patraukianti , — atsakė žmona. 

J i nustojo rūpinusi dešra, nes galvojo apie ką 
kitą ir tuoj pradėjo: 

— Gražių skarelių mačiau, bet neišpuls šį kartą 
nusipirkti . Noriu medaus puodynaitę paimti. 

— Medaus? — nustebo vyras. — D a r ko 
išsigalvosi, dežros pririjus! 

— Taigi — medaus! Nieko gardesnio namie ir 
neturim, o susirgus a r žmogui užėjus, nėra ką paduo
ti . 

— Susirgus tai tau nereikės medaus. Kai aną 
žiemą sirgau plaučių uždegimu, atsimeni, negalėjau 
nieko nuryti . Apetuas visai buvo prapuolęs. 

— Plaučių uždegimą medum nepagydysi, bet jei 
vaikai suserga kaklais — medus geriausias vais tas . 
O mūsų Petriukas k a s žiemą kaklu suserga. Kad tik 
kiek nušąla — žiūrėk, an t rytojaus jau ir sprengsi. 

— Nieko nebus, medui pinigų nėra! — užprotes
t avo vyras . — juk pavasarį dar vieną arklį reikės 
pirkti . Žemės be arklio neišarsi , o be medaus, ačiū 
Dievui, išgyvenom iki šiol, gyvensim ir toliau. 

— Tu arklį pirk, pardavęs veršį a r aviną. O aš 
už žąsis pasidariau pinigų, t a i nusipirksiu medaus. 
Tau vaikai nerūpi, o a š juos turiu žiūrėti, kada sveiki 
i r k a d a serga. Skarelės šiandien nepirksiu, bet 

medaus tai bus, — pasakė žmona, pasirengusi nueiti. 
— Kas tau įlindo į tą tuščią makaulę! Užsima

nė, ko nė kiaulė neėda! Sak iau , kad nepirksi ir tiek! 
— užriko ta ip garsiai , kad už penkių vežimų žmonės, 
pasirengę išvažiuoti, sužiuro į tą pusę. 

Moteriškė išsiėmė iš kišenės mazgelį, atrišo. 
pavar tė — tai jos pinigai už žąsis. Pasirengusi nuei
ti, dar pasakė: 

— Nupirk va ikams po riestainį, o aš einu prie 
medaus. 

— Gumą gausi ne riestainį! Tu eini prie medaus, o 
aš einu pas Maušą! — užrėkė vyras . 

— O ko pas Maušą? — nustebo moteris. 
— Ne tavo reikalas! Tavęs nepasiklausiu. kada 

ir ko eiti! 
Apsisuko ir nuėjo. 
— Petrai, palauk! Neik. Petreli! — šaukė žmona. 

— Kad jau pragarą keli — nepirksiu. Kinu. nuperku 
vaikams po riestainį, ir važiuojam namo. — Jos 
balse girdėjosi g raud ingas p rašymas , o ne užsispy
rimas. 

Bet Pe t ras nebeklausė. Ejo tiesiai į Maušo 
krautuvę. Ant laiptų susit iko išeinančius pažįsta
mus, pasisveikino nuvoždamas kepurę ir pranyko už 
durų. 

— Vėl žydas pa rka girdo žmones. — pyko viena 
pasilikusi moteriškė. 

Atsiskaitė dvi markes ir nuėjo prie stalų pažiū
rėti, ką va ikams galėtų nupirkt i . 

Elzė išėjo iš bažnyčios kuone paskutinė. Buvo 
įsitraukusi į giedojimą ir nenorėjo nustoti, kol 
giesmės da r girdėjosi. Turgavietėje vežimai jau buvo 
išretėję. pasidairiusi pamatė , ko nesitikėjo: tėvą su 
Vincuku an t vežimo besėdinčius. Ir bėroji kumelaitė 
dar neįkinkyta ramiausia i ėdė dobilus. 

— Maniau, kad į n a m u s jau būsit išvažiavę. — 
pakalbino priėjusi. — Dabar matau , kad ir a* da r 
gausiu parvažiuoti. 

(Bus daugiau) 
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ALGIMANTO BUBLIO 
KELIAS Į A I A 

KOLEGIJOS GARBĘ 
ALFONSAS NAKAS 

Detroito vidurmiesty vei
kiančios architektūros firmos 
Rossetti Associates 1986 metų ba
landžio biuletenio spaudai visi 
keturi puslapiai paskirti vieno iš 
savo viceprezidentų, architekto 
Algimanto Bublio laimėjimams 
apskelbti. 

Po antrašte „The AIA Ad-
vances Algimantas V. Bublys 
to College of Fellovvs in 1986", 
skaitome: 
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Archit. Algimantas Bublys 

„The American Institute of 
Architects has advanced 
Algimantas V. Bublys, Vice 
President of Design of Rossetti 
Associates, Detroit, Michigan, to 
the Institute's prestigious College 
of Fellovvs for his notable contri-
butions to the profession in the 
area of design". 

Skaitytojas man atleis, kad 
pavadinimo ir pirmojo pranešimo 
sakinio j lietuvių kalbą never-
čiau. 0 neverčiau todėl, kad, 
„College of Fellovvs" išvertus į 
„Narių Kolegiją" (arba „drau-

Lietuva ir 
Šv. Sostas 

(Atkelta iš 3 psl.) 

kius su Vatikanu ir nuncijui įsa
kė apleisti kraštą. Nuncijus 
arkiv. L. Centoz per trumpą laiką 
padarė visa. kas buvo reikalinga 
ir galima padaryti dramatinių 
įvykių akivaizdoje. Paskyrė t r is 
jaunus vyskupus: V. Borisevičių 
Telšių vyskupo pagalbininku, V. 
Brizgi — Kauno, V. Padolskį — 
Vilkaviškio, o vysk. M. Reinį iš 
Vilkaviškio perkėlė į Vilnių, su
teikiant jam arkivyskupo titulą ir 
apaštališko administratoriaus 
teises, jei ordinaras būtų sutruk
dytas. Žodžiu, arkiv. L. Centoz 
išvyko iš Lietuvos bolševikinės 
valdžios įsakymu, užtikrinęs 
Bažnyčiai stiprią vadovybę. 

St. Girdvainiui mirus, Lietuvos 
atstovybei prie Šv. Sosto vado
vauja St. Lozoraitis, jr., sekre-
toriaus-patarėjo t i tu lu . Šiuo 
titulu jis Vatikano buvo pripažin
tas ir veikia nuo 1970 metų iki 
mūsų dienų. 

Nežiūrint visų nesusipratimų, 
mažas Vatikanas buvo ir yra 
labai naudingas Lietuvai. Jei 
mūsų pageidavimai ne visada 
buvo patenkinti, tai reikia visų 
pirma prisiminti, kad iš mūsų 
pusės buvo padaryta klaidų ir ap
sileidimų. Visos atstovybės prie 
Šv. Sosto turi paprastai dvasiškių 
akredituotų patarėjų. Jiems yra 
lengviau turėti oficialių ir 
asmeninių ryšių su Vatikano 
įstaigomis ir aukštais parei
gūnais, turėti vien oficialius dip
lomatinius susitikimus neuž
tenka, kad Šv. Sostas bū tų 
reikiamai informuotas apie vieno 
ar kito krašto religinius ir poli
tinius reikalus. Iš kitos puses 
neužmirština taip pat, kad Vati
kanas t u r i rūp in t i s v isos 
visuotinės Bažnyčios reikalais, 
derinti kylančius kivjrčius vidu
je ir išorėje atskirų valstybių. 

Turime būti dėkingi Šv. Sostui 
už daug ką. O reikalaudami dau
giau, stenkimės būti korektiški ir 
verti to, ko prašome. 

gų", „bičiulių", „kolegų", kaip 
žodynai aiškina), sąvoka praras
tų akademinę reikšmę. Lietu
viškai betenka paaiškinti, kad 
Amerikos Architektų Instituto 
(AIA) išpuoselėta rinktinių narių 
grupė College of Fellovvs yra 
profesinė šventovė, tik retam 
architektui tepasiekiama. 

Kas ir kaip į architektų College 
of Fellovvs turi vilties patekti? 
Visų pirma ji ar jis turi būti profe
s i n i a i ge ra i pas i ruošęs ir 
pasižymėjęs a rch i tek tūr in ia i s 
darbais. Įtakingo savo skyriaus 
nar io pasiūlytas, į t raukiamas į 
kandidatų sąrašą. Tuomet turi 
paruošti detalų savo projektų 
a p r a š y m ą ir į rodyt i jų 
autentiškumą, o taip pat suteikti 
daugelį biografinių detalių. Visa 
ta i , su septynių profesinių kolegų 
rekomendacijom, iš vietinio AIA 
skyriaus pasiunčiama į Washing-
toną. Ten veikia kasmet naujai 
sudaroma šešių architektų iš 
įvairių JAV vietovių Jury of Fel
lovvs komisija, iš kelių šimtų kan
didatų atrenkanti vertingiausius. 
Kand ida tas , jei į College of 
Fellovvs nepatenka iš pirmo kar
to, automatiškai sąrašuose lieka 
da r dvejus metus. Per trejus 
me tus neišr inktas , iš sąrašų 
išbraukiamas be teisės vėl kada 
kandidatuoti . 

Pereitais (1985) metais iš AIA 
Detroito skyriaus buvo šeši kan
d i d a t a i , bet nė v ienas 
neišr inktas. Šiemet iš penkių 
kandidatų į College of Fellovvs 
pateko du; labai daug pasiekęs 
vyresnis architektas 90 metų 
amžiaus Joseph Leinvveber . ir 
mūsų tautiet is 44 metų Algi
mantas Bublys. Vietinio įžymaus 
architekto Kenneth Neumann'o 
pasiūlytas, Algimantas išrinktas 
iš pirmo karto, kas, sakoma, retai 
atsitinką. Abu naujieji C of F 
n a r i a i Detroito kolegų buvo 
pagerbti gegužės 15 jiems suruoš
t a m e baliuje. Oficialus visų 
išrinktųjų į College of Fellovvs 
pakėlimas ir medaliu apdovano
j i m a s įvyks šių 1986 metų 
birželio 8 San Antonio. Texas 
mieste, AIA metinės konvencijos 
metu. A. Bublys yra vienas iš 84 
šiemetinių College of Fellovvs 
narių. 

A lg iman tas Vladas Bublys 
gimė 1941 m. birželio 2 d. Taura
gėje. 1944 metais atsidūrė Vokie
tijoje, o 1949 m. su tėvais ir broliu 
atplaukė į Ameriką ir apsigyveno 
Detroite. Architektūros baka
lauru 1965 baigęs University of 
Detroit. dvejus metus tarnavo 
J A V kariuomenės inžinerijos 
daliniuose leitenanto laipsny, o 
k i tus ketverius — JAV armijos 
rezerve kapitono laipsny. Tarp 
1971-80 m. dirbo keliose archi
tektūros firmose. Suprojektavo 
visą eilę pastatų. Nuo 1980 m. 
pradėjo dirbti minėtoje Rossetti 
Associates firmoje, kurioje netru
kus tapo projektavimo dalies 
viceprezidentu. Už savo darbus 
y r a gavęs 16 vietinių, valstijos ir 
valstybinio pobūdžio premijų. 
Da lyvau ja savo profesinėje 
spaudo je , ska i to p a s k a i t a s 
Amerikos ir lietuvių moksli
n iuose suvaž iav imuose . Yra 
registruotas Michigano valstijos 

CLASSIFIED GUIDg 
o 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Juno Beach, Fla. 
BALFO SKYRIAUS 

VEIKIMAS 
Naujoji Juno Beach 14I-jo Balfo 

skyriaus valdyba, susidedanti iš 
Linos Žitkienės — pirmininkės, 
Jono Mildažio — vicepirmininko, 
Gražinos Stankūnienės — sekre
torės, Algio Augūno — iždininko 
ir Albinos Pilipavičienės — narės, 
džiaugiasi labai gerai pavykusiu 
metiniu pikniku. Piknikas davė 
gražaus pelno, kur is buvo 
pers iųs tas į Balfo centrą 
Chicagoje. 

Ta proga JurirTBeach Balfo val
dyba reiškia nuoširdžią padėką 
visiems atsilankiusiems, kurie 
savo gera nuotaika bei dosnumu 
prisidėjo prie pikniko pasisekimo 
ir tuo pačiu parėmė Balfo šalpos 
darbą. Dėkoja ponioms, pagami
nusioms skanų maistą ir 
padėjusioms prie bufeto. Dėkoja 
visiems dosniai aukojusiems fan
tus ir ponioms, kurios taip 
kruopščiai juos sužymėjo. Dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie 
gėr imų dalinimo bei prie 
laimėjimų fantų išdalinimo. Ypa
tingai valdyba dėkoja Gražinai ir 
Jonui Stankūnams, , ,P ines" 
restorano Irdianoje savininkams, 
paaukojusiems, barui gėrimus. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Dukterų Juno Beach 
skyr iaus susirinkimas įvyko 
balandžio 22 d. vaišinguose Alici
jos ir dr. Henriko Soliu namuose. 
Narės išklausė įdomią ir aktualią 
dr. Solio paskaitą apie AIDS. Po 
paskaitos dr. Solys atsakinėjo į 
narių pateiktus medicininius 
klausimus. 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Alicijai ir dr. Henrikui Soliams. 

architektas, AIA bei Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
s-gos narys. Kai sąlygos leido, 
labai daug keliaudavo po pasaulį, 
o grįžęs žodžiu bei skaidrėmis 
įspūdžia is pasidal indavo su 
l ie tuvių visuomene. Vedęs 
veiklią l ietuviško jaun imo 
globėją. mokytoją Birutę 
Ba l t ruša i ty tę , su ja augina 
dukreles Mildą ir Lina. Savo 
l ietuviškos kilmės neslepia, 
bet kur tik įmanomąją pabrėžia, 
ja didžiuojasi. Todėl Algimanto 
Bublio laimėjimas — visų mūsų 
laimėjimas. 

MIŠIOS UŽ GYVAS IR 
MIRUSIAS MOTINAS 

Gegužės 3 d. St. Paul of the 
Cross bažnyčioje Juno Beach 
buvo atlaikytos Lietuvos Duk
terų užprašytos Mišios už visas 
gyvas ir mirusias motinas. Prieš 
Mišias visos ponios buvo ap
dovanotos spalvingom gėlių 
puokštelėm. 

Mišias laikė kun. V. Pikturna 
ir svečias buvo liuteronų kunigas 
J. Juozupaitis. Skaitymus atliko 
Albina Pilipavičienė. Motinos 
dienai pritaikytą, turiningą ir 
puikia lietuvių kalba pamokslą 
pasakė svečias liuteronų kunigas 
J. Juozupaitis. Mišių metu gie
dojo Juno Beach „Dainos" choras 
vadovaujamas I. Manomaitienės. 
Po Mišių gražus būrys dalyvių 
nuvažiavo į restoraną pavalgyti 
priešpiečių ir toliau pabendrauti. 

Susidarius sunkumams gauti 
salę, Lietuvos Dukterys negalėjo 
suruošti Motinos dienos 
minėjimo, tačiau tikisi jį suruošti 
kitais metais. 

Lietuvos Dukterys dėkoja kun. 
V. Pikturnai, svečiui kun. J. 
Juozupaičiui, I. Manomaitienei. 
„Dainos" chorui ir visoms 
sesėms, prisidėjusioms prie Moti
nų pagerbimo. 

„DAINOS* CHORAS 
BAIGIA SEZONĄ 

Gegužės 9 d. „Dainos" choras 
vadovaujamas Irenos Mano
maitienės užbaigė 1985-86 metų 
sezoną. Po paskutinės repeticijos, 
kuri įvyko Apolonijos ir Lino 
Stoškūnų namuose, choristai ir 
vėliau susirinkę svečiai, tarp 
kurių matėsi kun. V. Pikturna ir 
rašytojas Paulius Jurkus, atsi
sveikino su vasarai išvykstančia 
choro vadove Irena Manomai-
tiene bei kitais šiaurėn išvyks
tančiais choristais. 

„Dainos" choras yra labai 
populiarus Juno Beach ir choris
tų skaičius visą laiką auga. 

1985-86 sezono metu „Dainos" 
choras koncertavo Miami šaulių 
minėjime, Juno Beach Bendruo
menės 10-ties metų minėjime, 
Lietuvos Nepr iklausomybės 
minėjime. Choras taipgi 
giedodavo lietuviškų Mišių metu. 
Paskutinį kartą „Dainos" choras 
giedojo per Lietuvos Dukterų 
užprašytas Mišias Motinos dienos 
proga. 

Susirinkusieji palinkėjo Irenai 
Manomait ienei bei k i t iems 
išvykstant iems chor is tams 
gražios vasaros ir daug energijos 
a teinačiam 1986-87 metų 
sezonui. _ D . A. 

Laiškas 
D Ė L P A T I K S L I N I M O 

Dėl mano aprašymo apie Šv. 
Kazimiero li tuanistinę mokyk
lą „Draugo" kovo 22 d. nume
ry atsiliepė A. Juodvalkis, nes 
jam buvę neaišku, kokią J A V 
LB Švietimo Tarybos paramą 
įteikė mokyklos direktoriui J . 
Pupiui ir mokyt. O. Razutie-
nei LB Vakarų apygardos 
pirm. A. Nelsienė. Todėl jis 
kreipėsi į Lietuvių Fondo rašti
nę, kur patyręs, kad Lietuvių 
Fondas išrašė Šv. Kazimiero 
šeštad. mokyklos vardu 1000 
dol. čekį ir to paties vardo 
lituanistine" klasei 200 dol. 

Gaila, kad A. Juodvalkis, 
prieš kreipdamasis į Lietuvių 
Fondo raštinę, nepaskai tė (o 
gal p a s k a i t ę s . užmiršo) 
„Draugo" sausio 24 d. numery 
tilpusio pranešimo, kuriame 
buvo t r u m p a i ir a i šk i a i 
parašyta: 

„Dr. Jonas Račkauskas, 
JAV LB Švietimo Tarybos 
pirmininkas, per JAV LB 
k r a š t o v a l d y b o s i ž d ą 
išsiuntinėjo JAV LB apylin
kių pirmininkams Lietuvių 
Fondo finansinės paramos 
čekius li tuanistinėms mokyk
loms. Jie bus įteikti Vasario 
16-sios minėjimuose." 

I g. Medžiukas 

Vakaronėje Jaunimo centro kavinėje, kurioje buvo kalbama apie 
opera I)ux Magnus. Libroto autorius Kazys Bradūnas. sol. Stasys 
Baras ir komp. Darius I^ipinskas. 

Nuotr M. Ambrozaitienės 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJINIS MEDAUS 

Lietuvos Krikščionybės 600 m. jubiliejaus išvakarėse kviečiame įsigyti puikų 
SUKAKTUVINĮ MEDAU, kuris vaizduoja Lietuvos Krikščionybės tns etapus su gražiomis 
detalėmis... 

• Pirmoji pusė vaizduoja Lietuvos valdovus MINDAUGĄ. JOGAILĄ, VYTAUTĄ, skydo fone 
pabrėžiant valdovų pasiryžimą įvesti krikščionybę Lietuvoje. 

• Antrąją pusę dominuoja centrinis kryžius. Už jc Vilniaus katedra ir varpinė simboiizuoja 
tikėjimo jsitvrtinimą Lietuvoje. 

• Medalis suprojektuotas ir nukaltas giliame reljefe žymaus skulptoriaus VYTAUTO KAŠU80S 

• KALDINIMAS: 
3 colių skersmens, bronzinis antikinio pobūdžio, taip pat pasidabruotas ;r paauksuotas. 
(Bus apie š.m. liepos mėn.) 

Vk colių skersmens, gryno sidabro (.999) ir bronzos. (Bus apie š.m rugsėjo mėn.) 

YPATINGOS LENGVATOS tiems, kūne užsisako ir užsimoka už medalius prieš medalių 
pasirodymą nnkoje. 

KAINOS: 3 colių medalis (*i š.m. liepos ! d.) (po liepos 1 d.) 
Antikinis bronzos $25.00 $30.00 
Paauksuotas $30.00 $35.00 
Pasidabruotas $35.00 $40.00 

i'/i colių medalis (iki š.m. rugsėjo 1 d.) (po rugsėjo i d.) 
Gryno (999) sidabro $45.00 $50.00 
Bronzos $15.00 $15.00 

UŽSAKYMUS SIŲSTI: 
Mrs. Loretta I. Stukas 

234SunW0r.. VVatchung. NJ C7060 

Pridėkite pašto išlaidom: $2 00 prie kiekvieno 3 co). medalio 
$1.00 pr>e kiekvieno V/t col medalio 

Čekiai išrašomi UTHUANIAN CHRISTIANITY JU8ILEE, INC." 
IŠ ANKSTO DĖKOJAME 

REALESTATE REAL ESTATE 

9.6% nuošimčiai ir žemi 
įmokėjimai tiems, kurie pi rmą 
k a r t ą perka namą. Pas inau
doki te proga ir pirki te daba r . 
Skubiai! 

NAMAI PARDAVIMUI 

No. 541 — 2 butų namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Horaan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, 1W prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 568 - Pelningas 7 butų mūr. 
namas, gražiai atrodantis. 7 butai, 6 butai 
su dviem miegamaisiais, 50 p. sklypas, 4 
maš. mūr. garažas, ..alum. sided 
staircase", 100 „amps" elektros, apynaujis 
„boiler". Geram stovyje, mažos išlaidos. 
Pelningas pirkinys. 63 ir Kedzie. Skam
binkite dabar. 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip 'beer garden" rūsys per 
visa namą, 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
(daugiau klientų) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 575 — 67-ta ir Lawndale. 6 kamb. 
mūr. namas su šoniniu įvažiavimu. 3 
karališki mieg., 1 Vfe prausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis šaldymas, didokas sklypas 
su šoniniu įvažiavimu, nauja krosnis ir 
stogas, 2 maš. garaž. Ilgai neliks par
davimui. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau'sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 434-7100 

LEMONT, 
FOR SALE BY OWNER, 

$90,00. 4 bedrooms, split level, 
iiving room, dining room, kitchen, 
basement, 1?/2 bath, attached 2 
car gar., centrai air. 

1108 Hillvievv Dr. 
257-6669. 

BELL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income T a x — draudimai 

6529 S. Kedzie 778-2233 
r — 

SIMAITIS REALTY^ 
Income Tax — Notary Public 

2951W.63St 436787d 

t OnĮug; 
Wz r* 

4.1 
URECK KMJOftS* 
7922 S Pateli M 

RIMAS L . S T A N K U S 
REALTOR-A.*SCCIATE 

2 8 4 - 1 9 0 0 
.šoiintieji pirkti ar parduoti 

namus I»T šią įstaigą, prašome pa-
;minėti, kad •asate arba norite būti 
•Himo Stdnknu-. k, >ntais Nuosavy 
M>ės įka'navima? rjcinoknmai. 

• 

FOR RENT 

BR0ADVIEW OFFICE 
SPACI F0RRENT 

4 Rooms. 2nd Fioor, Heoted. Approx 600' 

i 

345-5212 
Išnuomoju 5 kamb. butą, antrame 

aukšte, 2 mieg., visur įdėti kilimai ir 
švaru. Pageidauju vyresnio amžiaus 
du asmenis, be gyvuliukų. Arti 
krautuvių ir autobuso. Marquette Par
ko apylinkėje. Tai. 776-61 M . 

FOR SALE 

Lot in St. Casfmir's 
LHhuanian Cemetery 

Available 
Section: 22 Block: 22,8-Grave lot. 
Write To: Louis VVoznick, P.O. 
Box 2529, Palm Coast, Florida 
32037. 

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

DĖMESIO! 
Paruošiu maistą vestuvėms, krikš

tynoms ir kitiems parengimams. Kepu 
visokiausių rūšių tortus. 

Tel.: 460-3824 
Julia Liutikas 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
<tocc — 20<7« — 30% P***»o mokės* 
•x apdraud* nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 Vi West 95th Street 

TeL — GA 4-8654 

«ooooooooooooooooooooooo<x 

MASTER PLUMBING 

rai tome įsigyti 
Čedovo Grincevičiaus 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojom ir pasakų knygą 
Apie !fcr knygą daugelio romanų 

ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
"Laiškuose lietuviams" tarp kitko ra
šo: "Dešimt rinktinės pasakojimų ro
do įvairias epochas, turi buities sko
nį pasakos žanre... Autorius yra in-
tensyvejančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas!... Plonoji (120 puslapių) 'Vi
dudienio varpų* rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Kriygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimą 7 dol 

Rašyti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St., 

Chicago, Iū. 60629 
PS Illinois gyventojai dar prideda 

48 et. valstijos taksų. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
ir vonios kabinetai. Keramikos- ply
telės. Karsto vandens tankai. Flood " • ** P'a««usiai skaitomas lietuvių 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo- ,«.„__«,:. _, . . 
mi elektra. Palikite pavarde* ir tele-1 d , enra* t , s- * ske ,b»»« X**** * * « ' 
foną — lietuviškai. flems prieinamos. 
SERAPINAS — Xel. 636-2960 

PLOKŠTELĖS 
ŽUDOS PŪKIS. Autoriai _ Vyte nemunėlia, Stasys Džiugas 
Janina Narinė, Jurgis Gliaudą ir kiti. Jgrojimas: Šarūno 
Peckaua. Atlieka Grigaitytes, Tijūnėliai, Venclovai. Kaina |6 . 
DU GAIDELIAI. Dainos vaikams. Atlieka Paulius Vytas, i 
Andrius Čerškus, Irena Jalcubaitytė^erskienė, Rūta Oeraku-
tė-Valaitienė, Vaidotas Vaičiūnas. Kaina $11.00 

. i - ^ L i f TABJt JJI^?nt ******* P* P«*ta. Pinigų nesiųsti s * 
sfanokėslte gavę sąskaitą, kurioje bus h- persiuntimo išlaidos 
Illinois gyventojai dar prideda S% valstijos mokesčio. Užsakant oer 
paStą. pridedame pašto ir pakavimo išlakias. 

"DRAUGAS", W5 W. 6Srd St.t Chicago, 1L 60629 

• 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
East Chicago, Ind. 

ŠV. PRANCIŠKAUS 
P A R A P I J A IR 

KUNIGYSTĖS J U B I L I E J U S 

Kun. John Daniels, East Chi-
cagos Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapi jos k l e b o n a s , šiemet 
biržel io mėnes į švenčia 
reikšmingą keturiasdešimt metų 
kunigystės jubiliejų. Sukakties 
reikšmingumas ta proga ypač 
pažymėtinas, kadangi jubiliatas 
daug kur be atvangos tiek daugel 
metų uoliai da r i , osi pašaukimų 
srityje, o čia dabar tarytum 
paskut inis mohikanas gauna 
budėti, kurlink pakryps miglotas 
parapijas likimas. Daugybė para
pijiečių išmirė, kiti atsitraukė į 
savas aplinkiniuose miesteliuose 
esančias rezidencijas, o mokslo 
ragavęs jaunimas pasuko savais 
keliais. Dėl to atsitiko taip, kad 
čia l ietuvius beveik pirštais 
įmanoma suskaityti tarp East 
Chicagoje dabar esančių arti 
40,000 gyventojų, kurių 80% yra 
vadinamieji lotynai ir juodieji. 
Pa rap i j a i p r ik l ausanč ioms 
šeimoms ir pavieniams klebonas 
kasmet pasiunčia numeruotus ir 
da tuo tus r inkl iavų vokelius, 
kurias parapijiečiai šventadie
niais skiria savo auką bažnyčiai 
bei parapijai išlaikyti. Šiemet 
tokie vokeliai pasiekė tik 130 
gavėjų. Šiaip jau per pamaldas 
apytuštėj bažnytėlėj matysi ne 
vieną pašalietį — meksikietį ar 
por tor ikiet į . Gal kada nors 
naujasis Gary diecezijos vysk. 
Norbert F. Gaughan turės tarti 
žodį dėl Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos likimo. 

"O seniau Eas t Chicagos lietu
vių sodyboje būta labai daug gied
rių dienų. Nuo pat šio šimtmečio 
pradžios č ia , ka ip ir 
kaimyniniame Gary mieste, ėmė 
rastis pirmeji mūsų imigrantai. 
Kantr iai ir taupiai plušdami 
didžiuliuose plieno fabrikuose, jie 
gražiai kūrėsi ir tuoj ryžosi savo 
gimtąja kalba garbinti Dievą, iš 
pradžių lankydami pamaldas 
sve tu r , o n e t r u k u s čia 
pasistatydino 1913 m. kuklią Šv. 
Pranciškaus bažnytėlę. Pagal 
statistikas 1914 m. miestelyje 
buvo per 350 lietuvių, o po ketu
riasdešimt metų, t.y. 1954 m. — 
1,128. Iš jų 374 naujai atvykusieji 
tremtiniai, o parapijai priklausė 
820 asmenų. (Lietuvių enciklope
dija, 5 t., 320 psl.). 1925 m. čia 
atkeliavęs kun. Kaz. Bičkauskas, 
1953 m. pakeltas į prelatus, iki 
savo mirties 1957 m. per daugiau 
kaip t r i sdeš imt klebonavimo 
metų atliko daug žymių darbų: 
pastatydino parapijai namus, su
tvarkė pradinę mokyklą su sese
rimis kazimierietėmis, rūpes
tingai rėmė chorą, nuoširdžiai 
palaikė ir skatino įvairiausias 
lietuvių organizacijas, tarp kitko 
vyčius, Alto ir Balfo skyrius, 
taipgi Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę. Po prelato mirties kle
bonu buvo atkel tas kun. Ignas 
Vichuras (miręs 1984 m.), kuriam 
pasitraukus į poilsį, Gary dio-
cecijos vysk . G r u t k a Šv. 
Pranciškaus parapijai vadovauti 
1982 m. paskyrė dabar mūsų 
gerbiamąjį jubiliatą kun. J . Da
niels. Vertėtų priminti, jog iš po 
Antrojo p a s a u l i n i o karo 
atvykusių kunigų parapijai po 
keletą metų yra talkininkavę 
kun. dr. P. Celiešius, kun. P. 
Jakelevičius, neretas svečias bū
davo salezietis vienuolis kun. A. 
Sabaliauskas. 

A p g a i l ė t i n a , k a d iš Šv. 
Pranciškaus parapijos per jos 
septyniasdešimt gyvavimo metų 
susilaukta vos vieno kunigystės 
pasaukimo, ir tai iš naujųjų atei
vių — pranciškonų vienuolio J. 
Bacevičiaus. Tuo tarpu Gary Šv. 
Kazimiero l ie tuvių parapija, 
neseniai atšventusi savo sep
tyniasdešimt metų gyvavimo 
jubiliejų, yra davusi aukščiau 
minėtąjį kun. Ig. Vichurą, taip 
pat mūsų mieląjį jubiliatą, be to, 
keletą vienuolių seselių. 

Norint bent šį tą pateikti iš 
jubiliato biografinių duomenų, 
m a n y t u m e , p r a v a r t u būtų 
pacituoti, ką mūsų laikraščiai 
apie tai rašė, kai jis buvo paskir-

paieikiama žinių ir apie kun. J. Tuo tarpu Šv. Pranciškaus pa 
Daniels ilgą ir judrų pastoracinį r aPU°Je sudarytas komitetas, 
darbą šitaip: „Pastoracinį darbą k u r i s rengia klebono kun. John 
kun. Jonas pradėjo St. Patrick Daniels 40 metų kunigystės 
parapijoje Fort Wayne, Ind. Grei- minėjimą, birželio 22 d. parapijos 
tai iš ten vyskupo buvo paskirtas bažnyčioje ir salėje. Tą dieną, 3 
į Sacred Heart parapiją Whiting, v a l - popiet, bažnyčioje jubiliatas BoStOTlūS 

lakstykime ir neduokime senai 
mūsų l ietuviškai parapijai 
nuskęsti Michigano ežere. 

J o n a s Pečiulis 
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Kun. J o n a s Daniels 

tas parapijos klebonu ir parapijie
čių pagerb tas . , ,Drauge" 
(1982.XII.2) tuometinis mūsų 
lietuviškų pamaldų lektorius a.a. 
K. Valeika (miręs 1984 m.) tarp 
kitko taip informavo: „Klebonas 
kun. Daniels — Danilevičius yra 
gimęs Amerikoje. Jo tėvai — 
Pranas ir Elena Danilevičiai — 
kilę iš Lietuvos. Jie, atvykę į 
Ameriką, įsikūrę Gary, Indiana. 
Užaugino keturis sūnus ir dvi 
dukteris. 

Naujasis klebonas Jonas gimė 
1920 m. biržešlio mėn., 19 d. 
Kadangi šeima buvo giliai reli
ginga, tai ir jaunasis Jonukas 
mokslą pradėjo Šv. Kazimiero 
lietuvių parapi jos pradžios 
mokykloje. Ją baigęs, įstojo į 
Bishop Noll High School. Ją 
baigęs ir jausdamas kunigystės 
pašaukimą, įstojo į kunigų semi
nariją, St. Meinrad, Ind. Šią 
seminariją baigus 1946 m. bir
želio 1-' ••*.., vyskupas Noll Fort 
Wayne. Ind., katedroje suteikė 
kun. Jo-iui kunigystės šventi
mus. Pirmas šv. Mišias aukojo 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje Gary, Ind." 

Toliau K. Valeikos korespon
dencijoje ,,Naujas klebonas'" 

Ind. 1957 m. kun. Jonas vysk. 
Gru tkos sk i r i amas į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją kle
bonu, kur išbuvo iki 1966 m. 
Tais pačiais metais skiriamas į 
Holy Rosary parapiją klebonu, 
kur išbuvęs vienerius metus ski
riamas į Chesterton, Ind., St. Pat
rick parapijos administratorium. 
1969 m. — Ali Saints parap. San 
Pierre, Ind., klebonu. 1977 m. — 
Sts. Peters and Paul Whiting, 
Ind., klebonu. 

1982 m. gegužes mėn. 22 d. 
vyskupas Grutka jį paskyrė Šv. 
Pranciškaus East Chicago, Ind., 
l i e tuvių parapijos k lebonu. 
Ene rg ingas , d raug iškas ir 
malonus klebonas hpvoik r^"- -«• 
mos dienos įsigijo parapijiečių 
pagarbą ir pasitikėjimą". Ir 
„Naujienose" Q982.XII.4) buvo 
įdėta panaši Kaz. Čiurinsko ko
respondencija „Susipažinimo 
pietūs", kur tarp kitko sakoma: 
„Parapijiečiams patinka ener
gingas, draugiškas ir malonus 
klebonas. Parapijiečiai, patyrę jo 
draugiškumą, visokiais būdais 
stengiasi jam padėti įsikurti nau
joje parapijoje". 

Daugumai lietuvių po Antrojo 
pasaulinio karo birželio mėnuo 
yra tapęs tiesiog tragišku, skau
džiai prisimenant įvairiausius 
nacinius ir sovietinius perse
kiojimus. Klebonas kun. Jonas 
Daniels čia susimąstė, bet staiga 
šyptelėjo, jog jo gyvenime, lyg 
Dievui duodant, birželio mėnuo 
buvęs laimingas. J i s gimęs 
birželio 19 d., įstojęs 1941 m. 
birželio mėn. į pagrindinę St. 
Meinrad kunigų seminar i ją 
'1941-1946), gavęs kunigystės 
šventimus 1946 m. birželio 15 d., 
o dabar čia artėja birželio mėn., 
jo 40 metų kunigystės minėjimas, 
taipgi čia pat už durų ir birželio 
Joninės , linksma l ie tuviams 
šventė. 

laikys šv. Mišias, o po jų rinksi
mės į parapijos salę pobūviui pa
bendrauti su sukaktuvininku. 
Laukiama į iškilmę atvykstant 
visų parapijiečių ir jubiliato 
giminių bei bičiulių. Neiš-

Šv. Pranciškaus bažnyčia East Chicagoje. Dešinėje — klebonijos 
namas. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA, 1 dalis 
Šioje V-to t. l-je dalyje aprašyta 

Vilniaus vyskupijos istorijos bruožai, 
vyskupai ordinarai, valdytojai, kuni-
oai....arkivyskupija amžių bėgyje. 

Sis tomas skirtas Vilniaus miesto 
bažnyčioms, koplyčioms, paminklams 

t Architektūrinių ypatybių apraSy-
I ma; yra dr. inž. Jurgio ^•.iifcato. 

Puošnus, gerai paruoštas leidi-
[ -vs. 432 psl.. 585 iliustracijomis, 
j spalvotu Aušros Variu Marijos pa-

ysikslu. su priedu—Vilniaus miesto 
planu, kietais viršeliais. 

Paruošė ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Li-
brary Press). 

Tekste rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu S22.50. 
Užsakymus siųsti: 

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

Illinois gyventojai etai" prideda 
Si 60 valstijos mokes^o. 

BRONIUS KVIKLYS 

LIETUVOS 
BAŽNYČIOS 

CHURCHES OF UTHUANIA 

V i l n i e t i s a r k i v y s k u p i j a I 

— B o s t o n o L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė praneša, kad 
Baisiojo Birželio minėjimas 
bus birželio 15 A Plačiau bus 
kitą savaitę. 

f GEDIMINAS GALVA 

ERNESTAS GALVANAUSKAS 
Potittnė Biografija 

Inftrderius Ernestas Galvanauskas nepriklausomos Lietuvos po
litikos ir visuomeugs veikėjas, keturių mirustenų kabineto pirmininkas, 
įvairių sričių ministeris, 1920-21 metų derybininkas su lenkais, Klai
pėdos krašto prisijungime ntnuoUkto Lietuvos teisių gynėjas... Jo 
gyvenimo istorija didele dalimi yra nepriklausomos Lietuvos istorija . . . 
Jo nuveiktųjų darbų liūdimų, dokumentų, rastų yra nemaža. Deja, E. 

Galvanauskas pats savo atsiminimų nerašė, tą darbą savotiškai po jo 
mirties atliko jaunesnysis brolis Gediminas Gahra. 

Sj veikalą iileido Akademines Skautijos leidykla, Chicago 1962 
m Spaudė "Draugo" spaustuve. Didelio formato. 440 psL. kieti vir-
ietiai. Kaina su persiuntimu 

St., 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, įSĄ5 W. 6Srd 
Chicago, IL 60699 

BUVUSIAM RIETAVO KLEBONUI 

A.tA. 
PETRUI PATLABAI 

mirus, sesei STASEI, broliui STASIUI, jo žmonai RE
GINAI, jų dukroms REGINUTEI ir IRUTEI su šeimo
mis g*xią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Martiną Žiemelienė 
Stasys ir Pegi Žiemelis 
Donna Žiemelytė-Norman 
ir krikšto dukra Tina Marie Žiemelytė 

BRANGIAI TETAI 

A.tA. 
MIKALINAI GURĖNAITEI 

mirus, kolegę SOFIJĄ BLAŽIENĘ užjaučia ir kartu 
liūdi Montessori mokytojos: 

D. Dirvonienė 
J. Juknevičienė 

L. Germanienė 
M. Kucinienė 

P. Petrulytė 
J. Smilgienė 
S. Vaišvilienė 

JAUNYSTĖS IR MOKSLO DRAUGUI 

A.tA. 
Inž. JONUI PETRULIUI 

mirus, jo žmonai, klasės draugei ir buvusiai bendra
darbei dr. BIRUTEI, buv. KUKAITYTEI-PREIKŠIE-
NEI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dr. Gabrijielius ir Kėdė Misevičiui 

A.tA. 
JONUI PETRULIUI 

mirus, jo žmoną dr. BIRUTĘ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Rimutė ir Jurgis AugustaiČiai 
Janina ir Vytautas Peseckai 

VIENAM IŠ KLUBO STEIGĖJŲ 

A.tA. 
PETRUI VARIAKOJUI 

mirus, jo žmoną KAZIMIERĄ, dukras dr. DAINĄ su 
šeima ir dr. DANGUOLĘ bei kitus gimines ir arti
muosius Amerikoj ir Lietuvoj nuoširdžiai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Biriėnų klubo valdyba ir nariai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažystamiems, kati 
1986 m. gegužės mėn. IX d. po ilgos ir sunkios ligos mirė 

A.tA. 
Elena Vasiliauskienė 

(MILlCNAiTfc) 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. Buvo 
gimusi Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 29 metus. 

Pasiliko liūdintys vyras Vincas, sūnus Mečys ir duktė 
Joana Zenkevičienė. gyvenanti Kanadoje. Amerikoje sūnūs 
Edmundas ir Vytautas ir jų visų šeimos. 12 anūkų ir 8 
Droanūkai. Lietuvoje seserys Marytė ir Marcelė ir brolis 
Pranas. Buvo pusseserė Sodeikų Valerijono, Antano, Stepo
no ir kit. 

Priklausė Lietuvių Marųuette Parko Bendruomenei, 
Lietuvių Fondui, Lietuvių Pensininkų s-gai. Balfui ir buvo 
rėmėja lietuviškų vienuolijų. 

Buvo pašarvota D. Petkaus šermeninėje, gegužės 25 d. ir 
26 d. Gegužės 27 A 9 vai. ryto nulydėta į Marųuette Parko 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų palaidota Šv. Kazimiero vardo lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: vy ras , va ika i , anūka i ir p roanūka i . 

A.tA. 
ROBERTS MILASS 

Mirė 1986 m. gegužės 27 d., miaukęs 81 m. amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime 4 dukterys- Leontine LaGre-

ca, jos vyras Allan (Menominee Fails. Wis.), Josepha Rim
kus, jos vyras Anthony (Kenosha. \Vis.). Marie Huth, jos 
vyras Scott i Madison. Wis.) Irene Akigenic, jos vyras Alpus-
lon (Ankara, Turkey) ir brolis Donatas Milass (Australia). 

Velionis atvažiavo į Menominee, Wis. iš Latvijos 1919 
m. 1951 m. persikėlė gyventi i Kenosha, Wis. 

Priklausė prie St. Peter's bažnyčios, Kenosha ir Lietu
vių Bendruomenei VVisconsino apylinkei?. 

Buvo pašarvotas trečiadienį, gegužės 28 r?. Piasecki 
koplyčioje, 2002 52-tra gatvė. Kenosha, V.is. 

Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 29 d. Iš koplyčios 
atlydėtas į St. Peter's parapijos bažnyčią, kur no gedulingų 
šv. Mišių nulydėtas į St. George kapines. Kenosha, Wis. 

MŪSŲ BAŽNYČIOS ILGAMECIUI KURATORIUI 

A.tA. 
PETRUI VARIAKOJUI 

mirus, jo žmoną KAZIMIERĄ, dukras dr. DAINĄ su 
šeima ir dr. DANGUOLĘ bei kitus gimines ir arti
muosius Amerikoj ir Lietuvoj nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Liet. Evang. Reformatų Bažnyčios 
kolegija. J.A.V. 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 W e s t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So- 5 0 t h A v. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
ČESLOVUI BUTNIUI 

amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiškia
me žmonai dr. RŪTAI ir dukrai LAN AI. 

Antanas Balčytis 
Zigmas, Julija Smilgai su šeima 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 Wes t 6 9 t h S t r e e t — T e l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s H i l l s . I l l i n o i s 

T e l . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x D a i l i n i n k ė A d a S u t k u 
vienė jau yra sukūrusi visas 
dekoraci jas , ,Dux Magnus '* 
kazimierinės operos pastatymui, 
k u r i s bus Civic t e a t r e šj 
šeštadienį. 

x S n i e g ą M a s i u l i e n ė i r 
Daina P a k a l n i š k i e n ė apsiėmė 
suorganizuoti ir pravesti vaiku 
žaislu laimėjimus, kurie bus per 
vaiku gegužinę šį sekmadienį, 
birželio 1 d., St. Mary's semina
rijoje Lemonte. 

x Cicero a p y l i n k ė s Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė rengia tragiškojo 
birželio minėjimą sekmadienį, 
birželio 8 d., Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje tuoj po 10:30 vai. 
ryto lietuviškų Mišių. Minėjime 
paskitą skaitys inž. Povilas Vai
čekauskas. Visi lietuviai yra 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x Kun . V y t a u t a s Bag-
danavič ius , MIC, ir jo draugai 
kun. Jonas Bacevičius iš N. Dako-
ta ir kun. Vincas Radvinauskas 
iš California vakar išvyko į 
Romą. kur yra jų kurso draugas 
prel. Kazimieras Dobrovolskis. 
Ten jie visi atšvęs savo kunigys
tės 50-ties metų sukaktį. Jie 
įšventinti 1936 m. birželio 14 die
ną Vilkaviškyje. Kun. V. Bagda-
navičius grįš prie savo pareigų 
birželio 28 d. 

x Chicagos aukštesnioji litu
a n i s t i k o s m o k y k l a mokslo 
metus baigia ir išleidžia 35-tąją 
abiturientų laidą. Gegužės 31, 
šeštadienį 10 v.r. pamaldos Jėzui
tų koplyčioje, po to iškilmės Jau
nimo centro apatinėje salėje. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Mokiniai susirenka 
9:30 v.r. 

x Lydos Bakaitytės ir Da
r i aus Budr io sutuoktuvės bus 
gegužės 31 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. Šv. Mišių metu Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje Mar-
ųuette Parke. Mišių metu giedos 
sol. Nerija Linkevičiūtė-Kaspa-
rienė ir Chicagos Lietuvių Operos 
vyrų choro nariai. Vargonais gros 
muz. Arūnas Kaminskas. 

x Dux Magnus, kazimierinės 
operos, dalyviai jau suskridę į 
Chicagą ir antra savaitė kartu 
repetuoja šiam operos pa
statymui, kuris bus šeštadienį, 
gegužės 31 d.. 7:30 vai. vak. Civic 
teatro salėje. 

x Chicagos gaisro apsaugos 
komisija praneša, kad Chicagos 
mieste draudžiama deginti ar 
sprogdinti fejerverkus, išskyrus 
kvalif ikuotus a smen i s , 
kuriems išduoti leidimai par
kuose fejeverkų programas at
likti. Šiaip Chicagoje neleidžiama 
nei pardavinėti, nei privačiai 
fejerverkus turėti. 

x Mokytojų, tėvų ir j aun imo 
studijų sava i tė je , kuri bus 
rugpjūčio 17-24 d. Dainavoje, 
montessorininkė mokytoja Stasė 
Vaišvilienė skaitys paskaitą 
„Mokinių drausminimas". Jau
nos šeimos kviečiamos dalyvauti. 

x Dux Magnus operos komite
to pirmininko dr. Petro Kisieliaus 
nuotrauka su sol. Terese Žilyte 
.,Draugo"" dienraštyje šeš
tadienio, gegužės 24 d., laidoje 
buvo fotografuota ne fotografo J. 
Tamulaičio. kaip pažymėta po 
nuo t r auka . bet Aldonos 
Kaminskienės, kur i y ra D. 
Lapinsko „Dux Magnus'" operos 
rengimo komiteto narė. 

x Dux Magnus laimėjimų 
paski rs tymo šakneles prašomi 
sugrąžinti nurodytu adresu visi 
turintieji laimingą ranką ir gerą 
širdį. Pelnas iš bilietų skirtas 
Dariaus Lapinsko operai gegužės 
31 Civic t ea t r e Chicagos 
vidurmiestyje. 

(sk.) 

x Palikimas.ol 1 Nolton Ave,. 
Willowsprings. 111. Didel is , 
gražus mūro namas. Daug prie
dų. Abromaitis R E . 1005 Porter 
St., Lernont. 111. Tel. 257-6675. 

x I)ux M a g n u s I). I>apins-
ko statomos operos bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71 St. Chicago, IL 
60629. tel. 471-1424. Spektak
lis įvyks gegužės 31 d. šešta
dienį, 7:30 v.v. The Civic 
Theatre, Wacker Drive ir 
Washington St. Bilietų kainos: 
25, 20, 15 ir 10 dol. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza sako kalbą. Salia stovi J. .Iusk:iiti< ir B V'nH-.c.....<• 
konsulų pagerbime Jaunimo centre. Nuotr .J. Tamp'.ii- i-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— B r o o k l y n o Apre i š 
k i m o p a r a p i j o s choras daly
vaus birželio trėmimų minė
jime birželio 15 d. Choras yra 
pakviestas dalyvauti Kana
doje bendrame koncerte su 
Toronto choristais. Taip pat 
š is choras planuoja ateinan
čiais metais vykti j Romą 
krikščionybės minėjimo iškil
mėms. Ieškoma taip pat naujų 
choristų. 

— I s t o r i k a s V i n c a s 
T r u m p a kalbės LB Santa 
Monicos apylinkės gegužinėje 
birželio 1 d. solistės Aliodijos 
Dičiūtės-Trečiokienės sody
boje. Su gegužinės dalyviais 
bus taip pat pasidal inta lietu
viško gyvenimo aktualijomis. 
Geguž inė buvo n u m a t y t a 
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x Apie S lavą Žiemelytę rašo : 
„Ji be dirbtinių pastangų iš
dainuoja žemiausias kontraltui 
rašomas gaidas. Tačiau lygiai 
sklandžiai bei efektingai skamba 
ir jos aukštesnieji registrai". Apie 
ją t a i p r a š ė Algis Š imkus . 
Ji ne tik dažnai dainuoja jos 
gyvenamos Kanados lietuvių 
koncertuose. Dainavus ir Cana-
dian Opera Company bei CBC 
televizijoje: operose . .Nakt is 
Veneci jo je" , „ T r u b a d ū r a s " . 
„Valkirija", „Travijata" ir kt. 
Yra išleidusi plokštelę. Siame 
Dariaus Lapinsko „Dux Magnus" 
pastatyme ji atlieka motinos ir 
burtininkės roles. 

x Br igh ton E thn ic vyresn io 
amžiaus žmonių tarnyba <BESS> 
išdalins valdžios duodamą sūrį, 
pieną ir sviestą gyvenantiems 
60632 zonoje. Dalinimas yra 
vyresn iems žmonėms, kur ie 
nepriklauso parapinėms šalpos 
organizacijoms. Gauti produktus 
reikia parodyti BESS korteles. 
BESS adresas 4040 So. Archer, 
informacijoms skambint i tel. 
376-6565. 

x Gegužės 31 d., šeštadienį , 
9:30 vai. r y to Tėvų Jėzu i tų 
koplyčioje, 2345 West 56 Street, 
Chicagoje. bus atnašautos šv. 
Mišios už profesorių a .a . J u o z ą 
Žilevičių, Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo steigėją, ir taip pat už 
visus gyvus ir mirusius L.M. 
Archyvo rėmėjus ir visus tuos, 
kuriu eksponatai sudėti archyve. 
Tokia yra a.a. J. Žilevičiaus tes
tamentinė valia. Pamaldų metu 
smuikais gros religinės nuotaikos 
k ū r i n i u s Povi las ir Vanda 
Ma t iuka i . vargonais p r i t a r s 
M a n i g i r d a s Moteka i t i s . Po 
pamaldų J a u n i m o centro 
kavinėje bus pusryčiai, kuriuos 
paruoš An ice t a St ropienė . 
Kvieč iame a t s i l a n k y t i į 
pamaldas ir pusryčius. 

J . Ži levičiaus Lietuvių 
Muzikologijos Archyvas 

x Mani g i rdo Motekaičio for
t e p i j o n o i r v a r g o n ų s t u d i j o s 
k o n c e r t a s įvyks penktadienį, 
geg. 30 d., 7 v.v. Dainavimo stu
dijos koncertas bus sekmadienį, 
birž. 1 d., 3 vai. p.p. Abu koncer
tai Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Visi kviečiama atsilankyti. 

<sk.) 
x NAMAMS P I R K T I PA-

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesinia is įmokėjimais ir 
p r i e i n a m a i s nuoš imč ia i s . 
Kreipkitės į Mutual Federa] 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7 -7747 . 

(sk.) 

KONSULŲ PAGERBIMO 
KOMITETO DARBŲ 

UŽSKLANDA 

Konsulų pagerbimo tarp-
organizacinis komitetas, vado
vaujamas Birutės Jasaitienės, 
prieš užbaigdamas savo veiklą, 
padarė suvestinę ir dar kartą 
susirinko gegužės 22 d. Jaunimo 
centro kavinėje pasikalbėti ir 
pasivaišinti. Buvo pakviesti ir 
dalyvavo generaliniai garbės 

konsulai ir komiteto nariai. Buvo 
pasikalbėta, pasidalinta įspū
džiais ir ta proga buvo įteiktos iš 
jų pagerbimo nuotraukos. 

Kur lietuviai susirenka, pagal 
visuotinai priimtas tradicijas turi 
būti kalbama. Tad ir šįkart be 
kalbų nebuvo apseita. Trumpą 
žodį tarė B. Jasaitienė, gen. kons. 
J. Daužvardienė, gen. kons. V. 
Kleiza , B. Vindašienė ir J. 
Damušienė. Gen. kons. V. Kleiza 
savo žodyje pasigerėjo rengimo 
komiteto darnia veikla ir pagei
davo, kad komitetas neišsiskirs
tytų, bet ir toliau prisidėtų prie 
l i e t u v i a m s rūpimų bendrų 
r e i k a l ų . Šis pasiūlymas su 
dėmesiu buvo išklausytas ir pri
imtas. Tad komitetas dar neiš-
siskirsto ir lapkričio 2 1 d . rengs 
v a k a r o n ę Jaunimo centro 
kavinėje . Vakaronės tikslas: 
supaž ind in t i su konsularine 
veikla ir pabendrauti su nauju 
generaliniu garbės konsulu. Dar 
iaiko daug, tad ateityje bus 
numatyta ir paskelbta vakaronės 
programa ir gal surastas jai 
skambesnis pavadinimas. 

- J . 

x D a n a Endr i jona i t ė -Š i -
limaitienė su patyrimu baigė Da-
ley College biznio aministraciją ir 
gavo bakalauro diplomą. D. 
Šilimaitienė yra baigusi Chicagos 
aukšt. lituanistinę mokyklą, šoko 
Jaunimo centro tautinu šokių 
grupėje, vadovaujamoje I. Braz-
dienės, mokytojavo Montessori 
mokykloje ir priešmokyklinio 
auklėjimo mokykloje. Dabar kurį 
laiką dirba South Chicagos 
ligoninėje kaip vaistų užpirkėja. 
Šioje srityje jau yra išsispecia-
lizavusi ir gavo pakėlimą savo 
profesijoje. 

x Religinės skai tybos bū
rel io susirinkimas bus šį sek
madienį, birželio 1 d., 11:30 vai. 
priešpiet Jaunimo centro posė
džių kambaryje. Algimantas Ke-
zys rodys skaidres apie Izraelio 
šventąsias vietas. 

x „Dux Magnus" operai pa
remti aukojo: po 500 dol. — Ji m 
ir Gražina Liautaud. Zenonas ir 
Vanda Petkus. Po 100 dol. -
Stanley Balzekas, Jr., C. K. ir 
Stella Riškus, dr. Benediktas ir 
Gabrielė Ročkus, Antanas ir 
Marija Rudis, dr. Bronius 
Valadka. 

fpr.) 

I Lietuvių O p e r a kviečia 
visus lietuvius iš arti ir toli 
birželio 14 ir 15 dienomis at
vykti į Chicagą ir į Morton HS 
auditorija 'taip, kaip ir prieš eile 
metų. kai buvo Verdi ..Reųuiem") 
ir k a r t u su visais pagerbti 
kovotojus už Lietuvos laisvę, 
nes šių metų „Viliaus Telio" 
operos spektakliais bus prisimin
ti visi tie. kurie prieš 45 metus 
žuvo ir dabar dar tebekovoja už 
mūsų tautos laisvę. Visi bilietai, 
ir autobusų, gaunami Vaznelių 
prekyboje 2501 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. Telefonas: 
471-1424. . . , 

M. 
APIE SOL. 

BIZINKAUSKAITE 

Bostono, Brocktono dienraštyje 
„Brocktonenterprise" gegužės 25 
dienos laidoje reporteris Thomas 
Este rašo apie mūsų kazimierinės 
operos „Dux Magnus" solistę 
Marytę Bizinkauskaitę: „Iki šiol 
Marytės lietuvių kilmė tebe
vaidina svarbų vaidmenį jos as
m e n i n i a m e ir profesiniame 
gyvenime* ' . Marytė Bizin
k a u s k a i t ę pasikalbėjime su 
T h o m a s Este taip pasisakė: 
„Nuo pat mano dainavimo kar
jeros pradžios lietuvių visuomenė 
mane visada rėmė ir skatino. Lie
tuviai man suteikė palankias 
są lygas išvystyti mano dai

navimo menui ir kuo tobuliau 
save išreikšti šioje meno srityje. 
Aš labai didžiuojuosi būdama 
lietuvaitė. Mano akyse lietuviai 
yra žmonės, kurie amžių eigoje 
niekada neprarado vilčių ir iki 
šiol tebetrok.šta laisvės, nepasi
duoda svetimųjų priespaudai. 

Pradžioje mano dainavimo tar 
jeros man ne visada sekėsi, bet 
mano lietuviška prigimtis, auklė
j imas ir ambicija man visada 
sakydavo - nepasiduok!" 

Toliau Thomas Este rašo: 
Marytė Bizinkauskaitė atliks 

vieną pagrindinių vaidmenų La
pinsko „Dux Magnus" operos 
amerikinėje premjeroje Chicago
je Civic teatre, gegužės pabaigoje. 

ABITURIENTŲ POKYLIS 

Gegužės 10 d., gražų pavasario 
šeštadienio vakarą, Jaunimo cen
tro didžiąją salę puošė pavasario 
gėlių žiedai ir entuziazmo pilni, 
jauni lietuviški veidai. Tą vaka
rą Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos skyrius buvo paskyręs 
jaunimui — supažindinti Chica
gos lietuvių visuomenę su mūsų 
abiturientais. Pilna salė svečių, 
tėvai, giminės, draugai ir žmonės, 
kuriems rūpi lietuviškas jauni
mas ir jo ateitis, jaunimo įnašas 
į mūsų tautos išlikimą svetimoje 
žemėje. Svečių tarpe matėme 
generalinį Lietuvos konsulą 
Vaclovą Kleizą su žmona, iš 
Anglijos atvykusį, daug lietu
viams ten pasidarbavusį ir už tai 
gavusį Eugenijaus Kriaučeliūno 
Jaunimo premiją Algį Kuliuką ir 
daug kitų. 

Svečiams susėdus, studentė 
Aleksandra Gražytė pavardėmis 
kvietė į salę šių metų abi
turientus. Šventiškai pasipuošę, 
jaunuoliai po vieną atėjo į salę ir 
Arvydo Zygo ir Svajonės Kerely-
tės buvo palydėti, iškilmingai pa
sodinti scenoje. Mergaitės apdo
vanotos raudonomis rožėmis, ber
niukai baltais gvazdikais. 

Scenoje i šs i r ik iavo gražus 
būrys — 22 šių metų abiturientai: 
Paulius Bagdonas, Darius Dir-
mantas, Viktoras Garbonkus, 
Lina Irena Grigaitytė, Viktoras 
Izokaitis, Lisa Karaitytė, Edvar
das Kirvaitis, Asta Teresė Kižytė, 
Laura Kriaučiūnaitė , Darius 
Laucius, Rita Rūbaitė. Andrėja 
Mackevičiūtė , Aleksandra 
Mačytė. Rimas Maurukas, Vitas 
Račiūnas, Jonas Račkauskas, 
Audrius Rūbas, Matas Linas 
Strolia, Darius Šilas. Daiva Ta-
mulaitytė, Andrėja Tirvaitė ir 
Vida Urbaitė. Lietuvių Moterų 
federacijos Chicagos skyriaus 
pirmininkė Jolanda Kerelienė 
apibūdino kiekvieną jaunuolį, pa
pasakodama, ką j is darė 
lietuviškoje visuomenėje, kaip ir 
kur mokėsi ir ką planuoja ar sva
joja daryti ateityje. Baigdama 
pirmininkė visos federacijos var
du pasveikino ir palinkėjo gražios 
ateities, paskatino nepamiršti, 
kad yra lietuviai ir kad lietuviš
ka visuomenė daug tikisi ir 
laukia iš jų. 

Šį pokylį Moterų federacijai pa
deda surengti abiturientų motinų 
komitetas. Šių metų abiturientų 
motinų komitetą sudarė šios ma
mos: Irena Grigaitienė. Aurelija 
Kriaučiūnienė, Agnė Kižienė, 
Liucija Tirvienė, Gražina Karai-
tienė ir J ū r a t ė Maurukienė. 
Abiturientų motinų vardu j jau
nimą kreipėsi Irena Grigaitienė, 
motiniškai patardama nepaklysti 
gyvenimo kelyje. Abiturientus ir 
jų svečius žodžiu sveikino gene
ral inis Lie tuvos konsulas 
Vaclovas Kleiza, Algis Kuliukas 
iš Anglijos, Moterų federacijos 
jaunimo sekcijos pirmininkė 
Svajonė Kerely tė. Raštu sveikino 

vidurio Vakarų apygardos LB 
pirm. Birutė Vindašienė. Praeitų 
metų abiturientų vardu savo jau
nuosius d raugus sveikino 
Aleksandra Gražytė, linkėdama 
jiems tapti daktarais, inžinieriais 
bei kitų pelningų profesijų spe
c ia l i s ta i s , bet tuo pačiu 
neužmiršti, kad jie lietuviai 
ir kad turi pareigą atiduoti tam 
tikrą darbo dalį savo tautos 
reikalams. Šių metų abiturientų 
vardu kalbėjo Darius Šilas, padė
kodamas Moterų federacijai už šį 
vakarą, tėvams už rūpestį ir sve
čiams už parodytą dėmesį. 

Po gražios ir prasmingos oficia
lios programos buvo meninė 
dalis. Šioje dalyje visi gėrėjosi 
abiturientės Vidos Urbaitės, Vio
letos Karosaitės balet' studijos 
mokinės, gražiai pašok*, baletu. 

Jėzuitų provincijolui, iietuviško 
jaunimo draugui kun. Antanui 
Saulaičiui sukalbėjus maldą buvo 
vaišės, o po to šokiai grojant 
Neo-Lituanų orkes t ru i . Šio 
gražaus vakaro programą pra
vedė visiems gerai ne tik Chica
goje, bet ir visame lietuviškame 
pasaulyje pažįstamas Arvydas 
Žygas. Šiais metais jau tradicija 
virtęs buvo surengtas 14-tasis 
ab i tu r i en tų ba l ius . Už tai 
lietuvių visuomenė turėtų būti 
dėkinga Lietuvių Moterų federa
cijai, kuri kas metais rūpinasi 
mūsų jaunimo supažindinimu su 
lietuviška visuomene. Šių metų 
Moterų federacijos Chicagos 
valdybą sudaro: pirm. Jolanda 
Kerelienė, Al. Likanderienė, A. 
Paškienė, S. Kerelytė. M. Mac
kevičienė, G. Vaičaitienė, S. 
Burokienė ir J. Janulevičienė. 

Turime gražaus, gabaus ir 
protingo jaunimo. Tikėkime 
ir linkėkime jiems, kad jie 
nepasimestų svetimų kultūrų 
kryžkelėse, kad jie siektų ne tik 
pelningų profesijų, bet. kad jų 
tarpe išaugtų mūsų tautai atei
ties visuomenės veikėjų, įvairių 
organizacijų valdybų pirmininkų 
ir lietuviško darbo darbuotojų. 

Birutė Jasai t ienė 

PASIŽYMĖJĘS 
MOKSLEIVIS 

Dariaus Buntino mokslinis pro
jektas buvo vienas iš 35 Chicagos 
mokyklose paruoštų, kurie buvo 
atrinkti Illinois valstybės mokslo 
mugei. įvykusiai gegužės 16 d. 
Champaign, Illinois. Dariaus 
močiutė mirė per savo gimta
dienį. Dariui kilo mintis: ar noras 
sulaukti gimtadienio prailgino 
jos gyvenimą? J is nutarė kom
piuterio pagalba pastudijuoti ryšį 
tarp asmens gimtadienio ir mir
ties. Surinko 822 komplektus 
gimimo ar mirimo datų nuo 
antkapių, iš biografijų, laidojimo 
įstaigų, genealoginių dokumentų 
ir a lmanachų. Atrado, kad 
mažiau mirčių pasitaiko prieš pat 
gimtadienį ir daugiau tuoj po jo. 
Taip pat rado. kad mirčių skai
čius krenta savaitgaliais ir paky
la p i rmadien ia i s . „Žmonės 
•stengia atidėti savo mirtį iki kas 
nors ypat ingo jų gyvenime 
įvyksta", pastebi Darius. Darius 
Buntinas yra 16 metų gimnazis
tas Von Steuben aukštesniojoje 
mokykloje. Jo tėvas Martynas 
Buntinas yra matematikas pro
fesorius Loyolos universitete 
Chicagoje. 

gegužės 25 d , bet dėl Tau t i nė s 
sąjungos seimo nuke l i ama į 
birželio 1 d. 

— B a l t ų r e z i s t e n c i j o s 
ž y m u o , kurį metiniame rengi
nyje įteikia Baltų La isvės 
lyga, praėjusiais meta is buvo 
paskir tas Lietuvos Kata l ikų 
Bažnyčios Kronikai. Š ia is 
metais šventė įvyks spal io 11 
d. Žymens gavėjas gali būt i 
atskiras asmuo, inst i tuci ja a r 
grupė, daugiausiai pas idarba
vusi Baltijos \ lstybių la isvės 
a r žmogaus teisių g y n i m o 
reikalu. Kandidatus žymeniui 
gali siūlyti visi i r su išdėsty
tais motyvais siųsti Bal tų 
Laisvės lygai šiuo adresu : 
Baltic American Freedom 
League, P.O. Box 29657, Los 
Angeles, CA 90029. 

x J a a k T r e i m a n , n a u j a i 
p a s k i r t a s Es t i jos g a r b ė s 
konsulas, Los Angeles, Calif., 
daro pastangas, kad Califor-
n i jos mokyklų p r o g r a m ų 
p l a n u o j a m a m e H o l o c a u s t 
kurse šal ia kitų praeityje 
nukentėjusių tautų būtų dėsto
ma Baltijos tautoms pada ry tų 
ir daromų skriaudų istorija. 
J a a k Treiman iš profesijos y r a 
advokatas , ir t a rp tau t in ių 
santykių specialistas. T a p ę s 
konsulu, j is nepas i t raukia iš 
Baltų Laisvės lygos teis inio 
patarėjo pareigų. 

— J o n a s P r a k a p a s , 
Bakersfield, Calif., ekono
mijos profesoriaus Californi-
jos universitete R. B i l a s 
pakviestas, gegužės 12 d. turė
jo vienos valandos pasikalbė
jimą OSI klausimu KTMC 
radijo programoje. Ši s t o t k 
priklauso CBS radijo korpo
racijos tinklui. P rog ramos 
vedėjas Prakapo pas i rodymu 
buvo laba i pa tenk in tas ir 
pakvietė jį vėl kalbėti ap ie 
dabart inę rezistenciją Lietu
vo je . Š i u o m e t u J o n a s 
Prakapas veda de rybas su 
KNBC televizijos s tot imi ir 
turi vilčių, kad j a m bus duo
tas laikas atsakyti į prieš kiek 
laiko N B C per visą Amer iką 
padarytam melagingam tei
gimui, kad Lietuvoje nac ių 
okupacijos metais buvę S S 
daliniai. 

— A n t a n a s M a ž e i k a , 
koalicijos už konsti tucines tei
ses pirmininkas, gegužės 6 d. 
OSI klausimą diskutavo A B C 
radijo programoje, girdimoje 
per visą Ameriką. Klaus imai 
atėjo iš New Yorko, Flor idos ir 
daugelio kitų Amerikos vals ty
bių. Mažeika buvo š a l t a s , 
logiškas, į t ikinantis. Prog
rama tęsėsi dvi v a l a n d a s . 
Gegužės 7-10 A n t a n a s Mažei
ka OSI reikalais l ankės i 
Washingtone; pravedė spau
d o s k o n f e r e n c i j ą , v e d ė 
pasi tar imus su sena tor ia i s , 
kongresmanais i r kai k u r i ų 
organizacijų vadovybėmis. 

— „ O S I žiuri į s o v i e t u s 
k a i p į b e n d r o t i k s l o p a t i 
k i m u s d r a u g u s " , 400,000 
skaitytojų turinčiame Califor-
nijos dienraštyje „The O r a n g e 
C o u n t y R e g i s t e r " r a š o 
vedamųjų skyriaus redak
torius Alan W. Bock. I l game 
straipsnyje išanalizavęs OSI 
veikimo taktiką, Alan Bock 
daro tokią išvadą:. .A t rodo , 
kad OSI yra tiesiog perkai tęs , 
ir siekiamame tiksle m a t o m a 
daugiau keršto negu teisingu
mo; OSI stovi an t totali
tarinės visuomenės elgesio 
ribos. Kai (vieną dieną) visa 
OSI istorija bus a t ideng ta , jos 
veiklos faktai t a p s Amerikos 
gėdos šaltiniu. J au l a ikas 
Amerikos kongresui į OSI 
veiklą iš arti pažiūrėti tyrinė
jančiu žvilgsniu". 

(Crrauokatai Q.ona\ ^Ibaltii 
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