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Atsiminimai iš Gulago 
salyno 

Ldiikai proL Piano Dovydaičio ieimai 
Sveiki, Gerbiamieji, 

nepamirštamo proi Prano Dovy
daičio vaikai, žmona ir kiti gimi-
nėsl 

Man sunku prieš Jus pasiteisin
ti ir galiu tik atsiprašyti už tokį 
ilgą tylėjimą. Jus patys supran
tate: rašyti Jums apie JŪSŲ tėvą, 
su kuriuo susietas pats sunkiau
sias mano gyvenimo periodas, 
šiaip ar taip, reiškia sujaudinti 
kiek aprimusią, bet niekad neuž-
gysiančią mano širdies ir sąmo
nės žaizdą. 

Esu Kijevo darbininko sunūs, 
pats darbininkas, išaugęs pionie
riuose ir komjaunime. Baigęs is
torijos fakultetą, buvau pašauk
tas kariuomenėn, kur užėmiau 
politvadovo postą. O 1941 m. ru
denį, apkaltintas visais baisiais 
nusikaltimais, buvau nuteistas 
10 metų laisvės atėmimo. 1942 
m. sausio mėn. atvykęs i šiaurės 
Uralo lagerio Trinsko lagpunktą 
Nr. 1, sutikau daug lietuviu, 
tarp kurių, kaip paaiškėjo, buvo 
ir Jūsų tėvas profesorius Pranas 
Dovydaitis. 

Lietuviai gyveno atskirame, 
taip vadinamame lietuviškame 
lietuviškame barake. Norėdamas 
susipažinti su profesoriumi, nu
vykau į baraką. Mano laiško ri
botumas neleidžia aprašyti visą 
ten matytą gyvenimą. Be to, ir 
laikas daug detalių ir smulkme
nų ištrynė iš atminties, o jos 
Jums gal butų labai įdomios. Vis 
gi iš to, kas mano atmintyje liko, 
užtenka nusakyti būseną ir aplin
ką, kai Jūsų tėvas gyveno pasku
tiniąsias savo dienas. 

Peržengęs barako slenkstį, pa
ėjęs 2 žingsnius, sustojau. Buvo 
tamsu. Sunku buvo įžiūrėti figū
ras žmonių, sėdinčių ar gulin
čių ant plikų narų, sėdomis ar 
stačiomis apkibusių, tarsi bitės 
šaką, stovėjusią barako viduryje 
krosnį. Buvo girdėti prislopintas 
gaudesys gulinčių skurdžiuose 
skuduruose žmonių, o nuo narų 
tylus dejavimas. Kažkas su kaž
kuo ginčijosi, o kiek toliau sėdėjęs 
aukštas, tiesus ir labai išbalęs 
vyriškis kažko graudžiai verkė 
Jo niekas nepaisė, todėl ryžausi 
prie jo prieiti. Mano pasveikin
tas lyg atitoko, ir į mano klausi
mą, kuris čia profesorius Dovy
daitis, skubiai nešvaria rankove 
nusišluostęs ašaras, silpnu ran
kos mostu parodė man į tolimiau
sią ir tamsiausią barako kampą. 

Atsargiai prasibrovęs per vyžų 
ir kitokių skarmalų krūvas, nu
ėjau iki mane dominusio barako 
kampo. Ir štai pamačiau vaizdą, 
karis mane giliai sukrėtė. 

Beveik ant plikų narų, ant 
prakaito ir purvo prisigėrusio 
vatinuko sėdėjo žmogus, labiau 
panašus į mumiją, negu į gyvą 
žmogų. Neįtikėtinai liesas, iš
blyškęs, beveik mėlynas, stipriai 
į priekį ištįsęs veidas, o giliai įdu
busios akys buvo nukreiptos į 
tamsų barako kampą. 

Pasiryžęs nutraukti tą nemalo
nią būseną, priėjau arčiau ir, gar
siai pasveikinęs, paklausiau: "Ar 
Jūs esate profesorius Dovydaitis?" 
"Taip, juo buvau kadaise..." "Ko
dėl buvęs?" — paklausiau aš. 
"Nejaugi, atėmę laisvę, iš Jūsų 
ir vardą atėmė?" 'Tš manęs atė
mė svarbiausią dalyką — žmo
gaus teises, pavadinę žeminančiu 
kalinio vardu" — atsakė jis. 

Taip prasidėjo mūsų pažintis, 
vėliau išaugusi į nuoširdžiausią 
draugystę. Kaip šiandien atsime
nu: pasodinęs mane prieš save 
ant gretimų naru, profesorius 
paklausė mane, kas aš ir ar ilgam 
čia įkurdintas. Ir tuojau, nelauk
damas kalbėjo toliau: "Bet kokią 
tai turi prasmę. Patirtis rodo, kad 
beveik niekam nepavyksta išbūti, 
atliekant "amžiną skolą", tenka 
užleisti vietą naujoms aukoms. 
Dauguma šio lagerio gyventojų, 
belaukdami termino pabaigos, nu
eina į kitą pasaulį". 

Prisipažinsiu, kad nuo šių ne
ginčijamai teisingų žodžių pasi
jutau nekaip. Akys pasruvo aša
romis. Man tuomet buvo 28 me
tai... Bet susitvardęs, pabandžiau 
profesoriui prieštarauti: "Reikia 
visomis fizinėmis ir dvasinėmis 
jėgomis tikėtis ir laukti geresnių 
dienų". "Palaiminti tikintieji" — 
atsakė profesorius. "O tarp kitko, 
— sakė jis, — Jūs dar jaunas ir 
galite būti reikalingas tiems, ku
rie mus čia įmurkdė... Ar Jūs ne
suprantate, kaip tai kvaila laiky
ti šiuose lageriuose tokią masę ver
tingų žmonių, faktiškai be nau
dos, kai tuo tarpu ji tokia reika
linga pramonėje, žemės ūkyje, 
darbo kabinetetuose ir mokslo la
boratorijose"... 

Aš tada pagalvojau: likimas ne 
visiškai mane nubaudė, duoda
mas šioje purvo duobėje sutikti 
žmogų, su kuriuo ir laisvėje ne 
dažnai tenka taip artimai ben
dradarbiauti. 

2inoma, šiomis mintimis su 
profesoriumi nepasidalinau, bet, 
artimai ir nuoširdžiai bandrau-
jant, pasitvirtino mano pirmykš
tė nuojautos padiktuota išvada. 

Jūs geriau pažinote savo tėvą, 
ir nėra reikalo aiškinti, kaip jis 
buvo išsilavinęs ir kokios didelės 
gyvenimo patirties bei kilnumo 
žmogus. 

Prez. Carteris su Baltųjų rūmų tarnautojų Stabo vadovu Jordan. 

Neprašys komunistų ginklų 

Mirė ok. Lietuvoje 
tryliktas kunigas 

Ok. Lietuva. — Tik dabar 
gautomis žiniomis Zarasuose, Pa
nevėžio vyskupijoje, liepos 27 d. 
mirė a. a. kun. Feliksas Zenkevi
čius . Velionis buvo gimęs 1909 
m. Kunigu įšventintas Kaune 
1935 m. Vikaravęs keliose para
pijose, pastaruoju metu buvo 
Burbiškiu par. klebonas. Dabar 
jau buvo altarista * pensininkas 
ir gyveno Zarasuose. Palaidotas 
liepos 31 d. Zarasų bažnyčios 
šventoriuje. 

Tai jau tryliktas šiemet oku
puotoje Lietuvoje miręs kunigas, 
įskaitant ir vysk. J. Matulaitį - La
buką. Įšventinti šiemet visoms 
vyskupijoms buvo tik šeši kuni
gai. Taigi jau daugelis parapijų 
visai neturi kunigų, nes bolševi
kai į kunigų seminariją teleidžia 
priimti tik labai ribotą skačių 
norinčių ruoštis kunigystei. 

Suimtas šnipas 
Pentagone 

Washing!onas. — FBI suėmė 
Pentagono tarnautoją, kuris už 
700 dol. norėjo parduoti slaptus 
karinius dokumentus. Suimtasis 
yra Eugene Madsen, 24 m., lai
vyno vyras, kuris dirba Pentage-

KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ 
GRUMTYNES 

Young vėl išsišoko 
Washtngtonas. — Andrew 

Young, JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose, pagarsėjęs savo 
kontroversiniais prasitarimais, vėl 
tricėlė Baltuosiuose Rūmuose ne
pasitenkinimo, nes savarankiškai 
ttrėsi su Palestinos Išlaisvinimo 
organizacijos atstovu Zedhi La* 
W> Terzi, PLO stebėtoju Jungti
nėse Tautose. Izraelis, tai patyręs, 
ptreiškė JAV griežtą protestą. 
Ambasadorius Young sakosi teno-
njęs gera tik savo kraštui ir tarėsi 
krip ambasadorius tam tikrais 
ojiais klausimais. JAV politika 
Palestinos valstybės atžvilgiu yra 
jo; nepripažinti tol, kol palesti

niečiai nepripažįsta Izraelio vals
tybės. Baltieji rūmai pareiškė, kad 
Young kalbėjosi niekeno neįgalio
tas, 

"Rusijos laisves 
sąjunga" 

Paryžius. — Paryžiuje įsisteigė 
nauja organizacija, pasivadinu
si "Rusijos laisvės Sąjunga". Jos 
tikslas yra — Helsinkio susitari
mų dvasioje ugdyti Vakarų pa
saulio jaunimo kultūrinius ry
šius su Sovietų Sąjungoje gyve
nančiu jaunimu, ypač siekiant iš 
plėsti tarpusavio pasikeitimą 
žmonėmis bei idėjomis. 

Managua. — Nikaragvos Vi-Į 
daus reikalų ministras pareiškė, 
kad Nikaragva vengs pirkti gink
lų iš komunistinių kraštų, kad 
"neduotų dingsties jausmams, 
jog rikiuojamės su jais politiškai". 

Ministras Tomas Borge panei
gė savo pavaduotojo Eden Pas-
toros pareiškimus, padarytus 
rugp. 11 d., Quito, Ekvadore. Už
klaustas, ar Pastore atstovauja 
vyriausybės minčiai. Borge atsa
kė, "Ne, ne, jis tereiškė savo as
meninę nuomonę". Eden Pasto-
ra buvo įspėjęs, kad, jeigu Ameri
ka atsisakytų parduoti ginklų 
naujajai Nikaragvos vyrįausybei, 
Nikaragva būtų priversta kreip
tis į "Socialistų bloką" pagalbos. 
"Edeno žodžius reikia suprasti 
kontekste, kuriame jie buvo pa
sakyti, aiškino Borge. Mes juos 
dar studijuosime". 

Paskutinė išeitis 

Sandistų vadas Borge, kuris da
bar yra tapęs vienu vyriausybės 
žymiausių asmenybių, visiškai 
neatmetė galimybės ginklų pirk
tis iš komunistinių kraštų, bet pa
liko įspūdi, kad tai būtų tik pa
skutinė išeitis. Jis pasakė, kad, 
jeigu Amerika atsisakytų parduo
ti ginklų Nikaragvai, Nikaragva 
greičiausiai kreiptųsi į Belgiją, 
kaip į antrą iš eilės kraštą. Jis 
pabrėžtinai tvirtino, kad, jeigu 

I Nikaragva ir būtų priversta pirk
tis ginklų komunistų krašte, "ta
tai anaiptol ne būtinai reikš
tų, jog mes politiškai su jais ri
kiuojamės, nes nesocialistiniai 
kraštai yra ginklų pirkę iš socia
listinių kraštų". Jo pavaduotojas 
Pastora grįžęs į Nikaragvą tvir
tino, jog jis kalbėjęs "trumpai ir 
aiškiai", sakydamas, kad Nika
ragva ištirs visas kitas pagalbos 
galimybes prieš kreipdamasi į 
komunistinius kraštus. 

Tikrai nesikreiptų tik į Izraelį 
ir Čilę, "dėl moralinių priežas
čių". Civilinio karo metu Nacio
nalinei gvardijai daug ginklų pa
rūpino Izraelis. 

Susidūrė du 
Sovietu lėktuvai 

Maskva. — Tassas trumpai 
pranešė, kad susidūrus dviem lėk
tuvam Žuvo 154 asmenys. Kadan 
•gi Sovietai savo nelaimių neskel
bia, manoma, kad lėktuve galė
jo būti užsieniečių. 

Ginsimės strėlėmis 

"Mes čia skęstame vandens stik
linėje, nes suprantu, kad Ameri
ka mums parduos ginklų, toliau 
kalbėjo Borge- Tačiau, jeigu nei 
Amerika, nei sočia.istiniai kraš
tai ginklų mums neparduotų, 
mes ginsimės strėlėmis. Bet 
kuriuo atveju, ginsimės". 

Ministras Borge kalbėjo savo 
štabo būstinėje, laukdamas atve
žamų 268 belaisvių, suimtų karo 
pabaigoje. Juos atgabeno sunkve
žimių konvojus, keturias valan 

Hong Kong. — Kaip skelbia 
užsienio korespondentai, Sov. Są
junga ir komunistinė Kinija gru
miasi ne tik pasienyje, bet labai 
kovoja dėl savo įtakos Azijos 
kraštuose, kiekviena stei\giasi sa
vo pusėn patraukti komunistų 
partijas- Tradiciškai Azijos ko
munistai labiau remia Pekiną, iš 
čia jie gauna įvairią ekonomi
nę parama, ginklus ir kt. Maskva 
stengiasi tas komunistines gru
pes patraukti į savo pusę. 
Tharlandas yra kaip tik vienas 
iš tokių taikinių. Taip pat Mask
va IT Pekinas siekia įtakos Phili-
pinuose, Burmoje, Indonezijoj. 

Dviejų komunistinių priešų 
pasitarimai 

Pekine vyksta Kinijos ir Viet
namo delegacijų pasitarimai, 
kaip sunormuoti santykius, ta
čiau kaip užvakar buvo paskelb
ta, pasitarimuose vėl prieita prie 
gana piktų vieni kitiems priekaiš
tų. Maskvos palaikomo Vietnamo 
delegacija kaltino, kad "Kinija 
tebėra sukoncentravusi prie VS 
R sienų apie 12 armijos divizijų h* 
vykdo ginkluotus užpuolimus bei 

galėjo prieiti prie svarbių doku 
mentų. Madsen FBI agentui 
anksčiau buvo pardavęs ir kitų 
slaptų dokumentų už 200 dol. 
Tie dokumentai vadinosi "Near 
East and South Asia Review." 
"Military Weekly Revievv" and 
"Scientific Intelligence Weekly 
Revievv". Jis buvo suimtas, kai no
rėjo parduoti dokumentus "U.S. 
S.R. - Warsaw Pact General In-
dicator List" ir gauti 10,000 doi 
mėnesiui už tolimesnes informa-

no strateginių įspėjimų štabe ir kitas priešiškas akcijas prieš 
Vietnamą. Nepilnais duomeni
mis, vien tik liepos mėnesį Kini
ja surengė 30 ginkluotų provoka
cijų, iš kurių didžiausia buvo Ki
nijos kariuomenės — maždaug vie 
no bataliono — įsiveržimas 4 ki
lometrus gilyn į Vietnamo teri
toriją. Kartu Kinijos vadovaujan
tys veikėjai grasina nauja agresi
ja prieš Vietnamą, kursto Kini
jos gyventojų tarpe šovinistines 
nuotaikas Vietnamo atžvilgiu. 

Hegemonistiniais tikslais Kini-

rajonuose prie Užengegušo upės 
ištakų, taip pat į šiaurę nuo San-
dyksaso kalno rr prie Ulken U-
lasty upės ištakų." 

"Visi Tarybų Sąjungos veiks
mai minėtuose rajonuose, ku
rių tikslas — išsaugoti status 
quo pasienyje, yra teisėti ir ati
tinka šalių susitarimus. 

Kyla klausimas, dėl ko Kinijai 
prireikė ir naujų provokacijų pa
sienyje, ir tos apgaulės, kurios 
jie griebiasi savo liepos 24 d. no
toje. Juk Kinijos vyriausybė ži
no, kad išdėstyta minėtoje noto
je versija — tai apgaulė. Tad ko-
dėlgi ji klaidina ir kinų tautą, 
ir pasaulio visuomenę? Aišku vie 
na: tokie veiksmai nepadeda nor
malizuoti mūsų dviejų šalių san
tykių." 

Visos tos notos liudija, kad ko-
nunistų gyrimasis, jog tarp ko-
nunistų kraštų nebus karų, tėra 
ik mitas. 

šmeižia Baez, 
giria Fondą 

cijas. Suimtajam paskirtas 250,-1 ja taip pat mėgina panaudoti 
das važiavęs iš kalėjimo Jinote- 000 dol. užstatas. Nemanoma, \ prieš Vietnamo Socialistinę Res 
goj. Managvoj juos globojo Rau
donasis kryžius. Kitą dieną jie 
buvo paleisti. 

kad kas nors iš slaptų doku
mentų būtų patekęs į priešo ran
kas. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Washingtono Post" redak

torius Lavvrence Steni, 50 m., 
mirė širdies smūgiu bėginė
damas. Laikraštyje dirbo nuo 19 
52 m. 

— Idaho siaučiantį miško gaiš 
rą lietus kiek apsta'bdė, tačiau iš 
kritęs beveik colis lietaus pasun
kino gesinimą ta prasme, kad 
sunkiau gali privažiuoti maši
nos. Miško gaisrą gesina 2,000 
ugniagesių. 

— San Diego, Calif., daugiau 
kaip 200 marinų susirgo, apsinuo
diję pusryčiu metu. Valgė mėsą 
su kiaušiniais. 

— Pietų Afrikoj vyksta dau
giausia bombų sprogimų. Per 31 
mėn. laikotarpį ten sprogo 110 
bombų, užmušta keli žmonės ir 
sužeista '142. Bombos buvo pa
dėtos privačiuose namuose 10 
sprogimų įvyko prekybos centruo 
se, 7 mokyklose, 2 viešose salė
se ir 12 geležinkelių pastatuose. 

— West Virginijoj vandalai 
išleido iš baseino vandenį ir taip 
nutroško 25,000 upėtakių, kurių 
kaina apie 7,000 dol. Upėtakiai 
auginami ir paleidžiami kituose 
vandenyse. Auginimo įstaiga pri
klauso vyriausybei. 

— Vietnamiečių, vadinamų 
laivo žmonių, penkiasešimt as
menų grupė poros savaičių laiko
tarpyje atvyks i Airiją. 

— Britanija Rodezijos reikalu 
šaukia pasitarimą rugsėjo mė
nesį, norint išspręsti dabartinės 
Rodezijos padėtį, kai jos vyriausy
bę sudaro juodųjų dauguma, ta-

publiką vadinamą Kambodijos 
klausimą" ir "Indokinijos pabė
gėlių problemą". 

Dviejų komunistiniu priešų 
susirėmimai 

Maskva. — Sovietų laikraščiai 
merikietę aktorę Jane Fondą va-
lina kovojančios Amerikos sim

boliu, bekompromisine kovotoja, 
kadangi ši smerkė Vietnamo ka 
rą ir dabar palaiko Vietnamo 
žiaurųjį režimą. Tačiau buvusią 
tokia pat prieš Vietnamo karą 
aktyvistę dainininkę Joaną Baez 
-adina renegate, išdavike, nes ši 
įeseniai išspausdino Amerikos 
aikraščiuose su intelektualų pa-
•ašais skelbimą, kuriame smer-
.iama dabartinė Vietnamo dik-
atūrinė valdžia už žmogaus tei-
ių pažeidimus ir žiaurumus. Esą 
už tą skelbimą sumokėjo Amnes-
ty International, pasižymys so
cialistinių kraštų neapykanta. 

čiau jai nepritaria kairieji suki
lėliai. 

— Irane riaušės vyko jau tris 
dienas. Musulmonai puolė ko
munistų eiseną akmenimis, pei
liais ir lazdomis, nepaisant vy
riausybės perspėjimu, kad riauši
ninkai bus baudžiami. 

— Massachusetts valstijoje at
naujinama mirties bausmė. 

— Anglijoj, pranešimu iš Ply-
moutho, viesulas nuskandino 30 
laivų iš lenktynėms išplūkusių 
358 jachtų. Apie 200 jachtų žmo
nių yra dingę, manoma kad di
džioji dalis žuvo. Dalis plaukusių 
jų buvo išgelbėti Britanijos, Pran 
cūzijos ir Olandijos helikopte
rių. 

Liepos mėnesį Kinijos ir Sov. 
Rusijos pasienyje įvyko susirėmi 
mas. Jau anksčiau buvo skelbia
mi protestai iš abiejų pusių, ta
čiau iš dabar gauto pilno Mask
vos protesto teksto matyti, kad 
santykiai toli gražu nėra geri, 
nepaisant, kad abu kraštai pasi
rašė prekybos sutartį. 

Maskvos notoje Pekinui gana 
piktai sakoma, kad ne Sov. Rusi
ja, bet Kinija pažeidė Sovietų — 
Kinijos sieną, kad Kinija aiškiai 
suklastoja faktus, ne ji pati įsi
brovė vieną kilometrą į Sov. Są
jungos teritoriją ir susirėmė su 
pasieniečių būriu. Vienas kinie
tis buvo nukautas, o kitas gydo
mas- Esą: "1978 ir 1979 metais 
Kinija sistemingai pažeidinėja Ki
nijos gyventojų ūkinės veiklos są
lygas Tarybų Sąjungos pasienio 

Protestai del kepures 
Norforik, VsL — Į vietos teismą 

atėjęs žydų rabinas Sackett nenu
siėmė savo jarmulkos, teigdamas, 
kad jis žydas. Teisėjas pareiškė, 
kad jam nesvarbu, kas kokio tikė
jimo, bet teisme su kepure, jis ne
leis būti. Sis teisėjo įsakymas su
silaukė daug iš žydų protestų, ir 
teisėjas turėjo rabiną atsiprašyti, 
ir taip incidentas buvęs baigtas-

Spaudos taisyklės 
korespondentams 

Terranas, —Irane vis labiau 
varžomos laisvės, neišskiriant 
nei spaudos laisvės. Užsienio žur
nalistams nustatytos gairės, kad 
šie nerašytų blogų žinių apie Ira
ną. Korespondentams nustatytos 
»14 punktų taisyklės, kad žurna
listai neskleistų gandų ar nepa
lankiai neatsilieptų apie kraštą 
ir vadovus. Dešimtas paragrafas 
tiesiog graso bauda, jei su taisyk
lėmis, kaip jas supranta valdžia, 
korespondenutai prasilenks. Kores
pondentai pradžioje gali būti tik 
perspėti, o pasikartojus prasižen
gimui, išvaryti. 

Kambodijos kariai kūne Vietnamo žinioje Kambndijoj kovo;a pr.eš kitus 
kamfeodieCius. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 16 d.: Rokas, Serena, 

Butvydas, Alvitą. 
Rugpiūčio 17 d.: Jacintas, Fili-

pė, Saulenis, Sigita. 
Saulė teka 5:58 v., leidžiasi 

7:51 vai. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėse saulėta, 

kiek šilčiau, temperatūra daugiau 
701aipsn, 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio m. 16 d. 

Bedaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresą 
E. Pakalniškiene, 3948 S. Artesiaa Avev, Cnica^o, ŪL 00632 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME LIETUVOS VYČIŲ 
66-JI SEIMAI 

"Vyčių veiklos" skyriaus "Drauge' 
redaktorė ir bendradarbiai 

GARBES NARYS KAZYS Š1PAILA 
Kazys Šipaila, kuris lietuviškoje j tuvių Piliečiu Šv. Jurgio klubo 

valdyboje. Veiklus yra jis ir Liet 
Bendruomenėje. 

Dirbdamas Šv. Trejybės para
pijos taryboje, Kazys Šipaila įtiki
no kitus savo kuopos narius, kad 
pirmą vietą kuopos veikloje turi 
užimti savosios parapijos rėmi
mas. Jis dalyvavo komitete, kuris 
pastatė lietuvišką kryžių bažny
čios šventoriuje ir prikalbėjo vy-

veikloje darbuojasi, daugybę gra
žių sumanymu remia arba jų 
įgyvendinimui vadovauja, yra 
Lietuvos vyčių organizacijos 
veiklus narys yra ir vienas iš jos 
vadų visą laiką nuo savo atvyki
mo į JAV-bes. Jis šiame vyčių 
seime bus paaukštintas į Lietuvos 
vyčiu organizacijos garbės na
rius. Tai aukščiausia garbė, ko-

čiai kitų kunigų. Per Mišias gie
dos Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos choras. Jis yra vie
nas iš geriausių parapijinių cho
rų Chicagoje, vedamas gabaus 
muziko Antano Lino. Turi ir kele
tą savo solistų. Vargonais gros 
jaunas Arūnas Kaminskas. Iš toli
mųjų Amerikos vietų suvažiavu
siems vyčiams bus ko pasiklausy
ti. Mišių pradžia 10 vai. 30 mirt. 
ryto. E. P. 

VYČIAI SAULĖTOJ FLORIDOJ 

Amžius nepalenkė veiklaus vy
čių garbės nario, buv. organizaci
jos pirmininko inž. A. Mažeikos, 
apsigyvenęs St. Petersburge, prieš 
pusantrų metų įsteigė vyčių 147-
tą kuopą, turinčią daugiau kaip 
40 narių. Kuopos valdybą sudaro 
pirm. A. Mažeika, dvasios vadas 
kun. J. Gasiūnas, vicepirm. A 
Kraujalis, sekr. V. Kleivienė, ižd. 
A Paleckis, fin. sekr. V. Krauja-
lienė. Iždo globėjai: prel. J. Bal-
kūnas ir K- Vilniškis. Atskiru sri
čių vadovai: informacijos K. 
Kleiva, visuomeninių reikalų V. 
Kleiva, visuomeninių reikalu V. 
Jacobsonas, kultūras J. Valauskas, 
narių verb. T. Liutkienė. 

A. a. Jono Sostako sūnus Jonas ir žmona Ona įteikia Jono šostako pali
kimą — 1,000 dol. Lietuvių Fondo Tarybos nariui Vytautui Kutkui. 

Nuotr. K. Sragausko 

>lwJ-

kią gali organizacija suteikti savo I cįus pasirūpinti keliais kitais pa-
nariui. 29 Nevvarko vyčių kuopa | gerinimais bažnyčioje. Kazio Si-

pailos nuopelnas yra, kad vyčiai 
visuomet yra pirmieji, kai reikia 
ką nors didesnio pravesti parapi
joje 

Asmeniškai, Kazys Šipaila pato
giai gyvena savame name Hill-
side miestelyje ir dirba kaipo lie
jikas Springfield Die Casting bend 
rovėje. Laisvu laiku mėgsta skai
tyti ir sekti Amerikos ir lietuvių 
gyvenimo naujienas. Mėgiamas jo 
darbas laisvalaikiais yra ir austi 
lietuviškais motyvais kaklaraiš
čius, juostas ir tautinius drabužius. 
Lietuviškų juostų audimo meno 
mokyti pradėjo jis ir keletą savo 

j kuopos narių. Gal kuomet nors 

jį tam pagerbimui pasiūlė, o 65 Lie | 
tuvos vyčių seimas praeitais me
tais siūlymą priėmė. 

Kazys Šipaila gimė 1918. III. 27 
Sakių apskrityje, kada ką tik buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklausomy
bė. Kai Sovietai okupavo jo tėvy
nę, buvo priverstas trauktis į Vo
kietiją. 1950 m. atvyko į JAV-bes, 
apsigyveno Nevv Jersey ir tuojau 
pat įsijungė į Nevv Jersey lietu
vių visuomeninį gyvenimą. 1953 
m. įstojo į Lietuvos vyčių organi
zaciją, į 29 Nevvarko kuopą, ir vi
są laiką veiklus buvo joje ir apy
gardoje, ir padėjo vykdyti centro 
valdybos sumanymus. 1963 m 

'Joną su šeim/>mis, seserį Veroni
ką bei brolį Karolį su šeimomis ir 
kitus gimines. 

Jonas Sostakas gerai suprato 
cijos'vadas" Lietuvoje Jonas Šosta-j Lietuvių Fondo paskirtį palikda-
kas. Jo draugai, pažįstami ir g imi - ! m a s J3™ M W dol. būtų gera, kad 

' ir kiti pasektų jo pavyzdžiu ir sa
vo testamentuose bent dal įsavo 

PALIKIMAS LIETUVIU 
FONDUI 

1978 m. gruodžio mėn. 25 d 
Detroite mirė buvęs apskr. poli 

UTHTJANIAN WORLD-WTDE DAJLtf 
Second dass posuge p*id at Chicago, m. Published daily 
eacept Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Eastsr by the Lithuanian Catholic Press Society 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
oountries. $37.00. 

Pašto iSlaidai mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje USA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 1540 
Savaitinį 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas- U • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- i vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. i nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija .už 

8:30 — 4:00, šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. y bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. , 

» 
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dus. Turėjo būti parašyta taip: Į kuopos kapelionas kun. Alfonsas 

nes šermenų metu jo įamžini
mui Lietuviu Fondui suaukojo 
200 dol., bet ir pats velionis savo 
testamente Lietuviu Fondui pa
skyrė 1,000 dol., kuriuos liepos 23 
d. velįonies žmona Ona ir Sūnus 
Jonas įteikė Lietuviu Fondo tary
bos nariui ir Detroito vajaus ko
miteto pirmininkui Vytautui Kut
kui. 

Jonas Sostakas gimė 1889 m. 

29 kuopa išrinko jį savo pirmi- j suruoš savo darbų parodą Lietu-
nmku. Šiose pareigose jis yra ir: vos vyčių seime, 
dabar. Jo pasišventimas organiza
cijai buvo pastebėtas, ir 1964 m., 
per seimą Chicagoje, buvo pakel
tas į IV vyčių laipsnį. 

Pats būdamas ramaus būdo ir 
švelnus, Kazys Šipaila parodė, kad 
gerai vadovauti galima ne žo
džiais, o darbais. Su savo "švel
naus įkalbėjimo" politika yra jis 
daug pasiekęs būdamas pirminin
ku. Kuopa išaugo gerokai virš 
šimto narių dydžio ir šiais me
tais iš naujo perorganizavo savą
ją jaunučių kuopą. Jam vadovau
jant buvo daugybė sėkmingų mi
nėjimų, banketų, koncertų, pa
gerbimų. 1975 m. kuopa suruošė 
iškilmingus pietus ir jo paties gar
bei. 

1968 m. per savo gyvenimo 
auksinį jubiliejų, Kazys Šipaila pa
dengė visas vieno "Vyčio" nume
rio išleidimo išlaidas. Po dešim
ties metų vyčiams vėl, kaip pri
nokęs vaisius nukrito, kai Kazys 
Sipaila per savo 60-tąjį gimtadie
nį padengė visus kovo mėnesio 
"Vyčio" išleidimo visus kaštus. 

Kazio Šipailos piniginės aukos 
lietuviškam reikalui nesiriboja 
Lietuvos Vyčių organizacija. Jis 
finansavo dr. Jokūbo Stuko kny
gos "Avvakening Lithuania" iš
leidimą, tuo būdu padėdamas iš
garsinti Lietuvos istoriją ir dabar- i Gimimo bažnyčioje. Jas laikys 
tinęs jos kančias. Kazys Šipaila i vyskupas Vincentas Brizgys ir tos 
yra Nevv Jersey Lietuvių Tary- parapijos klebonas kun. Antanas 
bos narys, ir dirba Nevvarko Lie- Į Zakarauskas, asistuojant dešim-

Garbės narė Juzė Daužvardienė, Lie
tuvos generalinė konsule Chicagoje, 
seime j?i bus įteiktas garbės narto 
medalis. 

Trumpai žvilgterkime į kuo
pos gražią, saulėta šių metų 
veiklą. Sausio 15 d., švenčiant 
Klaipėdos atvadavimo sukaktį, 
kun. J. Gasiūnas pateikė vyčių 
narių susirinkime įdomų prane
šimą — amžių kova dėl Mažo
sios Lietuvos. 

Vasario 16-tos ir Lietuvos prob" 
lemas vyčiai perkėlė į amerikiečių 
visuomenę. Vasarįo 11 d., daly
vaujant per 1700 amerikiečiu, lie
tuviai kunigai koncelebravo Mi
šias. Ypač reikšmingas prel. J. Bal-
kūno pamokslas angliškai apie 
okupuotą Lietuvą. Vasario 15 d 

palikimo skirtų Lietuvių Fondui. 
Testamentuose įrašyti sekančiai: 
"Lithuanian Foundati,on, a non 
— profit, Tax exempt, Illinois 
Corporation, 2422 W. Marquette 
Road, Chicago, Illinois 60629". 

Vytautas Kutkus 

BALFO IŠVYKA 

Detroito B alfo 76 skyrius ruo-

Mišių metu solo giedojo: Pieta 
Signove A. Stradella ir Benedic-
us, muz. Stasys Sližys. A. Gr. 

SĖKMINGA ŠAULIU 
GEGUŽINĖ 

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
suruošta rugpiūčio 5 d. Sofiįos ir 
Adolfo Vasiulių sodyboje geguži-
įė pradėta 12 vai- Šv. Mišiomis. 

Mišias laikė ir tai dienai pritai
kytą evangelijai pamokslą pasakė 

Babonas. Po Mišių "Tremties 
Trimito" redaktorė Stefa Kaune-
lienė savo trumppje paskaitoje su
pažindino su šaulių įkūrėju Vla
du Putviu ir jo atliktais darbais. 
Iškėlė jo gerus bruožus ir gra
žius sugyvenimus su savo darbi
ninkais. '•* 

Po paskaitos sesės Šaulės, vado
vaujamos moterų sekcijos vado
vės Adelės Poderienės, parūpino' 

(Nukelta į 4 pusi.) 

rugpiūčio 17 d. Vidiškių mieste Į š i a ^ ^ y ^ ^ ^ 
lyje Ukmergės apskr. Mokėsi Ru- | . , * „orv-rr- XTT-.II . -_ ._ TU 
sijoje. Lietuvai atgavus nepriklau 
somybę buvo apskr. policijos vadu 
Kėdainių, Ukmergės, Panevė
žio ir Trakų apskrityse.Lietuv.os 
universitete baigė aukštesniuosius 
administracijos kursus. Bolševik
mečio metu buvo suimtas. 

Jonas Sostakas buvo tylus, darb
štus ir tvarkingas savo pareigose. 
Priklausė tautininkams ir Šaulių 
Sąjungai, o tremtyje ir daugeliui 
kitų organizacijų. 

Velionis paliko žmoną Oną, 
dukterį daktarę Aldoną bei sūnų 

sodyboje, 28975 Wellington Rd., 
Farmingtpn Hills, tarp 12 ir 13 
mylios į rytus Middle Beit Rd., 
rugpiūčio 19 d. 12 vai. Visi Det
roito ir apylinkės lietuviai kvie
čiami šioje išvykoje dalyvauti ir 
palaikyti Balfo veiklą. Būsite vai
šinami skaniais valgiais ir gėri
mais. 

Balfo 76 skyriaus valdyba 

BUVOME CIRKE 

Kazys šipaaa, Newarko vyčių kuo
pos pirmininkas, seime jis bus pa
keltas į organizacijos garbės narius. 

Apleisdamas savo numylėtą 
Lietuvą, Kazys Šipaila padarė įža
dą niekuomet jos neužmiršti, vi-
vuomet padėti jai jos pastango
se atgauti laisvę Savo žodį jis tik
rai išlaikė. Mes vyčiai, sveikina
me savo naują garbės narį. 

(IŠ "Vyčio") 
Vertė A. Pakalniškis Sr. 

IŠKILMINGOS MIŠIOS 
CHICAGO]E 

Šį sekmadienį Lietuvos vyčių 
seimas uždaromas iškilmingomis 
Mišiomis Švč. Mergelės Marijos 

Liepos 27 d. Detroito mieste 
pensininkų grupė buvo nuvežta 
į Kivvanio cirką, Wyand.otte. Cir
kas, žinoma, ir lieka cirku ir kaž 

nė ir K Vilniškis. Iškilmingumą j ko ypatingo neparodė. Tigrai, šu 
lydėp Vyčių centro vėliava su vi-! nys, drambliai, oro akrobatai ir 
cepirm. J. Adomėno palyda ir klounai rodė savo meną ir suge-

televizijos XIII kanale trumpas lie- ' Romo Kalantos bei Palangos Jū- Ibėjimus. Tenka džiaugtis, kad 
tuvių pasirodymas su klubo tautjros šaulių vėliavos. Iškilmių cen- į miestas pensininkais rūpinasi ir i 

trą sudarė dail. ses. Mercedes kū-j vieną ar kitą vietą tokią išvyką 
rybos šv. Kazimiero paveikslo j surengia 
pašventinimas. Donatorius prel. 
J. Balkūnas paveikslą pavedė 
vyčiams, kurie perdavė šv. Kaži 

Lietuvos WČ,Ų ;47 loooos St Petersburge, Fla.. valdyba. Sėdi (iJ k.).: 
V Kleivietf kur J Gasiūnas, A. J. Mažeika. Stovi: A. Pttockif, A. 
Kraujai!*, V Kraujauenė. 

šokiais. Dienraštyje "St. Peters-
burg Time" atspausdintas strai
psnis. Ir Floridos gubernatoriaus 
Graham bei St. Petersburg bur-
mistrės Freeman proklamacijų 
išrūpinimas. Ir prie šešių miestų 
savivaldybių lietuviškų vėliavų 
iškėlimas. Ir visa tai, pirmoj ei
lei, visuom. reikalų vad/?vės vytės 
Viktorijos Jacobsonienės pastan 
gomis bei lėšomis, su pirm. A. 
Mažeikos, prel. J. Balkūno ir kitų 
lietuvių talka. 

Lietuvos Vyčių svarbioji šv. 
Kazimiero šventė taip pat turėjo 
didelius įvairumus. Kovo 4 d. lie
tuviškas pamaldas laikė prel. J-
Balkūnas, kun. J. Gasiūnas, kun. 
T. Degutis. Lekcijas skaitė K 
Kleiva. Dovanas nešė T. Liutkie-

L A I V U Į SALAS 

Rugpiūči/) 3 d. Detroito mies-
miero misijai. Vėliavos šventini- jto pensininkams buvo suruošta 
mo kūmai: V. Jacobson ir A. M a- ekskursija laivu į Bab-lo salą, Ka-
žeika, V. Kleivienė ir A. Krau-
jalis, E. Grušienė ir J. Valauskas. 
P,o pietų liet. klubo mažojoj salė
je įvyko iškilmingas vyčių ir sve
čių susirinkimas su vaišėmis, da
lyvaujant ir 8-nių St. Petersburgo 
liet. organizacijų pirmininkams. 
Į vyčių antrą laipsnį pakelta 15 
narių, gi į pirmąjį laipsnį — 11 
narių. 

Artimoj ateity duosime kitą 
įvairumų korespondenciją. 

Kaz. Ažytėnas 

nadoje. Vykstantieji turėjo malo 
mimą grožėtis gražiais Detroito 
upės krantais ir juose įsikūrsio-
mis vasarvietėmis. Nuvykę turėjo 
Bingo žaidynes ir apžiūrėję salą 
ir jos modemybes grįžo namo-

A . G r . 

PATIKSLINIMAS 

1979 m. liepps 26 d. Drauge, 
mano Dariaus ir Girėno sukak
ties aprašyme praleistos kelios ei
lutės ir aprašymas išėjo nesklan 

B A L T I C H O L I D A Y S 
COME TO L I T H U A N I A I N 1 9 7 9 

JOM US AKO FULFILL A DREAM THAT WILL HAYE ENDLESS M EM ORI ES 
COST 

GROUP 30 G. L T. 

$1249.00 (Super apez fare) 

DEPART RETURN CITTES AND NIGHTS 

Aag.21 Sept. 5 

Sept. 6 
Sept 20 
Oct 15 

Sept 1S 
Sept 29 
Oct 25 

1849.00 
$949.00 
$779.90 

(Group 30 fare) 

$84000 

Vilnius 5, Waruw 5, Klev 3. 
Copenhagen 1 

Vilnius 5, Mc«cow 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen i 

Vilnius 5, Warsaw 2 
TOUFS INCLUDE FULL DAY EXCURS10N TO KAUNAS AND HALF DAY TRIP TO TRAKAI 

C0NTACT: JONAS ADOMĖNAS 
T«r Mnigtr 

TRANS INTERNATIONAL T0URS, LTD. 
535 Fifth Afmn* 

Um York, l t Y. 10017 
212—507-7257 

Group 30 fare mušt ha^e 20 or more partidpants 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . L U 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v.Sešt. 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. >VA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West S l s t Street 
Tel . — GR 6-2400 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

* 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Tel . — BE 3-5893 

Specialybė Akių ligos 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm , antr., ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. 
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt nuo 1 iki 4 vai 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave. , Chicago 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel . 361-0730 
Valandos p.igal susitarimą 

įstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir įeit 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

265"? VV. 59 St., Chicago — 476-2112 
Vai pagal susit.inmą Pirm., treč . 
ketv 9 iki b vai Seštad 9 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS . 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v,il. ir 6-8 vai. vak išskyrus 
treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REIiance 5-1811. . 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKiy IR VAIKIJ LIGOS 
SPECIALISTĖ . -. r.-z: 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. Slst Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS""" 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
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Apsimoka skelbtis dien DRAUGE,ne? . 

lis plačiausiai skaitomas lietuvių dielh-' 

raltis, gi skelbimų kainos yra visie^lu » 

prieinamos 
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Kūrėjo didžioji ir 

LIŪDNOJI MISIJA 
REIKĖTŲ SPRĘSTI PRAKTIŠKUS KLAUSIMUS 

Pavergtos Lietuvos spauda pil- kilo nepasitenkinimas, kai buvo 
na,; nuolatinių raginimų piauti papriekaištauta, kad mūsų kūry-
va$arojų ir nerarasti nė vienos ba nėra per daug patriotinė, ne-
vąrpos grūdų nuėmimo metu. betesianti kad ir Maironio idėjų. 
VIS laikraščiai pilni raginimų, * 
vaivmų, persrjėjimų, pamokymų, N e tik pavergtoje Lietuvo-
kaftinimų ir gyrimų, grasinimų j e v y ^ rašytojų paplakknas ir 
ir paglostymų, kad taip būtų ga- pamokymas, visa tai daroma, 
Įima daugiau suteikti "didžia- Į ^ komunistai sako, visasąjun-
janĮ broliui" gėrybių. Bet nerei- gjnįu m a s t u . Kaip Tassas skelbia, 
kia; manyti, kad šios tikrąja žo- ten "Rašytojai ir visos są-jungi-
džip prasme javapiūties metu n ių respublikų literatūros ir me-
jatf užmirštami kiti dalykai. Ne, n o žurnalų bei šalies leidyklų va-
komunistinio auklėjimo reikalai dovai apsvarstė uždavinius, ke-
nėra užmirštami, nei apleidžia- liamus TSKP CK nutarime "Dėl 
mi. Tuo reikalu rūpinamasi per didesnio ideologinio, politinio 
visas šienapiūtes ir visas sėjas, auklėjimo darbo gyvenime". Ir 
Visas tas rūpestis komunizmo daugeliui gali kilti klausimas, 
stiprinimu literatūriniuose ir me- kas tas komunistų partijos nuta-
no sluoksniuose buvo pradėtas rimas, o jis jau buvo anksčiau | ̂ u s i o s ^ IV-jo Pasaulio Lietuvių 
pavasarį, kai buvo paskelbtas ko- paskelbtas visos Rusijos ir jos už- Jaunimo šiemetinio kongreso nu-
munistų partijos nutarimas me- grobtų kraštų spaudoje ir skam-
nrainkams, kad šie gerintų savo ba taip: "Kūrybinėms sąjungoms 
darbą. Tas darbo gerinimas So- iškeltas uždavinys tobulinti me-
vietų Rusijoje nėra jau taip pap- nines inteligentijos idėjinį - pa
rastas, nes pagal komunistinį rei- Utinį auklėjimą ir marksistinį, 
kalavimą tas kūrinys b"S gerės- leninistinį švietimą... Atkrei-
nis, kuris bus mažiau : .niškas. p į a n t dėmesį į tai, kad reikia kur-
Agitacija ir menas bandoma su- ti naujus, reikšmingus literatū-
derinti, o kadangi tai neįmano- ros ir meno kūrinius, kuriuose 
ma padaryti ir nuolat nuo to nu- būtų talentingai vaizduojami 
krypstama, tai vis šaukiami įvai- didvyriški tarybinės liaudies žy-
rūs posėdžiai, skelbiamos rezo- giai, keliamos socialistinės visuo-
liucijos ir nutarimai, kaip tuos menės vystymo problemos, smo-
nukrypimus atstatyti į reikiamas giama mūsų idėjiniams prie-
komunistų partijos vėžes. šams". 

• Ka gi tai reiškia vadinamos \Man v i s a t r o d ė » k** P " didelis 
Gegužės dvidešimtosios komu- socialistinės visuomenės darbai j ***** n . ^ u į i č j u f Bendruo-

nistinės "Tiesos" numeris paskel- ir žygiai, kai iš praktikos ž i n o - l m e n e s v e f k l o s stiprinimui nieko 
bė straipsnį "Didi kūrėjo atsako- ma, kiek daug tų didvyrių jau 
mybė". Tame straipsnyje be kit- buvo ir kiek prarado galvas ir 
ko rašoma; kad gegužės dvide- vėliau jau negyvi rehabilituoti. 
šimt penktą dieną įvyko visos O net ir su vyriausiais vadais ne-
respublikos kūrybinės inteli- labai kaip komunizmui ir jo 
gerrtrjos aktyvo pasitarimas. Ir garbintojams išeina, nes 1947 m. 
tame pasitarime dalyavvo: "Ra- T. Tilvytis parašė poemą Stali-
šytojai, dailininkai, kompozito- nui "Garbė didžiajam Stalinui", 
riai, architektai, kmomatografi- bet kai Chruščiovas Staliną nu-
ninkai, aktoriai, žurnalistai, at- vertė, tada pasikeitė ir visi įsaky-
sakingi partiniai ir tarybiniai mai ir Tilvytis privalėjo pagal 
darbuotojai, ministerijų, žinybų naują komunistinę meninę prog-
darbuotojaf*. Tame susirinkime ramą uždainuoti: "Stalinas nu-
partijos sekretorius Griškevičius kaltas buvo, iš granito tvirto, va-
atskaitė varovinę paskaitą: "Vi- kar dievas tas nugriuvo ir skalda 
sokeriopai didinkime auklėjamą- pavirto", 
jį literatūros ir meno poveikį". * 
Ir savaime suprantama, kad Nenuostabu, kad Sovietų Rusi-
Griškevičius ragino visus rašyti, jos, o ir net pavergtų tautų rašy-
dirbti, kurti komunistine prasme, tojai stengiasi savo kūrinių išleis-
nes ne menas ir literatūra svarbu ti kitame krašte arba paskelbti 
komunistiniuose kraštuose, bet juos savo krašte pogrindžio spau-
komunizmas. Susirinkime bu- doj. Tokių autorių ypač gausu 
vo konstatuojama, kad "Lietuvių S.yv. Rusijoj. Dalis jų išleidę kny 
literatūra ir menas yra labai 
svarbūs komunistinio darbo 
žmonių auklėjimo svertai. Meni- nas ar Tarsis. Pastaruoju metu 
ninko atsakomybė yra itin dide- išėjo ne viena disidentų knyga . . 
lė. Jo talentas ir kūryba pa- angliškai, kaip tai Aleksandro , ^ ™ f s u t a < u t u asimiliavimo po-
dėti ugdyti aktyvų mūsų tėvy- Zinovjevo, Vladimiro Maximovo, J l t r i c a • 
nės pilietį, karštą patriotą ir in- Vladimiro Voinovič, Georgi Via- j Negalima buvo manyti, kad 
ternacionalistą". dimov. Pastarieji abu tebėra Ru- jGotlando Dainų dienos sukels 

Visatai reiškia, kad norintiem sijoj. Sie autoriai, norėdami iš-Į tokį didelį dėmėsi Maskvoje ir 
ką nors geresnio sukurti bus sun- vengti visų tų komunistų parti- fPekine 
kiau išleisti, jei kūrinys nebus jos .taigojimų, siunčia savo kny-
ištemptas ant komunistinio kur- gas, arba patys bėga į Vakarus, 
pailiaus. B lietuvių jau taip pat atvyko | 

Suvažiavime visi menininkai pa- Vakarus Meras ir Venclova, 
reiškė: "Respublikos kūrybinė in- Tačiau nereikia manyti, ka'd 
teligentija ir toliau sumaniai pavergtoje Lietuvoje nėra Iitera-
spres ideologinio, politinio auklė- tų, bandančių rašyti taip, kaip 
jimo gerinimo uždavinius, in- kaip jie nori. Jų yra Ir ypač" gana 
tensyvfai didins meninės kultu- gausu tokių, kurie tyčiojasi fi 
ros vaidmenį komunizmo staty- valdiškai linijai paklususių kūrė-
boję". " ' fo 

2odžhi, ne didina meninį Komunistų partija skelbia, ka£ 
tobulėjimą, bet didins visa, kad komunistiškai auklėti žmogų yra 
literatūra tarnautų komunizmo yra liūdnoji misija. Apie tai po-
statybai, kad auklėtų komunistą kūrėjo didžioji misija, tačiau tai 
o kiekvieno komunisto pareiga grindžio eilėraštyje rašoma: "Ar 
yra garbinti komunizmo Švento- vėjas? Ar šauksmas? Gird!? Ar 
vę Maskvą, tikriau, iš Jos išeinan- laužas kūrenas? Ar Švinta, 
čias kolonialistines idėjas. Tai paslaptį laikom širdy Rainių 

įsivaizduokime koks triukšmas miške nukankintų.** Ir kaip ko-
kiltų, jeigu Amerikoje ar kitur vy- mais stengsis užgniaužti ir pa-
riausybė paskelbtų nuostatus me- munistų partija raštais ir ragini-
ninmkams, kad šie turi savo kū- jungti kūrėją, visa bus nesėk-
rir.iais populiarinti valdžios minga, nes, Jei vieni kūrėjai ly-
skėlblanrtis nuostatus. Kas būtų giuosis, pagal enkavedisto kepu-
ir Bervijos lietuvių tarpe, jei mū- re, kiti rašys linijos nesilaikyda-
sų veiksniai pradėtų nustatinėti, mi, — laisvas žodis sunku įkalin-
ką kūrėjas turi rašyti. Juk tuoj t t A t B. 

Išrinkus JAV LB K-ją tarybą, 
pokalbiai bendruomeninėmis te
momis spaudoje aprimo. Neišsi-" 
kvepia tik tie, kurie Lietuvių 
Bendruomenės sugriovimą yra 
pasidarę vienu iš pagrindinių sa
vo visuomeninės veiklos tikslų. 
Tačiau tik savaičių klausimas, 
kada rinksis savo pirmai sesijai 
naujai išrinktoji taryba, tad 
bendruomeninių temų pozityvus 
svarstymas turės vėl pagyvėti. 

Dar nežinoma, kur ir kada 
rinksis naujoji taryba, tačiau vie
na aišiku, kad ten pasirodys daug 
naujų ir gerokai jaunesnių veidų 
ir, reikia laukti, naujesnių idėjų. 
Tos naujesnės idėjos bus padvel 

tarimų." 'Natūralus bendruome
nės raidos kelias jokiu būdu nega
li nutohi nuo jaunosios kartfK 
pasirinktos krypties. Iki šiol, a-
čiū Dievui, Lietuvių Bendruo
menės ir Jaunimo sąjungos veiklos 
suderinime pastebimų plyšių nė
ra atsiradę, ir tai reiškia sveiką 
lietuvių bendruomenės vystymo
si procesą. 

Tarybos narių atsakomybė 

Šių žodžių autorius per dauge
lį metų laikas nuo laiko yra reiš
kęs kritišikų pastabų LB tarybai. 

neduoda, o atsirasdavo ir tokių, 
kurie jai kenkė- Nemažas tarybos 
narių skaičius nelankė sesijų, o 
dar didesnis, kad ir lankė, į sesi
jas atvykdavo labiau kaip stebė
tojai, o ne kaip problemose in
formuoti ir pareigos atsakomybę 
jaučią rinkti atstovai. Štai kodėl 
drįstu tarybos prezidiumui, kuris 
ruošia ateinančios tarybos sesi
jos darbotvarkę, pateikti svarsty
mui vieną kitą sugestiją 

Mechaniško tarybos narių sus
kirstymo į komisijas nauda, ma
nau, nepasitvirtino. Gal viena ki
ta komisija ir reikalinga, tačiau 
ji turėtų būti sudaryta iš specia
listų ir entuziastų. Jei jau apsis
pręsta tarybą rinkti apygardomis, 

JAV LB tarybos sesiįos laukiant 

JUOZAS KOJELIS 

malonios ir žavingos. Kodėl gi 
zirsti dėl latvių dainavimo Got
lande? Maskvos šovinistai nusi

gąs buvo'gleisti a M š s i ų s t i Y v a - Į ^ 1 1 ^ k a d l a t v i u dainavimas su
karus, kaip Bukovskis, Solženiey-!kels neramumus okupuotoje Lat

vijoje, kur yra varžoma tautinė 
kultūra ir viešpatauja rusų šovi-

A . T . 

tai apygardų tarybos nariai kar 
tu su apygardų valdybomis turi 
prisiimti atsakomybę už LB veik
lą tose apygardose ir sesijose iki 
tam tikro laipsnio reikštis kaip 
apygardų delegacijos. Taigi tary
bos nario veiklos laukas būtų ne 
kokia teoretinė komisija, o jį iš
rinkusioji gyvoji apygarda. 

Apygardos tarybos narių dele
gacijos kasmet tarybos prezidiu
mui pateikia savo veiklos apys
kaitas, sugestijas, formalius siū
lymus. 

Tarybų nariams savų apygar
dų suvažiavimuose suteikiamos 
pilnateirių atstovų teisės. 

Iš trijų vadinamų pagrindinių 
veiksnių tik LB vadovybė sudaro
ma demokratinio proceso keliu. 
Gal todėl ji taip aistringai nepa
kenčiama tų, kurie į "valdžią" 
praktikuoja veržtis pro užpakali
nes duris. Tačiau ir LB savo de
mokratinio proceso ui šiol nepra-
tęsdavo iki išbaigimo. Visose de-
mokratijojse žmonių išrinkti pa
reigūnai , priimdami pareigas, 
priesaikos ar pasižadėjimo forma 
viešai įsipareigoja laikytis juos 
rinkusios organizacijos ar institu
cijos nuostatų ir dirbti jų pasi
rinktiems tikslams. Šitokią prie
saiką ar pasižadėjimą turėtų duo
ti ir kiekvienas rinktas LB tary
bos narys. 

Tarybos rinkimu tvarka 

Kai pradžioje taryba buvo ren
kama vienu sąrašu visame kraš
te, į JAV LB tarybą patekdavo 
didesni visuomenės autoritetai, 
labiau visiems žinomi žmonės. 
Pradėjus rinkti apygardomis, su
sidarė geresnės galimybės į vy
riausią LB instituciją patekti ir 
mažiau žinomiems atskirų vieto
vių veikėjams. Ir viena ir antra 
rinkimų tvarka turi savo teigia
mas ir neigiamas puses. Pvz. di
desni autoritetai taryboje -pakelia 
ir pačios Bendruomenės respektą 
ir geriau saugo nuo neatsako-
mingos puolėju demagogijos. Ta
čiau dideli autoritetai nevisada 
yra patyrę visuomeninės veiklos 
praktikai. Renkant apygardomis, 
atsiveria geresnės galimybės ma
žiau žinomiems veikėjams, ta
čiau, ypač mažesnėse apygardo
se, susidaro palankesnė dirva ir 
lokalinio populiarumo kontes-
tams. 

Šio rašinio autoriaus nuomo
ne, rinkimų tvarkos klausimas 
specialios ikomisijos turėtų būti 
studijuojamas, ir tų studijų išva
dos nors -pateiktos tarybos visu

mai. Šiuo metu pats asmeniškai 
vistik būčiau linkęs pasisakyti už 
rinkimus vienu sąrašu visam 
kraštui. Man atrodo, kad tuo bū
du LB vairo perėjimas į jaunes
nės kartos rankas nors būtų kiek 
ir lėtesnis, tačiau tas vairas pa
tektų į patikimesnes rankas, y-
pač kad Jaunimo sąjunga brandi
na ir ryškina jaunuosius veikė
jus. Tačiau, kol veikia apygardi-
nė rinkimų tvarka, ateinančioji 
DC-sios tarybos sesija turėtų pri
imti du nutarimus. 

Kiekviena apygarda i tarybą 
balsavimuose išrenka tiek atsto
vų, už kiek balsuojama. Vie
nos apygardos atstovų skaičius 
negali priklausyti nuo kitos apy
gardos balsuotojų skaičiaus. Tą 
klausimą su pagrindu yra kėlęs 
Vyt. Vaitiekūnas ir įtikinančiai 
argumentavęs. Kažkoks vaisti-
ninkiškas proporcingo atstovavi
mo rinkėjams svėrimas nesu
prantamas ir nereikalingas. Rei
kia tik apgailestauti, kad at
sakingi LB organai į šią anoma
liją iki šiol neatkreipė dėmesio. 

Rinkimų metu kiekvienas ta
rybos kandidatas oficialiai pri
statomas balsuotojams. Kaip tai 
padarytina, tai techniškas klau
simas. Formą galėtų paruošti spe
ciali tarybos komisija. Balsuoto
jas turi būti supažindinamas su 
kandidatu kaip bendrvomenin-
ku. Šia prasme nepažindamas 
kandidato, rinkėjas kartais bal
suoja už žinomą pavardę, profe
siją, jauną amžių. Nors ir reti at
sitikimai, tačiau yra pasitaikę, 

Trys vadovai — Jaunimo fcongreso svečiai. Iš kairės: PU3 pirm. Vyt. Ka
mantai, Kanados 13 pirm. Jonas Simanavičius ir kun. Alf. Bernatonis ii 
Vokietijos. Nuotr. A. Saulaitio 
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biau padidėja. Tiesa, neseniai suomeninė taryba turėtų būti ple-
spaudoje pasirodęs pranešimas 
apie "Vliko ir Altos bendromis 
pastangomis" JAV kongresui pa
teiktą "Jomt Congressional Rzso-
lution" buvo sukėlęs tam tikrų 
vilčių. Sių žodžių autorius, rašy
damas komentarų naujajam "Į 
Laisvę" numeriui ,kvietė tą rezo
liuciją remti ir patarė "Rezoliu
cijoms remti komitetui savo veik
lą pristabdyti. Deja, ir vėl teko 
apsivilti. Patikrinus šaltinius, pa
sirodė, kad jokios "Joint Congres
sional" rezoliucijos nėra. Du 
kongresmanai, Annunzio ir 
Coughlin, yra įnešę House Con-
eurrent rezoliucijas (Nr. 49 ir 
50). "Joint" ir "eoneurrent" re-

čiama ir tos tarybos nariai atpa
laiduoti nuo kitų tiesioginiu kraš
to valdybos pareigų. Taip pat 
jau atėjo laikas krašto valdybai 
turėti pilną laiką dirbantį, pajė
gų apmokamą tarnautoją. 

Tai dalis klausimų, kurių 
svarstymą tarybos prezidiumas 
turėtų įtraukti į būsimosios sesi
jos darbotvarkę. 

POPIEŽIAUS ŽODIS 
JAUNIMUI 

kad į tarybą išrenkamas žmogus, zoliucijos yra visai skirtingos pri-
kuris ne tik niekad nėra mokė- gimties: pirmoji turi įstatyminės 
jęs solidarumo mokesčio, bet net • galios, antroji — ne, tai tik kong-
nedalyvavęs jokiame apylinkės i reso rekomendacija vyriausybei. 

1 Būtų remtina ir "eoneurrent" re
zoliucija, tačiau, kai pagal Vli-

susirinkime. 

Skatinant nuolatinį LB-nės at
sinaujinimo procesą, būtų gali-

ko - Altos klaidinančią informa
ciją, St Petersburg (Fla.) lietu-

ma svartyti klausimą, ar never - j v i u W u b a s ^ ^ ^ ^ 150 laiškų, 
ta būtų tarybos rinkimus vykdy-1 remdamas « ^ } n t Congressional" 
ti kas antri metai, renkant pusę r e z o i i u c i j ą , tai buvo parodytas že-
tarybos narių? Ar tuo keliu ne-1 I i e t u v i u visuomenės politi-
būtų sustiprintas tęstinumo p n n - ! ^ jšprusjmas. Reikia tik viltis, 
cipas, tuo pačiu metu palakant , k a d t o k s "laisvinimas" bent ne-
ir natūralią LB-nes pažangą? b u s p a , k e n k e s laisvinimo veiklai. 
Taip pat toliau studijuotinas ir 
apylinkės pirmininkų kokia nors 
forma į tarybos sudėtį įjungimas-

Politinė veiki a 

•Politinės veiklos 'klausimo 
svarstymui būsimoji tarybos se
sija turėtų skirti ypatingą dėme
sį, "politinę verkią" suprantant 
kaip tiesioginį Lietuvos laisvini
mo darbą. Nematant ženklų, 
kad kuris kitas veiksnys pajėgtų 
šią veiklos pusę pajėgiau organi
zuoti, Lietuviu Bendruomenės 
atsakomybė šioje srityje dar la-

Taip pat "bendrose Vliko ir Al
tos pastangose" trūksta dar vie
no elemento —tos pačios akcijos 
JAV senate. Tiek "joint", tiek 
"eoneurrent" rezoliucija turi bū
ti priimta Atstovų rūmų ir sena
to. Argi tos akcijos inicatoriams 
nepavyko surasti senatoriaus, ku
ris būtų sutikęs tokią pat rezoliu
ciją pasiūlyti senatui? 

Pauliaus VI-ojo vardo audien
cijų salėje su popiežium susitiko 
daugiau negu 10 tūkstančių mal
dininkų iš įvairių pasaulio kraš
tų. Su ypatingu džiaugsmu Šven
tąjį Tėvą sutiko tūkstančiai mo
kyklinio amžiaus jaunimo, kurį 
Jonas Paulius II-sis paragino vi
sada mylėti Kristų ir tarnauti 
Kristui. Ypač šiame svarbiame 
laikotarpyje, kalbėjo Popiežius 
jaunimui, malda, pasninku, at
gaila ir žmonių meilės darbais 
turime pasirengti didžiajam ve
lykiniam susitikimui su Kristu
mi. Susitikime su maldininkais 
didžiojoje audiencijų salėje po
piežius kalbėjo apie pasninko ir 
apskritai apie atgailos reikšmę 
krikščionio gyvenime. Atgaila, 
kalbėjo popiežius, neprivalo ta
čiau būti tikslas vien tik sau. 
Atgaila turi vesti žmogų į dvasi
nį atsinaujinimą, į naujų dvasi
nių vertybių atradimą, tų verty
bių, kurios padaro žmogaus gy
venimą tikrai vertu. Visada, bet 

Lietuvių Bendruomenė politi-1 ypatingu būdu. Atgailos laiko-
nį laisvinimo veiklos darbą dir- j tarpyje, pažymėjo popiežius, tū
ba ekspertiškai ir planingai. Rei- j rime ieškoti mūsų sielos gelmė-
kia jį tik plėsti ir tobulinti. Dar- je paslėptų dvasinių turtų, kurie 
bo dirvonai platūs. Politinė - vi-1 atveria kelią į Dievą. 

GRUMTYNES SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 

rekomendacijas dėl tinkamumo būti registruotam, kirpimui, 
pateikiau išspręstą rašomąjį užduotą darbą, gniužimo 
susidedantį iš aštuonių atskirų uždavinių, kurių 
sprendimai sudarė kelių dešimčių lapų bylą iš 
skaičiavimų bei schemų ir pagaliau sulaukiau 
kvietimo atvykti galutiniam žodiniam egzaminui. 
Nuvykau šiems egzaminams jau įpusėjus 75-riems 
mano amžiaus metams ir jau esant dvigubam 
pensininkui. Visų pirma pirmininkaujantis, 
vartydamas jau patikrintų ir įvertintų uždavinių 
bylą,paklausė: 

— Kodėl tamsta, būdamas tokiame amžiuje ir 

sukimui, kolonų vertikalaus lenkimo, 

KINIJA APIE LATVIŲ DA1NŲ SVENTC 
Pekino oficiozas 'Tautos die

nos (laikraštis" liepos mėn. 2 d. 
numery idėjo rašmi, antrašte: 
"Dainavimas, kuris padaro žmo

nes patrakėKais*\ 
Ten parašyta: "Nereikia jau 

būti muzikos entuziastui, kad 
pripažintų, kad gražios dainos yra 
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Be to, įteikus pareiškimą ir jį registracijos 
įstaigai priėmus, registruojamam buvo duodama eilė 
uždavinių, kuriuos registruojamasis turėjo atlikti 
raštu puses metų laikotarpyje ir įteikti įstaigai. Tik 
po to registracijos įstaiga, patikrinusi aplikanto 
mokslo dokumentus, penkių registruotų prof. inž. pensininkas, panorai registruotis? Koks reikalas? — 
išduotus pažymėjimus apie tinkamumą inž. I šį klausimą atsakiau: 
pareigoms ir patikrinusi pateiktų uždavinių — č i a JAV inžinieriais žmones vadina visokius 
sprendimus, registruojamąjį šaukia įstaigon pečkurius, šaltkalvius, įvairius amatininkus — 
galutiniam patikrinimui — egzaminui; kurį oficialiai mechanikus, kurie kartais tik pradžios mokyklą 
vadina "pokalbiu". Jei registracijos įstaiga randa baigę ar pan. Aš, visą gyvenimą dirbęs inžinieriaus 
pagal tuos visus reikalavimus tikrinamąjį tinkamu pareigose ir net keturiose valstybėse, nenoriu su 
savarankiškam inžinieriaus darbui, tuomet jam anais "inžinieriais" tam pačiam lygy likti, 
suteikiama teisė pasirinktoj ir užregistruotoj Po šitokio mano paaiškinimo, žiūrėdamas mano 
specialybėj savarankiškai dirbti ir duodamas išspręstus uždavinius, paklausinėjo: kodėl tas ar 
"registruoto profesijos inžinieriaus" vardas, kitas uždavinys taip, o ne kitaip išspręstas, ką 
Registruotam prof. inž. įstaiga išduoda atestą ir reiškia šis ar tas skaičius, kodėl panaudota tokia, o 
kasdvejus metus keičiamą registracijos pažymėjimą, ne kitokia norma, — ir vėl tą patį klausimą kelia: 
sumokant nus ta ty tą mokestį registracijos išlaidoms — Tamsta pensininkas ir jau gerokai pagyvenęs, 
padengti. tad kodėl tamsta dabar varginies su ta registracija? 

Registruotas prof. inž. turi turėti nustatytos Man pasakius, kad aš jau atsakęs šį klausimą, 
formos savo antspaudą su vardu, pavarde ir )is vėl pradėjo smulkmeniškai gilintis į eilę išspręstų 
registracijos bei certifikato numeriu. Reg. prof. inž. ir jau įvertintų uždavinių. Man susidarė įspūdis, kad 
turi teisę savarankiškai projektuoti užregistruotoj jis įtarė mane turėjusį talkininką, sprendžiant tuos 
specialybėj pasta tus , fabrikus, mašinas ir t t , uždavinius. Pagaliau, įsitikinęs, kad visi tie 
tvirtinti kitų inžinierių padarytus projektus, planus, uždaviniai mano išpręsti savarankiškai ir teisingai, 
brėžinius ir t t , steigti savas projektavimo įstaigas padėjo bylą ir atsivertė "engineering Hand Book" ir, 
— kontoras. vedžiodamas pirštu per vadovėlio formules, pradėjo 

Priėmus registracijos įstaigai mano pareiškimą, klausinėti ir tikrinti, kiek aš atsimenu pagrindines 
pristačiau net septynių registruotų prof. inž. atsparumo skaičiavimui formules, kaip lenkimui, 

Man vis pataikant teigiamai atsakyti į visus jo 
klausimus, toliau tokiu pat būdu, vedžiodamas pirštu 
po vadovėlį, pradėjo klausinėti ir tikrinti mano 
žinias iš fizikos, chemijos, elektrotechnikos. Man vis 
atsakant teisingai į visus klausimus, vėl atsivertė 
vadovėlį ir, parinkęs gana ilgą sudėtingą formulę iš 
kolonų skaičiavimo, pradėjo klausinėti, ką reiškia 
t a s ar kitas formulės koeficientas, matyt, norėdamas 
nors ten atsigriebti. Bet kadangi man, pradirbusiam 
keliolika metų toj srity, tas klausimas buvo tapęs 
kasdienybe, ir į tuos jo klausimus atsakiau net su kai 
kuriais priediniais paaiškinimais visų tos formulės 
ženklų reikšmę. Tai jis net nustebęs sušuko 
keiksmažodžiu: 

— "Son of a gun"! Tamsta turi auksinę atmintį. 
Užtenka tamsta varginti. Galiu tamstą pasveikinti, 
kaip įgijusį registruoto profesijos inžinieriaus teises 
ir titulą. 

Čia pat ištiesia ranką, sveikina, sakydamas, kad 
visi reikalingi dokumentai man bus atsiųsti paštu. 
Pasveikina taip pat dar du armenys, dalyvavę mano 
egzaminavime, bet jokių klausimų manęs neklausę, 
— gal tai buvo liudininkai. 

Po mėnesio gavau iš registracijos įstaigos 
didelio formato diplomą su dviem Massachusetts 
valstijos antspaudais, kurių vienas aukso spalvos, 
kad man pagal įstatymus suteikiamos teisės 
savarankiškai verstis inžinerija su profesijos 
inžinieriaus titulu konstrukcijų inžinieriaus 
specialybė. Taip pat gavau ir antrą kišeninio 
formato liudijimą, tą pat pakartojant. Diplome ir 
liudijime registracijos bei serijos numeriai ir du 
parašai. Kartu su dokumentais gavau platoką raštą 
su ištisa eile taisyklių. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Bus daugiau) ___________ 
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Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Detroite, klebonas, kun. Viktoras KrišČiūnevičius sutuokia Kęstutį Miškinį ir dr. Ste
faniją Brizgytę. Nuotr. J. Gaižučio 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta i š 2 paL). 

visiems skanius pietus. Stasys ir 
Jonas Bartkai turėjo užtektinai 
įvairiu gėrimu. 

Lietui nustojus lyti ir saulutei 
pradėjus šviesti persikraustėme į 
gražu Vasiuliu s/xlą ir čia, me 
džių paunksnyje, tęsėme toliau 
išvykos programą. Rašytojo Ba-

tuoktuvės vėlyvą popietę įvyko 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje South-
fielde, o vakare vestuvinė puota 
— 5v. Jurgio Graiku centre, 
Southgate, Mich. 

Vidui Nevarauskui vargonais 
maršą grojant, bažnyčios take pa
sirodė trys jaunųjų palydos po
ros: pirmoji pamergė Lydia Balta-
rowich ir pirmasis pabrolys Mi 

lio Gražulio poemą "Drausmin- j c hae l Banningen, dr. Lynda Mac 
gas šaulio sapnas" padeklamavo į kus ir Kevin Triieme, dr. Dal ia 
Balys Karolis, savo kūrinį ^Laiš-1 Gaižutytė ir Charles Gerdts. Juos 

sekė jaunasis Kęstutis, lydimas 
abiejų tėvu, dr. Martynos ir N a 
poleono Miškiniu. Ir pagaliau 
išvydome meiliai besišypsančią, 
baltai rėdytą nuotaką Stefutę, 
taip pat abiejų gimdytoju, O n o s 
ir Bernardo Brizgių lydimą. 

Mišias laikė ir sutuoktuvių 
apeigas atliko klebonas kun. Vik
toras KrišČiūnevičius. Aišku, vis
ką lietuviškai. Šv. Rašto žodžius 
apie meilę skaitė jaunosios brolis 
Viktoras Brizgys. Prano Zarankos 

dėmesiu ir palydimas katutėmis. 
Bene svarbiausia jo dorybė — ži
nojimas, kada n u o mikrofono pa
sitraukti. Geresnio programos ve
dėjo negalėjome tikėtis! 

Vakarienei besibaigiant, žodžiu 
jaunuosius sveikino: seimu var
du Stefos tėvas B. Brizgys ir Kęs
tučio sesutė Danutė Miškinytė; 
studentu ateitininku vardu — 
Rita Neverauskaitė; gydytoju są
jungos vardu — dr. Jurgis Bal
čiūnas. 

Programos vedėjo paskelbti ke 

kas vasarai" paskaitė P ranas Turū-
ta. Eilėraštį "Baltijos lelijos" pa
deklamavo Anelė žiedienė. N u o 
jų neatsiliko ir kuopos garbės 
šaulys senukas Feliksas Motu
zas. Jis padeklamavo prie"Jūros". 

Turtingame dovanų stale bu
vo išdėstyta įvairių gėrybių. Ma
rijonas Snapštys, talkinamas Irenos 
Xaurinavičienės ir Lidijos Minge-
l ienės, jaunų mergaičių ir ber
niukų padedami, ilgai darbavosi 
kol šios visos dovanos buvo pa
skirstytos. Laiminguosius bilietus 
traukė: Vytė ir Rūta šnapštytės, 
Jonas Simpukas ir kiti talkinin
kai. 

šv . Mišios, lyjant, buvo at
laikytos gražioje Vasiuliu patal
poje. Tačiau po pietų oras tiek 
pasitaisė. Visi gėrėjosi gražiu Vašiu 
l iu sodu, kvėpavo skaniu pušų 
ir lietuviškų berželių oru- Išvy
koje, be kuopos kapeliono kun. 
Alfonso Babono dalyvavo dar 
trys kunigai: Dabušis , Pugevičius 
ir V. KrišČiūnevičius. Daug se
n a i matytų svečių buvo atvykę 
iš Grand Rapids, Ann Arbor, 
Flintono, Windsoro, Kanados ir 
kitų. 

Kuopos kapelionui už atlaikytas 
š v . Mišias, išvykos šeimininkėms 
už pagaminimą pietų, pyragų ir 
dovanų aukotojams, programos a 
atlikėjams ir vis iems svečiams at-

B Ū D I N G A S REZERVATAS 
MIESTE 

Pietų Afrikoje, Pretorijos mies
te , yra 12,9 hektarų ploto Austi-
n o Robertso orrutologinis rezer
vatas, kur kas vakarą nakvynės 
suskrenda, tūkstančiai įvairių 
paukščių. Čia lizdus suka apie 
dešimt tūkstančių paukščių, pri

klausančių 2 0 0 rūšių. Čionai 
paukščiai laisvai gyvena, jų nie
kas nelesina, jie nesibijo žmonių 
artumo. 

Prieš 50 metų čia buvo karjerų, 
iš kurių buvo kasamas molis, 
imami akmenys. Vėl iau apleisti 
karjerai užžėlė krūmais, išsiliejo 
penkių hektarų ploto tvenkinys. 
Prieš 19 metų Čia buvo įsteig
tas ornitaloginis rezervatas. Paukš 
čių karalystė aptverta ir apsodin 
ta medžiais, kurie paberia bega
lę sėklų. Visa kita l iko kaip buvę. 
Pamažu miestas "apsupo" rezer
vatą. 
Pažymėtina, kad pirmaisiais me

tais, pasak ornitologų, lizdus čia 
suko tik kelios poros vandens 
paukščių, vėliau įsikūrė egipti-
niu garnių kolonija, kurių dabar 
čia per 1500 porų. Pasimaitinti jie 
skrenda už 4 0 — 6 0 kilometrų, 
bet nakvynės visada sugrįžta į re
zervatą. Garniais paseka strazdai, 
karveliai, kiti smulkieji paukš
čiai. Žiemos praleisti atskrenda į 
rezervatą ir kitų paukščių. Pa

tarškų tiek daug, kad jos pasklido 
priemiesčio soduose ir parkuose. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M l S C E L L A N E O t ' S 

PAC&LAGE E X P R E S S AoEACY 
MARIJA > O R i : i S . l t > t 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
l a b a i pageidaujamos g«ro» rūilca 

PKfcfc. Malrtat U Europos amndeUu. 
asea w . •» st-. cbioaco, tu. sosat 

T i X . — WA 6-37S7 

liai. Tik, gal neatsitiktinai, jau
noji Stefa savo pamergėmis pasi
rinko tris koleges, naujas dantų 

Ii "fakuir"apie jaunuosius štai" ka gydyt? i a s , . ° Kęstučio pabroliai — 
sako: Stefa Brizgytė —Miškinie
n ė gimė Clevelande. Tėvui kei
čiant darbą, į Detipitą atvežta 11 
metų amžiaus. Mokėsi katalikų 
Šv. Pijaus pradžios mokykloje ir 
Aąuinas viduriniojo]*. W a y n e 
valst- universitete įgijo bakalauro 
laipsnį iš biologijos ir dar v i ene - ' 
rius metus medicinos fakultete 
(Medica l School) studijavo far
maciją. Vė l iau įstojo į Michigano 
universitetą ( A n n Arbore) odon
tologijos fakultetą (School of 
Dent i s try) . Studijas sėkmingai 
baigė š ių 1979 m. pavasarį ir ga-

giedamos vestuvių progai parink- v o dantų daktarės ( D D S ) diplo-
tos psalmės bei kitos giesmės, m ą . Ateit ininkė ir šiaip lietuviš-
įskaitant ir "Panis Angelicus", j kos veiklos dalyvė, 
skambėjo pakiliai, šventiškai. N e ' 
paisant šilto ir tvankaus oro, baž
nyčioje dalyvavo apie pora šim
tu žmonių. 

I puotą susirinko apie trys šim
tai detroitiečių ir keiios dešim
tys svečių iŠ įvairių JAV ir Ka
nados miestų bei vietovių. Visus 
pasveikinęs, jaunosios tėvas pro
gramos vadovu pakvietė savo ar
timą bičiulį bei profesinį kolegą 
Praną Razgaitį (jiedu abu, kaip 
ir jaunojo tėvas inžinieriai). Mal
dą prieš vaišes sukalbėjo Šv. An
tano parapijos klebonas kun. Al-

Kęstutis Miškinis gimė Detroi
te .Mokėsi kataliku St. Gabriels 
pradžios m-loj ir privačioj Cran-
brook'o gimnazijoj. Biznio admi
nistracijos bakalaurą gavo Mi- į 
ch igano universitete A n n Arbore. 
Šiuo m e t u Detroito universitete 
studijuoja teisę. Nė studijų neį-
pusėjęs, prieš keletą metu pradė
jo dirbti lietuviškoj Juozo Brie
džio nekilnojamo turto pardavi
m o įstaigoj (Briedis Real ty) . is 
darbas jam labai sekasi. Išlaikęs 
visus valstybinius brokerio egza
minus , nuo mokslo atspėjamu lai 

fonsas Babonas. Po pirm. p a b r o - l k u d a į a f ^ „ ^ j v e r č i a s i n e . 
!in ir«tn įAunipsiems nuskambę-' i .1 • . ^ _ _i t ho tosto jauniesiems, 

vykusiems į šią išvyką ir praleidu-. p a $ a k ė j u o k i n f ą a n e k d o t 3 i fia u ž 

. . . .k i lnojamo turto prekyba, 
jo "Ilgiausių metų . Kiekvieną 
vaišių metu laisvesnį momentą Jaunųjų ir jų palydos asme-
Pr. Razgaitis labai produktingai, t n&kai nepažįstančius gal kiek 
bet ne įkyriai išnaudojo. Cia jis 

šiems su šauliais dieną, padėko- ragirfo traukti dainą ir pats skar-

IR VĖL Š A U N I O S 
U E T U V I S K O S V E S T U V Ė S 

jo S t Butkaus šaul ių kuopos pir- ; ̂  ^ d fia iindi. 
s u n i n k ą s Vincas T a m o š i ū n e ; n Q ^ ^ ^ $ u j a u n a i s i a i s w 

' į gabės stalo nariais. Beveik taisyk
lė, geru lietuvių programos ve-

: dėju turėti susituokiančių amžiaus 
jaunuolį. Bet būna labai malo-

RugpiūČio 4 bendrą gyvenimą nių išimčių. Tokia išimtim lai-
pradėjo dar v iena žydinti lietu-1 kytinas ir Pr. Razgaitis. Kiekvie-
viška pora. Ta i dr. Stefa Br izgy- inas jo pasirodymas prie mrkrofo-
tė ir Kęstutis A. Miškinis. Jų su-1 n o buvo sutinkamas didžiausiu 

Kaaa 

Saulių tSvykoje vastuirj sodyboje, prie Dainavos. Sv. Mišias atnašavo ir 
w y w * ^ pasakė kuc Ajfarjįai batoną* 

K. Srazaust* 

baugina" keturi "dr." laipsniai 
Gali atrodyti, kad tai jau ne pir
m o s jaunystės žmonės. Iš tikrųjų, 
tiek jaunieji, tiek pamergės ir pa
broliai, yra maždaug 25-rių — 
26-rių metų rydintys jaunuo-

arba jauni teisininkai, arba moks 
lus bebaigia. Tikra jaunų intelek
tualų koncentracija. 

Dar minutei grįžtant į puotos 
salę, tai, po vakarienės ir sveiki
nimų, iki vėlyvos nakties grojo 
Rimo Kaspučio puikus Romanti
kos orkestras ir šokdino kelių ge
neracijų svečius. Alfonsas Nakas 

uiiiiiuiimmiiiuiiiiiiiiiiniiiimiimiiiiiii 
M. RADZEVIČIŪTE 

BAISUSIS SENELIS 
A p y s a k a 

Išleido Akademinės Skaut i jos 
Leidykla Chicagoje 1978 m. 

Kaina su persiuntimu $4.75 

n i inojaus gyventoja i prideda 
20 e t taksų. U ž s a k y m u s s iųst i 
DRAUGO adresu. 
lMMWWHHIH»IIUIIimillHlllllHIWHIIlllHI 
luutfffiiiiniiiiiiittiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiit 

ADOLFAS V ENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

ttleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 

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

iHimiiiiiiiiiiitiiiiiimimiiniiiiiiiiiiiiiin 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimi 
M. A. i I M K U S 

NOTARY P C B i a C 
£>COKE U I SERVICE 

099 S*. Msptevsod, tcL S4-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokį* blankai 

mmiiiiniHiiniimiiminiHnuiiiiHniiiiti 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimu yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gra l iu viii 
Hnes korteles. 

Kreipkitės J "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

m m A L I I T A I I 

B U R B A N K , ILLINOIS 
P a r d u o d a m a 3-jų b u t ų kampi
n i s n a m a s . 2 po 6 kamb. ir 4 
k a m b . Pečiai , saldy tavai. Ga
ražas . Skambint 376-6182 arba 

341-1136 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii l i i l l i i i i i i i i i i i l l 
8 kamb. mūr. bungalow. dreng

tas rūsys. 3 tualetai Didelis gara
žas. Arti Maria mokyklos ir šv. Kry
žiaus ligonines. Tuoj galima užimti. 
Idealu didelei Seimai 

2 po 4 kambarius mūrinis Brighton 
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. j 

ŠIMAITIS REALTY 

- ~ 
dEJLt VVAMED — SSOTIJUS 

MATUKE RESPONSIBLE WOHAN 

to live with 2 eklerly ladies. Dyties 
include cooking, shopping. kesping 
apt clean. Own room and salary 

TeL 448-1572 
T " 

VYBA1 » MOTERYS 

10% — 10% — SO% pigiau nokfelte 
a i apdsaudą nuo ssjSSSs 11 autoeno-
Mllo paa nuo*. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
M08J4 Weat SSth 8trw* 

Cblca«o. IlilnoU 
rele*. GA 4-8S&4 

ii i i i i i i i i i i iuii i i i imiii i i i i i i i iniiMiii iHiii i i i 

P L U M B l N G 
Licenaed, bonded, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
Ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės G l a u blocka. Sinkos 
vamzdsiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
trba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 6SC-2960 
t l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i imil l i iui iui i i i i t i i i i 

Mtiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiuiiiiiiiiiii 

M O V I N G 
S£K&NAS perkrausto baldu* ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

l e i . _ \ V A 5-3063 
HHniiiininimmnmniminitnmniiHHi 
i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i ini i i i i i i i 

h airių prekių pasirinkimas nebrmn 
trlal i i niusų sandelio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 W. 6 9 St.. O i i c a g o , UI. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tsfst. — 935-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUUUilIUIIHIIItil 
HiiHMiHiiiiuHiHiiimuiiiifiimtiitiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūsio grindim. 

BUBNYS — TeL RE 7-5161 

Notary RtpabUs 

2951 W. 63rd St, 438-7878 
830-1784 arba 839-5518 

iiitiHiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiitiiiiiiiiniiiiiiiii 

B E V E R L Y SHORES, IND. 
New 3 BR ranch on large lot in 

private wooded setting about 3 blocks 
from beacb. 2O,x30* attached garage. 
Aluminum siding. Central air. 3 new 
appliances included. Immediate pos-
session. National Park leaseback 
expected. 357,000. 

Call Renard at Callahan Realty. 
219 — 928-4298 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

70 ir Maplewood. 2 aukštų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 maj. garažas. 
Nebrangus. 

72 Ir Motart Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas. įreng
tas rūsys. Pamatykite Šiandien. 

43 ir Wasbtenaw. 2-jų butų mūr. 
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 
skiepe. 349.500. 

Bridgeporte — pulkas investavimas. 
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
metinių pajamų. Kaina 354,000. 

SS ir Mozart. Ii naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. Del informacijos 
skambinkit mums. 

87 ir Pateki. Naujas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garsias. Pamaty
kite Šiandien. 

Oak Lawn. į vakarus nuo Cicero 
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
Pamatykite Šiandien. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Strttt 

Ttl. — 767.0WO 
Mes turime kompiuteri ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

Reikia spaustuvei l a u ž y t o j o s 
ar laužytojo paruošti darbus 
offsetui. Turi mokėt i l ie tuvių 
kalbą ir turėti p a t y r i m o t a m e 
darbe. Skambinkite 585 -9501 . 
Prašyki te reikalų vedėjo . 

UNTVERSAL TELLERS 
Immediate openings for ezpehenced 
tellers, full or part time. Top salary 
— Friendly atmosphere — Ezcellent 
benefits. 

Mon. — FrL Days only. 
Call Miss Joyee M9 3888 

N O B I P I I I T I 

PDUCSIU SENAS II NAUJAS 
AUKSO BRANGENYKJ. 

D*un*nta». »"^"fkmtaim<. aakal-
niua kii«ninlua laikrodSlhM Ir "M4*" 
•ioa kaiao*. 

191-

M B B M pirkt 
gamintus priai 1990 
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Orisntsl" kilimą u i priei
namas kainas. Tai. 313-991 3314 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

iiiiiiiitiiiiiiMimiiiiiiitiitmiiiiitmimtm 

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuuiuuiuiuujuiJuiii j H A R N F Y M l l 

ADOLFAS ŠAPOKA 

Senasis Vilnius 
Vilniaus miesto istorijos bruožai 

iki XVII a. pabaigos. 

Išleido Tėvai Pranciškonai. 
Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. 332 pusL Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St.. 
Chieago, R 60629 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiinn 
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NUMIZMATIKA 
J o a s s K. K a r y s 

Žodynas, r a s t a i 3 4 0 p u s i 
Kieti v irše l ia i Kaina s u per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Preas. Putnam, Conn. 

NAUJI ĮNAŠAI LIETUVIU FONDUI 
Paskutinių šešių mėnesių laikotarpyje Detroite ir jo apylinkėse buvo 

įamžinti arba patys įstojo šie nauji nariai į Lietuvių Fondą: Jonas Balsys, 
atm. In. — 100 doL, Eugenijus Bartoševičius, atm. pi. — 100 dol., Aniceta 
Kvietys, atm. Jr. — 145 dol., Elena Paulikienė — 100 dol., Juozas Paulikas, 
atm. tn. — 100 dol., Vytautas Skrebutėnas, atm. įn. — 150 dol., Jonas Ur
bonas — 100 dol., Jadvyga ir Apolinaras Varneliai — 200 dol. ir vienas na
rys prašės neskelbti pavardės — 100 dol. 

Tuo pačiu laiku šie Lietuvių Fondo nariai padidino savo {našus: An
tanas Banėnas, atm. įn. iki 800 dol., dabar įnešant 100 dol., Martynas Jo
kūbaitis iki 1,030 dol , dabar įnešant 30 dol., Augustinas Dumbra iki 300 
dol., dabar įnešant 75 dol., Vitalija ir dr. Kęstutis Kebrys iki 300 dol., dabar 
įnešant 25 dol., Elena Kudžmaitė iki 400 dol., dabar įnešant 100 dol., 
Konstancija Plechavičienė, atm. įn. iki 600 dol., dabar įnešant 75 dol., Roiė 
ir Stasys Ražauskai iki 200 dol., dabar įnešant 90 dol.. Albina ir Jonas Ru
gieniai iki 400 dol., dabar įnešant 100 dol. ir Jonas Scstakas, atm. įn. iki 
1,200 dol., dabar įnešant jo palikimą 1,000 dol. 

Taigi šiais metais į Lietuvių Fondą įstojo arba buvo [amžinti 9 nauji 
nariai ir 9 nariai padidino savo įnašus. Viso jie į Lietuvių Fondą įnešė 
2,690 dol. 

šiuo metu Detroite ir jo apylinkėse yra 330 Lietuvių Fondo narių, ku
rie suaukojo 77,265.83 dol. 

Vytautą* Kadras 

iiiiiiiiiiiimiitHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimaa ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 

Palikimas, Modemus, apie 20 metų, 
2-jų butų mūro namas ir mūro gara-

j Zas. įrengtas beismentas. Prašau tei
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui i i anksto. Viliuojanti kaina. 

Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai 
Marųuette Parke. 

2S46 W. 69th S t , telef. 776-1486 
llllllHIIIHIIIIHIIIIIIIinmiHHIllllHIHIHH i 
IIIIItlIlIMIIIIHIIIIIIllllUllllllllUiiiiiiiimi 

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

Apdraustas perkraus tymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIUIIIII 

SIUNTINIAI 1 LIETUVą 
ir kitus krtitui 

NEDZINSKAS, 4099 Arebsr Ava. 
;o. 111. 90692. tslsf. 997-9999 

Labai svarus 2-jų butų namas Ir ga
ražas. Elektrines durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

2-fc aufcltų maro našu* ir 2 au
to ganias. Apie 99000.00 pajauna, 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. Uagat 
Galite pirkti ui $41300.00. 

Yaldis Real Estete 
2625 Wtst 7lst Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 7374534 

iHitimiMiiiiiiifiiiniiimiiiiitiiuiiiimiiii 

VEITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Visatinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnisriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visi-
tinas korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais ratkslaia 
Būsite patenkinti mūsų pstarasrf-
mu 

!iiiimimtnitiiiiiiiiiniiiHiiiii!iiiiiiiiB9Ni 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. J rytus 
nuo Califomia Ave ir 71-os g-vės. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

1 4 anksto mūrini*. 6 kamb.. 37 p. 
sklypas. Arti 69 ir Fairfkki Tik 
$34.900,00. 

I botų mūrinis. 19 metų senumo. 
Garažas. Savininkas išvyksta U mies
to. Arti 72-os ir Califomia. Duokit 
pasiOtymą. 

BUTŲ M OMAYTHAS 
Nasnsj pirkimas — Pardavuns* 

Valdymas 

Draudimai — l a e e s u Tai 
Notarfatas — Verttasal 

BELL REALTY 
I, B A C E V I Č I U S 

• 4 6 5 S. M a s * A T . - 7 7 s - m s 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. KMTJU 

Oatrublis. Os tmarkė , Auks i 
nas , l i t a s . Istorija ir Numizma
t ika ( s u 160 pav.) 255 pusi . 
Spausdino Tėvų Pranc i škonų 
spaustuvė. Kaina s u persiunti
m u $5.75. U ž s a k y m u s s iųs t i : 

DRAUGAS, 4545 W . 6 3 S t , 

Chieago, IL 60629 

BfOTiniintlItlIrHtHIItlttlIHIlIltltrl tUHIUI 

MUKWMM.aa.aasMjisjisssw.sjiaasi.sjc 

With Liberty & Justice 
Amerikieėių premijuota P A U 

L I A U S LEONO k n y g a , kurio
j e atvirs i ir drąsiai nagrinėja 
s io kra*to negeroves bei pavo
jus ir t iesia ke l ia i į s a u g ą vtou 
geroovj . 

Knyga gaunama ir Drauge 

Kaina kietais viršel iais S 5 J 6 . 

BSSBSBSI 

Apaisaoka skalbus dissi. DRAUGE, 

ass jto ĮsasssMBssl skaitomas i s -

tuvtų diaaraiUs. gi skalbimų ss> 

yta 

http://MUKWMM.aa.aasMjisjisssw.sjiaasi.sjc


j lygio. vidutinė temperatūra 26 tikisi, kad Amazones kviečius. DRAUGAS, ketvirtadieni*. 1979 m. rugpiučio m. 16 d. 
galima bus akliraatizuoti ir ki-Į 
tose žemės planetos vietovėse. 

• 34 C. Tokiose vietovėse kri
tulių iškrinta 1500—1800 mm. 
Tačiau botanikai mokslininkai Mik 

1978 m. rugp. 18 d. amžinon ramyben iške
liavo mūsų mielą motinėle, senele ir prosenele 

\i 

A. S. Jooo Dačkausko laidotuvėse 5v. Karimiero lietuvių kapinėse. !S kairės: kun. J Juozevičius, E. Valantinienė, 
kun, J. Duoba, S. Jautokažtė, velionio našlė J. Račkauskienė, sūnus prof. dr. Jonas Račkauskas, anūkas J. Rač
kauskas, P. Norvilas, O. Norvilienė, anūkė R. Račkauskaitė, A. Rūgytė, St. Petersonienė, duktė J. Racevičienė ir 
duktė Irena RaČkauskaitė-Weston. 

%- A A. MOKYTOJAS JONAS RAČKAUSKAS 
Nepriklausomos Lietuvos mo-| Irena ir sūnus Jonas bei anūkai, 

kyklose ugdytoji mūsų inteligen- į Būdamas visuomenininkas, pri-
tijos karta neteko dar vieno savo j klausė at-kų sendraugių s-gai, L. 
aktyvaus visuomenininko, pavyz-įB. Gage Parko apylinkei, Liet 
dingo kataliko, susipratusio lietu-1 Fondui, Mokytojų s-gai, Balfui 
vio patrioto, tautos švietėjo a.a. j ir kt 
mokytojo Jono Račkausko. Jis bu- į 
vo tikras Žemaitijos sūnus <u vi-i M i r ^ l i eP°s 2 8 diena* b u v o P* 

^emaič 

_-. !l 

DAUGIAMEČIAI KVIEČIAI 
Neseniai laukinė kviečių rūšis 

rasta Amazonės baseine Pieti
nėje Amerikoje. Manoma, kad 
ši rūšis gali tapti ateities grū
dine kultūra. Dabar duoninius į 
javus sėjama kasmet — jie vien
mečiai, o Amazonės kviečiai 
daugiamečiai. Vietos indėnai 
jau seniai vartojo šiuos kvie
čius maistui — iš jų miltų kep-

somis geriausiomis *maic bū- į i d o t » B l * Mergeles Manjos davo paplotėlius, saldžius pyra-
do savybėmis. Tik gaila, kad to- G i m i m o P ^ P * * ^amycios, da- gus ir pan. Stiebais sena gy-
kių žmonių eilės taip sparčiai re- ^aujant nepaprastai gausiam vulius. Stiebai ^auga net iki 
tėja, ir jie iškeliauja negrįžtamai T

a,rt!mu]ų ir pažįstančių skaičiui. , 2£ metrų aukščio ir 4 cm. 
Hudžiają amžinybės kelionę, pa-,I l se,kls r a f ^ toli nuo savo skersmens. Šiuos kviečius gaį-
likdami liūdinčius ne tik artimuo mylimos Švėkšnos Sv. Kazimiero ma piauti 5 kartus. Jie vėl 

bet ir visą lietuvių tautą. l i e t u v i 4 kapinėse. O mums ilgai j atauga. Grudai subręsta per 
tešviečia tavo gyvenimo pavyz-j90 dienų, š i kviečių rūšis augs sius, 

M 

Trumpi biografiniai metmenys, dys. 
atskleidžia tipingą lietuvio inte
ligento kelią į šviesesnį savo ir vi 
sos Lituvos rytojų. 

Mokytojas Jonas Račkauskas 
gimė Švėkšnoje, netoli mūsų 
brangaus pajūrio, 1903 metais; 
rugsėjo 23 d., Švėkšnos progim-' 
nazijoje baigė 4 klases ir tada Rie 
tavo gimnazijoje išlaikė egzami-j 
nus iš penkių klasių kurso, kad 
galėtų įstoti į Kauno kunigų se- i 
minariją. Tačiau užbaigęs 5 kur-! 

sus, iš seminarijos išstojo ir per
sikėlė studijuoti į Kauno univer
siteto Teologijos filosofijos fakul-
tetą, savo specialybe pasirinkda-j 
mas lotynų ir graikų kalbas bei į 
pedagoginius dalykus. Savo dip
lominį darbą apie Sallustijaus 
raštų ypatybes parašė su pažy
miu cum laude. 

Baigęs universitetą , 1927 me
tais pradėjo mokytojauti Mažei
kių gimnazijoje, kur dėstė loty
nų kalbą. Sekančiais metais su-, 
kūrė šeimą, vesdamas Janiną Rū
gyte. 
1934 metais persikėlė mokytojau

ti į Švėkšnos Saulės gimanziją, 
kur vėl dėstė lotynų kalbą ir 
priedo — filosofijos įvadą. 

Būdamas geras savo specialy
bės žinovas, parašė ir lotynų kal
bos vadovėlį. Švėkšnoje išgyveno 
iki pat antrosios bolševikų oku
pacijos 1944 metų. Ir tada spalio j 
mėnesį pasitraukė su visa šeima I 
į Vakarus, pasiekė Regensburgą. į 
B čia persikėlė pas ūkininką ir Į 
dirbo, kaip eilinis darbininkas, 
visus ūkio darbus,, norėdamas 
išlaikyti šeimą. Pasibaigus karo 
veiksmams, vėl grįžo į Regens
burgą ir stovyklos gimnazijoje 
pradėjo dėstyti lotynų kalbą jau 
nuo pat 1945 metų. Vėliau perėjo 
dirbti į Scheinfeldo lietuvių gim
naziją. 

1949 m. gegužės mėnesį bro 
lio iškviestas atvyko į Chicagą, 
kur, sunkiai dirbdamas geležin
kelio dirbtuvėse, išmokslino savo 
(fukteris ir sūnų. kurie visi įsigijo 
universitetinį išsimokslinimą. Ap 
lupines savo vaikų ateitį, pa
sitraukė į pensiją. 

Kaip mokytojas buvo visų mo 
kinių gerbiamas ir mėgiamas. 
Bet nelaimingoji reumatizmo li
ga jį kankino net 15 metų, ta 
cla-u jis kantriai kentė savo ne-
'dalią. Tik pastaruoju laiku prisi 
4ėjo meningitas ir plaučių užde 
girnas, kurie ir nuvarė velionį į ka 
pus. Su ypatingu rūpestingumu 
žmona Janina ilgus metus slaugė 
nebegalintį pavaikščioti ligonį f-
ki pat paskutinės valandos. Jo 
neužmiršo nė dukterys Janina ir 

A.P.B. 
tose vietovėse, kurios yra 100 
—120 metrų aukščiau jūros 

PADĖKA 
A.tA. ELENA K U B I L I U S 

Mūsū mylima motina, močiutė ir sesuo mirė gegužės men. 8 
d., 19719 m. Buvo palaidota gegužės mėn. 12 d. Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Mūsų nuoširdi padėka visiems, kurie apsilankė koplyčioje, 
pareiškė žodžiu ar raitu užuojautą, aukojo Sv. Mišioms ir pri
siuntė gelių. 

Dėkojame visiems, kurie suteikė a. a. Elenai paskutinįjį 
patarnavimą palydėdami ją į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje bei 
bažnyčioje ir už velionės palydėjimą į kapines. 

Nuoširdžiausias dėkui karsto nešėjams ir laidotuvių di
rektoriui p. Petkui. 

Nuoširdi padėka tetai K. Kubilienei už lankymą, mar, 
mytės, diena iš dienos kai ji buvo ligoninėse. ma

sonus Algimantas, marti, anūkai ir brolis Mykolas 
su šeima. 

DĖK 
A.fA. 

JONAS BAGDONAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis mirė 1979 m. liepos 3 d. 

ir buvo palaidotas liepos 7 d., Crccagoje. 
Reiškiame gilią padėką taip gausiai dalyvavusiems laidotuvė

se, už šv. Mišių aukas, už gėles, gausias aukas Kr. Donelaičio li
tuanistinėms mokykloms ir kitoms jaunimo bei labdarybinėms or
ganizacijoms, spaudoje bei laiškais ir asmeniškai išreikštas užuo
jautas. 

Širdingai dėkojame visiems koplyčioje tarusiems atsisveikinimo 
žodį: kun. dr. K. Trimakui, ev. kun. J. Juozupaičiui, Kr. Donelaičio 
mokyklų direktoriui J. širkai. draugams V. Adamkui ir P. Petraičiui. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams F. Kireihui už atnašautas šv. 
Mišias ir A. Saulaičiui. SJ. už pasakytą pamokslą. 

Dėkojame E. Sakadolskienei, R. Pakštaitei ir L. Rimkui už gies
mių praveditr.ą, ir širdinga padėka D. Kučėninei už giesmę bažny
čioje. 

Dėkojame mūsų Jono buvusiems mokiniams už rūpestingą bu
dėjimą prie karsto koplyčioje ir bažnyčioje, ir ypač R. Tričytei, A. 
Pabedinskui ir mano seseriai Vitai už liturginius skaitymus šv. 
Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams ir visiems mūsų draugams ir bi
čiuliams. 

Dėkojame D. Petkui ui rūpestingą patarnavimą. 
Žmona Regma-JOratė, sūnūs Raimondas ir 
Paulius Ir sems Jasis*. 

. - < % 

r 

fLM 
A. A. TERESE P A U L I O N I E N Ė 

Už jos sielą vienerių metų sukaktį atsime
nant š.m. rugpiučio men. 19 d. (sekmadieni) 
11 valandą Tėvų Jeruitų Koplyčioje bus atna
šaujamos Sv. Mišios. 

Kviečiame dalyvauti šioje šv. Mišių aukoje 
ir atsiminti mūsų brangią motinėlę savo mal
dose. 

Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai ir a oanūkai. 

A A 

ALFONSAS BRINKĄ 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1979 m. 

liepos 17 d. Buvo palaidotas liepos 20 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Mūsų nuoširdi padėka visiems, kurie apsilankė ko
plyčioje, pareiškė žodžiu ar raštu užuojautą, aukojo šv. 
Mišioms ir prisiuntė gėlių. 

Dėkojame visiems, kurie suteikė a a Alfonsui 
paskutinį partarnavimą, palydėdami jį į amžino poilsio 
vietą. 

Žmona, sunūs, marti ir anūkai 

A. t A. J O N U I R A C I N S K U I 
staiga mirus, sielvarte likusią žmona IRENA, sunūs 
dr. ROM* KAČINSKE ir DANGUOLĘ, inž. RIČARDĄ 
RAČINSKĄ ir DANĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kai-
tu liūdime. 

Uošviai U KriatifeliuMl 
Sudburr, Ont, Caaada 

A. t A. ANTANUI JURKUI mirus, 
jo žmonai ONAI, SEIMAI ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Brlghton Parko Lietuviu Nam? Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Noriai 

Mylimai motinai 

A. t A. KOTRYNAI ZALIESKIENEI mirus, 
MARYTEI IARIENEI ir visiems jos giminėms ir ar-
Ūmiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Janina Jakievitiant 
Marija MartaHiono 
Ona Vaikevitiuti 

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mirus, 
skausmo valandose žmoną JANINĄ, dukteris JA
NINĄ ir IRENĄ, sūnų dr. JONĄ su šeimomis ir p. 
ALICIJĄ R0GYTC nuoširdžiai užjaučia 

Aldona ir Vaclovai YaJIa-Ubokal 

Brangiai mamytei 

A. t A. URŠULEI GAIZUTIENE1 
Lietuvoje mirus, VYRUI, sūnums VYTUI ir STANIS
LOVUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Anastazija Snartkloni 
Adaila Ir Stasys Koodrotal su dukromis 

Mielai motinai 

A. t A. VANDAI D0MAN5KIENEI 
m i r u s , 

jos sūnui VANBEUNUI D0MANSCUI su SEIMĄ 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Uttuviu Opora 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktor ia i 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio m. 1,6 d. 

Į X Dana Stankaitj tė dainuos 
\ pabaigtuvių vakarienėje, užbai
giant Vilniaus universiteto 400 

1 metų sukaktuves. Vakarienė 
bus sekmadienį Lietuvių Tauti- j 
niuose namuose. 

x Danguolė Kviklytė, visus! 
I metus savanoriškai mokytoja-! 

x Naujas leidinys apie VU- vusi Vasario 16 gimnazijoje Vo- į 
niaus universitetą anglų kalba kietijoje ir buvusi Jaunimo kon-
išleistas Australijoje, antrašte \ grese, šią savaitę grįžo į Chica-
"Vilnius University four Hund-J S5* P*8 s a v o tėvus. Ji jau ap- j 
red Years". Redagavo Alber-^ankė "Draugo" redakciją, kur; 
tas Zubras, kiti bendradarbiai • * • 3 0 s tėvelis redaktorius; 
ir atsiminimų autoriai: JirijB1"0111*18 Kviklys, painformavo! 
Marvan, J. Zaikauskas, L. Mag- aP i e gimnazijos veiklą ir Jauni-! 
gio, A. Stasa, L. Liutikas, J. m o kongresą ir įsigijo naujų lei-
Kapočius, N. Kantvilas, V. Ne-1 d"1"*- Dabar žada pastoviai ap-; 
verauskas, L. Barkus, W. R, sigyventi Chicagoje ir vėl imtis į 
Schmalstieg, Ūdija Pocius, Al- j mokytojavimo, nes studijas ma
dona Juška. 48 psl. leidinys &3tTO laipsniu jau anksčiau yra 
gausiai iliustruotas. Jo 1 egz. į baigusi 
oro paštu atsiuntė redaktorius Į x Lietuvių Opera ateinančio 
ir "Draugo" bendradarbis A. į sezono pastatymui pasirinko du 
Zubras. i įdomius veikalus: Carl Orffo 

x Naują Pasaulio lietuvių "Carmina Buraną" ir Leoncava-
jaunimo sąjungos valdybą suda- U o "Pajacus". Abiejuose kūri-
ro pirmininkas Gintaras Aukš-1 n i u 0 s e y™ ^^S dainavimo cho-
tuolis, Emelija Sakadolskienė, i "»• t o d ė I kviečiami visi, kurie 
Linas Rimkus, Milda Rupcike-iy™ ^ n t kada dainavę vyrų 
vičiūtė ir Saulius čwas . N a u - , c h o r e a r aP«"os chore, o taip 
jasis pirmininkas Gintaras Auk- Pat i r n a u J į dainininkai jsijung-
štuolis, perėmęs pareigas, įeis • t i š* sezORJ* ? oi*1"08 c h o n * i r s a" _ „ . M ' 

Pasaulio Lietuvių Bendruo-! v o balsais padėti pastatyti tuos i Su prasmingais V. Mačernio Skautininkas v. s. Vijeikis jau-
menės valdybą kaip pilnateisis'du muzikinius puikius kūrinius, žodžiais "Gyvenk per mus, kad niesiems dovanojo Lietuvos li-
narys pakeisdamas savo ka- j °P e r °s choro repeticijos prasi- mes paskui galėtum amžinai gy- tą, Latvijos latą ir jų bendro j 
denciia baigiančia PLJS pirmi-'dės P° D a r b o d i e n o s savaitgalio venti per tave" gausi Miknai- krašto — sidabro dolerius. Auš- į 
------ • — » . m .;„ r^^«;wi„ ~*~;„A ,xi„;^~ v r o s Vartų tunto tuntininkė ps. 

N. Balzarienė pasveikino įteik-, 

Rūta Miknaitytė ir Guntis Ozers, sukūrę šeimą. 
Nuocr. J. Tamulaičio 

Rūta Miknaitytės ir Guntis Ozers nauja šeima 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAKARONES PRASIDEDA skautininkių Ramovė; XI 2 —. BRIGHTON PARKO LIET. . 

&IA SAVAITĘ Metinės foto parodos vakaro-į NAMŲ SAVININKŲ DB-JA. 
Tradicinės penktadieuio v a - ^ ' 3 * fr" dax nepažymėtos; P a s k u t i n i a draugijos pajude-

karonės Jaunimo centro kavi 
XI.23 — Mokslo kūrybos sim 
poziumo vakaronė. 

jimas buvo &. m. liepos 29 d. 
vadinama gegužinė Vyčių so
dely. Tai reikėtų vadinti subu
vimu ar suėjimu, svečiai dau-

karonė apie IV jaunimo kongre
są (su skaidrėmis iš Europos); 

ninkę Gabiją Juozapavičiūtę. Į ir bus vieną kartą savaitėje čių-Deveikių giminė išleido Rū-

X Jonas Evans, Jr., Mažei-
kos-Evons laidotuvių įstaigos 
direktorius, užsisakė stalą į 
"Draugo" jubiliejinį banketą, 

penktadienių vakarais Jaunimo ta. į marčias 
i centre. Pavasarį tetos Vida Maleiš-i?a m a ^ ' p l ^ -

Jaunimo kongreso finansų ^ ^ fr Z i t a ^ . ^ ^ i tunto vardu A. P u o l i s jteike 
komitetas nori kiek galima grei-: įj. b r o l i o ž m o n a J a n e t ^^^ žvakidę. Latvių kalba sveikino 

kuris bus rugsėjo 22 d JaunisČ i a U w t v a r k y t l J a u n i m o k o n ' tienė suruošė Rūtai Miknaitytei J ^ Kramens, o Korp! Frater-

mo centre. Šokiams J m Z \ * S J ? Z * ^ - 9 T ™ \ * n * * ***«**• ***» * v ^ L ^ Z ^ ° 
Stelmoko orkestras, b u f meni- i 8 * ? a u t ^ l r P ^ ^ * ^ ! daugelio ^ ^ * ^ n g i ų ^ Valais Didnchsons. 
nė trumpa dalis j vajaus duomenis. Todėl visos l y v a v o močiutė Deveikienė, ša-: Jaunasis Guntis padėkojo vi-

v . n » , » T*,II*«„ T ;«,,„, i Ueta™* Bendruomenės apylin- U a k i t ų dovanų įteikdama Rū- šiems už gražius linkėjimus, Rū-
»«~ Jf^rL S r L ^ E ™ ! ^ " * " S " 1 * " * * * i r ***** " - tai koplytėlę, kad "Dievo Moti-! tos tėveliams už jų rūpestį ir men, prancūzų kalba leidžiamas m e „ y s p r a š omi skubiai grąžinti n a l o b o t ų m a n o d u k r o s d u k . t i n ^ n u o š i r d ž i a i _ d į ^ 
lietuvių informacinis biuletenis, užsilikusius aukų lapus su pi- ra" Vakarui baigiantis bevy- le šeima išauginusiai savo ma-
B S t L i ? r T Z a a r ^ t ^ Š Š ^ " 5 K M B " » *"*"«* i * * * rankšluostinę, suskam- mai. Motule širdele, tai tau..." 
£ £ ? S « S S Z J n E E T : ( M 2 ° S°- a a r e m o n t A v e " ^ i b o dainų pynė _ "pasėjau line- suskambo didžiuliam rate nui-zaaus Jono Pauliaus U lanky- c a g 0 ) Blinois 60636) 
mąsi šv. Kazimiero lietuvių ko- įlius", "kas bernelio sumislyta", i mant Rūtai vainiką. Jaunosios 

:fi - . . - , . . * "ey^'y Shores, Ind., šv. . . k u r t u t e c i » _ ^ imksmą fct-! mama paduoda ramunių puokš-
legijoje, neseniai iš Sovietų Ru- Onos bažnyčioje šį sekmadienį tę, o vyrų pulkas klausia, "ar 

tu moki austi, ar tu moki verp-
• - • • . ~ • , - vių dainą sudainavom su jauno-

sijos paleisto A. Gmzburgo p a - \ n v a l b u s lietuviškos šv. Mi- ££^viešniomis. 
sakojimai apie ikalmtus lietu-;š ios . Giedos Kristinos Novic- „ ?» N u b v r a - a i u ž i e d a i a r t 
vius, ištraukos iš "LKB Kroni- k a itės - Nittka suorganizuotas' R ^ ^ Miknaitytė ir G u n t i s ^ - ^ b > ^ S L f c ^ J S 
k ^ ^ ^ i r k t B i u i e t e n i s ^ u - l c n o r a s . Ji taip pat p a r ū p m a | ^rsJ>uvo^sutuokti ^geg^žės 2 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . redaguotas gerai ir pritaikytas giesmių gaidas ir skaitytinas šv. | ̂  A u š r ° s Vartų bažnyčioje — 
prancūzų naudojimuisi. Reda
guoja Birutė Venskuvienė. 

Mišių dalis. toj pačioj, kur prieš 28 metus smas šokis, skamba dainos... 

y 

x Patikslinimas. "Draugo" vargonais palydint muzikui, 
w î;«-*- -o -KM ±x A Rūtos tėveliai Janina ir Sigitas! Povestuvinei kelionei Rūta ir 
JMmste Koma Mastiene,!-,., . . . . • » • , . • . • . i^. .. , . . . . „ Miknaičiai pasižadėjo bendram į Guntis buvo išvykę į Havajus, 

vakar dienos laidoje pirmąja-Arūnui Kaminskui giedoio Der i^Syvenimui- J a u n ^ palyda — i o sugrįžę nusipirko Hinsdale na
me puslapyje turėjo būti: tr*-1 Ritos ir Lino Dagių v e s t u v e s ^ ^ n^T^t f. ^ j ^ -
čiadienis, mgpiūčio 15 d (ne::S v . Antano parapijos t A ^ i y , 1 ^ Į ^ ^ M Z ^ J a U n ° j i *** W™mvd yra 
antradiems, rugpiucio 14 d . , j e , Cicero. Tai turėjo būti pri-!m S £? p * ^amlkalte g r a f i a į p a s i r u o § u s i G u n t i f l ^ ^ 
kaip per klaidą liko senoji da- dėta prie "Gražesnių vestuvių, C r e n a e r ' dijavo inžineriją, 1970-74 m. 
ta). Už korektūros klaidą skai-1negalėjo būti" rugpiūčio 14 d. Vestuvių šventę Jaunimo cen- tarnavo U. S. Navy, yra mecha-
tytojų redakcija atsiprašo. K- "Draugo" aprašyme. Po vestu-' tre pravedė Jonas Pileckis. Jau- Į nikos designer. 
tuose puslapiuose data yra tei
singa. 

x Aldona Eidukonienė, Tus-
con, Ariz., atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

vinė nuotrauka sutuoktuvių pa-1 nuosius su duona, druska ir vy. 
lydoj vietoj Diana Paliulytė tu
rėtų būti Diana Pauliūtė. 

x B. Jablonskis, Aurora, UI., 

nu pasitiko tėveliai Miknaičiai 
ir ponia Ozers. Po prasmingų 

Rūta 1977 m. Ulinois univer
sitete gavo B. A. iš geografijos, 

nėję 1979^—1980 sezoną prade
da šį penktadienį su kun. Al- LB MARQUETTE PARKO 
bert Nimeth paskaita "Parent APYLINKĖS VEDILA 
Effectiveness Training" - apie R u gpiūčio 9 dieną L. B. Mar- fausia ^ " ^ J * ^ 
kursus, kurie aštuonias savai tes . q u e t t r parko apyUnkės valdy- ^ u v o ******* rekordinis sve-
tęsis nuo rugsėjo 13 d. V a k a - ^ 8 U Š a u k ė „yo p o s ė d į ateities " u * * " _ ~ < W į * * ? 
ronių pradžia _ 7:30 vaL v a k . v e i k l a i ^ a n u o t i Valdybos ? a U S U S . s k a n u s J ^ ' į ^ f 

„ * , v, .... - , I . jimai, baras ineše daug ivairu-
Kitos jau numatytos vakaro-J>™- Kostas Juškaitis ir kiti ^ ^ . ^ ^ ^ N u o t a į k a 

nes yra: VTJJ.24 - "Lituanisti-.valdybos ^ ^ « * « «^a»te b u v o ^ ^ ^ C i a g u s i . 
nių mokyklų mokinių verbavi-^iklos pagyvinimo reikalus. į ̂ ^ ^ ^ ^ k u r i e ^ 
mo reikalai", rengia JAV LB Valdyba vienbalsiai nutarė, ri ^ ^ automobilių, kurie turi 
Vidurio Vakarų apygardos vai-paminėti savo apylinkėje T a u - ' k o k i ų ^dų išvažiuoti gražiais 
dyba: V m . 3 1 — LKM akade-tos šventę rugsėjo 8 dieną. Tik sekmadieniais už miesto. Cia 
mijos suvažiavimas: DC.7 — va-dėl sutapimo su Šiluvos Mari- ^ g ^ ^^ p a m a t o , pasišneka, 

jos procesija minėjimas nuke- pasidalina kasdienės gyvenimo 
liamas į sekantį sekmadienį, e i g o s įspūdžiais ir sudeda ren-

DL14 — "Kaip informuojama rugsėjo 16 dieną. Pats minėji- gėjams pinigų svarbiausiems 
Lietuva" su Vladu Būtėnu iš mas nutartas daryti tuoj po lie- i reikalams. 
Washingtono; DC.21 — pokal- tuviškų mišių 11:30 vai. ryto N a m u savininkų draugijos 
bis su JAV LB tarybos nariais, parapijos salėje. Yra kviečia- y . ^ ^ t o visus reikalus, ku-
rengia Vidurio Vakarų apygar- mos dalyvauti ir kitos organi- j riemg j i e t u ^ padėti. Pirmoj 
da; DC.28 — dar neužimta; X.5 zacijos su savo vėliavomis į iš- eilėj jie aukoja švietimo reika-
— "Nuo dvejų iki penkerių" kilmingas pamaldas ir į patį mi- ^ ^ s _ utuanistinėms mokyk-
apie to amžiaus vaikų vysty- nėjimą salėje. Pats minėjimas i o m s . N e maža suma parėmė 
mąsi ir auklėjimą; X.12 — va- nebus ilgas ir susidės iš pa- jaunimo kongresą, 
karonė su Nijole UžubaUene, i skaitos ir meninės dalies. Me- Kiekvienos šeimos kuriam na-
rengia Liet. Skaučių seserija; ninėje dalyje jau sutiko daly- riui rainis, jei šeima priklauso 
X.19 — naujosios Pasaulio Lie- vauti sol. Aldona Buntinaitė ir draugijai, šeimai padeda drau-
tuvių jaun imo sąjungos vai- j studentai L. Rimkus ir Unde- gįjog valdyba ir pimgais ir UŽ-
dybos vakaronė; X26 — "Lie-j rys su gitaromis. Per minėjimą Uojautos žodžiais ir draugijos 
tuvių jaunimo sąjungos vai- į bus pradėtas L. B-nės pinigi- nariai raginami dalyvauti Iaido-
bės", rengia Skautininkų ir,nis vajus. AP. Rtuvėse ir kuo galima prisidėti 

prie tos šeimos skausmų suma
žinimo. 

Vyčių salėj draugijos iš viso 
šįmet buvo 2 parengimai, ku
riems vadovavo energingas pir
mininkas St. Juodis. Jam tal
kininkavo jo žmona ir visi trys 
užaugę vaikai. Abiejuose pa
rengimuose su dideliu nuoširdu
mu dirbo virtuvėj šios v-bos 
narės: St. Palekienė, Barbora 
Strumskienė, Jadvyga Klaviš-
kienė ir An. Raštienė. Jos ir 
namuose daug valandų praleido 
paruošdamos parengimui val
gius. 

Prie baro dirbo Jadv. Tarno-
sevičienė, dr-jos vicepu*minin-
kė, Simas Jokūbaitis, VL Palu-
beckas, Jonas Aukščiūnas ir 
kiti. Visi v-bos nariai buvo 
įtraukti į darbą. Laimės šuli
nį suorganizavo E. Juodienė, S; 
Palekienė ir kitos. Prie laimės 
šulinio dirbo E. Juodienė su 
dukterim ir Tomkutė. Daikti
nius laimėjimus sumaniai pra
vedė VI. Palubeckas, padeda
mas J. Tamoševičienės ir St 
Palekienės. J. Jokubka 

II Dainavos metinės šventės. Šventinamas Kryžių kalnas ir visi jame 
esantieji kryžiai. Stovi kunigai (iš k.): K. Pugevičius, Raymond Schlin-
kert, vyskupas Kenoeth J. Povish, kun. D^ušis, tr kun. V. Rimšelis, MIC. 

Nuotr. Jono Urbono 

Lituanistiniai kursai Dainavoje 

S. Miknaičio ir kun. A. Kezio! " g g e r ą įarbą ~ " E S į 
: Baigusi Knstijono Donelaičio žinomas spaudos darbuotojas ž o d ž i u v i s u s t o s t u i Pakvietė pir- į 

Marija DimgaUienė, Union į "Draugo" artimas bendradar- m a s i s .?.abr°Lys P a t r i c P e n d e r - i kyklą. Rūta - tautinių šokių masis pabrolys Patric Pender. j f * ? ? * 8 ! ' . ***** ^ . H ? 
Lietuvišką "Ilgiausių metų" se 
kė latviška "Lai dzyvuoj sveiks 

Pier, Mich., pridėjo prie "Drau-jbis, atnaujindamas prenumera- ^ tuv i šką "Ilgiausių metų" se- L J J J lietuvaitė skautė 
go" leidimo išlaidų sumažinimo,! ta atsiuntė ir auka Ačiū k ė ^tvišk* "Lai dzyvuoj sveiks" ;S0KeJa> v ^ W l "ftuvaite skaute 
atsiųsdama 10 dolerių auką! ^ ^ 'ir taip sujungė visą graiią puo- ' r P ^ j t m m k e . Nuo pat ma-
Labai ačiū. x «AŠ esn labai laimingas,; t ą abiejų tautų dainoms. j zens priklauso Aušros Vartų 

* i_ *_> *A o „ , k a d S*1™ pasveikinti "Draugą" < skaučių tuntui, buvo drauginin-
X Auk? atsiuntė: po 3 dol. K 7 Q fflet „ ^ ^ ^ frl Rūtos krikšto mama M. Pi- kė, dabar yra vyr. skaučių bū-

- X " nors maža auka prisidėti p r i e ' l e c k i e n ė P*5"**"*6 sveikinimus relio vadovė. Taip pat Akade-
išleidimo" — rašo mums i š Lietuves, Australijos, kur minio Skautų sąjūdžio narė ir jo 

Vanda Milavickienė; 2 dol. — 
Jonas Kleinaitis. Visiems dėko- Albinas Arman iš Hartfordo R ū t a P r i e š v e s t u v e s buvo nu- buvusi ASD Chicagos skyriaus 
3 a r r e 'siųsdamas 10 dolerių auką. La- ^ ^ } _ 0 į * * * ? k a u t ? Tau-!pirmininkė. 

Rūtai ir Guntis Ozers ilgiau-
y Papildoma rudeninė eks- bai ačiū. 

kursi ja į Lietuvą. Spalio 1 d. j 
vienai' savaitei. Prašome sku-' X V ' D ž i « a s ' Omaha, Nebr., 
biai registruotis. American Tra- P a s v e i k l n o savo dienraštį ir at-
vel Service Bureau, 9727 So. 8 m n t ė 1 0 d o l e r i u auk^" M a l ° " 
W^tem Ave., Cbicago, ID. m a i d ė k o 3 a m e -

x Savo dienrašt} aukomis po 
5 dol. parėmė: 
Ona Maciokienė, VVaterbury, 

rak tooj^7petrVlr^uŽei?įA^B- Ju°«Wf•. Seven Hills, 
^ INTERNATIONAL MEAT!, D" I y « e d 2 i n s k l e n ė . Cleveland. 
MARKET. Medžioklinės dešre- V l 8 i e m s rėmėjams maloniai dė
lės, kumpiai, aviena, veršiena, , k o J a m e -
dešroa ir t. t. Užsakymus siun- X A. a. Pijui Bielskui mirus, 
čiamp paštu bet kur Amerikoje. į jam atminti Futbolo Klubas Li-
2918 We*t ftSrd St, Chieafo, Bįtuanica, giminės bei artimieji j 
90629. T>1. <SI2) 436^*387. (sk.)! suaukojo Vasario 16 gimnazijai 

Įtinę stovyklą. IŠ Los Angeles 
sveikino Lietuvių Skautų Bro-1 

60643. Tei (312) 238-9787. 
(sk.) 

x JH HKIL.AVD2IV au tik 

lijos Vyr. Skautininkas s. V.: s i u- taikių ir laimingų metų. 
Vidugiris, o buvęs LSB Vyr. I A Namikienė 

NAMAMS PTRKTT PA- i $147.50, kuriuos jai remti ko-
« < * / > - i , * , - • a i s m e - l 1 0 1 ^ C h i c a ?°J e *** Balfą 
r«iruai« jmokėjimais ir priei- p a S m * t ė ^ m n a n J a i ftr.) 
nimiii ; sirr.*it:s x Aleksandras Ginzburgai 
Mutuą' taknd Savings. 2212 kalbės rugsėjo 6-9 d. Santaros-
Wcat Cern 
VI 7-7747 

Rugpiūčio 5-12 dienomis Ire- ginio lit. instituto stud. Ramin-
nos Pemkienės iniciatyva ir pa- ta Pemkutė ir Vida Budrytė su-
stangomis Dainavoje buvo su- organizuodavo ir lietuviškai 
organizuoti lietuvių kalbos ir i pravesdavo kokį nors užsiėmi-
lituanistinių žinių pagilinimo mą. Pirmadieni turėjome visus 
kursai. Į juos suvažiavo gra- į darbą įtraukusį ir lietuvių kal-

I žus būrelis jaunimo iš Chicagos, bos žodyną plečiantį į klausi-
Detroito, Cincinnati ir kitur, mus atsakymo rungtyniavimą. 

, Veiksmažodžio kaitymą ir vien-, Antradienį — įspūdingą parti-
\tisinio sakinio sudėtį bei skyry- zanų minėjimą: eisena su žva-
bą dėstė Juozas Masilionis, Chi- kėmis, aplankant Kryžių kalną 
cagos aukšt. lit. mokyklos di- į (jame jau 5 kryžiai) ir simbo-
rektorius, daiktavardį, būdvar-.linį partizano kapą. Trečiadie-
dį ir žodžių darybą aiškino Juo-1 nį — sportas, ketvirtadienį 
zas Plačas, Chicagos Dariaus! talentų vakaras, penktadienį — 
ir Girėno lit. mokyklos vedėjas,' laužas, šeštadienį — literatūros 
o pokalbius "Ne, tai nepasaka" vakaras, kuriame iš lietuvių 
(apie kasdieninį gyvenimą Lie- poetų kūrybos skaitė Vida ir 
tuvoje) pravedė Vida Augulytė- Rima Budrytės ir Gaja ir Ra-
Bučmienė, Clevelando fiv. Ka- minta Pemkutės. Raminta visą 
zimiero lit. mokyklos direktorė, programą dar paįvairino dūde-
Kasdieną jie turėjo po keturias le pagrodama keletą lietuviškų 
pamokas. 2inant, kad daugu- melodijų. Po literatūros vaka-
mas lit. mokyklų po tiek pamo- ro buvo kursų dalyviams įteikti 
kų teturi šeštadieniais, čia ga- pažymėjimai ir jaukus atsisvei-
lima buvo išeiti pusantro mene- kinimo pobūdis, į kurį atailan-' būti nė vienos šeimos, iŠ kuriom 
sio, t. y. šešių šeštadienių kur- kė ir stovyklos administratoriai kas nors mirtimi yra išvykas 

TEISĖJAS — PATARĖJU b 
Mere J. Byrne paskyrė buvu

sį apylinkės teismo teisėją X. 
L Sperling savo specialiu pa
tarėju. 

'iimiiiiiiiiimiiiiiiimmiimiiiHiiiimiiM! 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
TeL — 776-8709 

Chicago, nUnois 60029 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 

SeStad. 9 vaL iki 1 vai d. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

nnHwmtiiimH»HttwiwiiuiiiiiiwiMiwr 
J. B U R K U S 

ARTI TIKSLO 

"Be šios knygos neturėtų 

sas. Padaryta pažangą rodė jų į dr. A ir J. DamušiaL 
parašyti tikrinamieji diktantai! _ , T. - ^ . 
bei pratimai: daromų klaidų! ?" 0 **" A

mf.^ ™*r°* 
skaičius sumažėjo nuo 50 l i g i 1 ^ 0 f** - 0*. B e t t t T i * J n e 

90 procentų. Tai įrodė, kad, in- kalbančių ar silpnai kalbančių 

amžinybėn." 
Iš autoriaus pratarmės 

"Sfldavos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chl-

tensyviai dirbant, per savaitę B } ° ^ \ vadovaujama mokyt.. c a g o j e ^ L K^A n 

kasdieninio darbo galima daug; ^ l į » ^ » . . , F**1"i Jutimu $6.75. Illinois gyvento-
pasiekti. Reikalui esant, su kai " ^ ™t ** ****. **?', jai prideda 30 e t valstijos mo-
kuriais iš jų dar buvo indlvidua- m a i f • , . a ** m " ^ ° S ™ ^ * ' bu": kesčio. 
liai dirbta. 

Oras visą savaitę buvo gTa-
. ., , Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso stovyklos dalvviai Anglijoje laukia 

ak Road Tplef , Šviesos suvaziavjme Tabor Far-, v ė l i a v u pakėi imo: A.kštėje plevėsavo 14 vėliavų. (sk.) į moj, Sodus, Mich. (pr.) | Sums A SaulAiUo 

vo labai drausmingi. 

Sio pobūdžio kursai reikėtų 
rus. todėl kasdien buvo van- organizuoti kasmet. Silpnėjant 
dens sargo priežiūroje maudy- jaunimo lietuvių kalbai, jie r»a-
tasi. Kiekvieną vakarą Pedafo- sidaro būtinybė. D, p . 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 68rd S i 

Chicago, II. 60629 
mir 


