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SĄŽINE VIRS ĮSTATYMŲ 
(Tęsinys) 

5. Mes, kunigai, jaučiame pil
ną teisę nesilaikyti nuostatų, 
prieštaraujančių Konstitucijai, 
bažnytinei teisei ir mūsų tiesio
ginėms pareigoms. Taip pat nebe-
informuosime civilinės valdžios 
apie bažnyčios rengiamus atlai
dus bei į juos atvykstančius pa
mokslininkus ir nebeteiksime ta
ryboms grynai sakramentinės ir 
religinės statistikos informacijos 
apie krikštą, jungtuvių, laidotu
vių ir kitų religinių patarnavimų 
skaičių, nes visa tai yra grynai 
bažnyčios vidaus gyvenimo rei
kalas, neturintis civilinėje teisė
je jokios juridinės reikšmės. 

Iki šiol į kolektyvinius kunigų 
bei tikinčiųjų pareiškimus ne
gauta jokio atsakymo iš atitin
kamų valstybinių ištaigų. Todėl 
primename LTSR Konstitucijos 
47 str.: „Pareigūnai privalo nu
statytais terminais svarstyti pilie
čių pasiūlymus ir pareiškimus, į 
juos atsakyti ir imtis reikiamų 
priemonių". Palaidojus į stalčių, 
ir šį mūsų pareiškimą, kaip bū
davo anksčiau, tai bus dar vie
nas, jau oficialus įrodymas, kad 
mūsų tikinčiųjų atžvilgiu Konsti
tucijos laikoma, jog esame mes 
beteisiai. 

1979 m. kovo mėn. 

Parirašė 110 Telšių vyskupijos 
ir Klaipėdos prelatūros kunigų: 

Vincas Vėlavičius, Antanas Šeš
kevičius, Kazimieras Gasčiūnas, 
Bronislavas Bumeikis, Jonas Kau-
neikis, Jonas Kauneckas, Klemen
sas Puidokas, Jonas Bučinskas, 
Jonas Pakalniškis, Petras Serapi
nas, Antanas Kiela, Jonas Luko
šius, Juozapas Meidus, Jonas Ils
ias, Petras Puzanas, Romualdas 
Žulpa, Antanas Struikis, Pran
ciškus Venskus, Liudvikas Damb
rauskas, Domininkas Giedra, 
Antanas Jurgaitis, Klemensas Ar
lauskas, Konstantinas Petrikas, 

Vincentas Senkus, Liudvikas Ša-
rauskas, Stanislovas Vaitilis, Ado
mas Alminas, Adomas Milerius, 
Jonas Paliukas, Anivetas Kerpaus-
kas, Konstantinas Velioniškis, 
Jonas Kusas, Vaclovas Stirbys, 
Alfonsas Lukoševičius, Valenti
nas Šikšnys, Leonas Šapokas, Ka
zimieras Žukas, Juozapas Pa-
činskas, Tomas Švambrys, Juoza
pas Rutalė, Antanas Ivanauskas, 
Kazimieras Rimkus, Antanas Riš
kus, Pranciškus Šatkus, Albertas 
Novodzelskis, Vytautas Kadys, 
Petras Jasas, Petras Stukas, Anta
nas Zdanavičius, Juozapas Ja-
nauskas, Antanas Petronaitis, Ta
das Poška, Petras Bernotas, 
Vincentas Gauronskis, Aloyzas 
Baškys, Juozapas Maželis, Alfon
sas Škinūnas, Vladislavas Šlevas, 
Izidorius Juškys, Bronislavas La
takas, Julius Budrikis, Julijonas 
Miškinis, Brunonas Bagužas, Vla
dislavas Abramavičius, Vladislo
vas Radveinis, Ferdinandas Ži
lys, Jonas Gedvilą, Juozapas Šu
kys, Juozapas Grabauskas, Domi
ninkas Biveinis, Aleksandras Ja
kutis, Vincentas Vitkus, Liudas 
Serapinas, Juozas Gedgaudas, Jo
nas Petraugkis, Kazimieras Virši
la, Pranas Puže, Bronius Racevi-
čius, Alfonsas Klimavičius, Juo
zas Olšauskas, Algirdas Pakama-
nis, Jonas Vičiulis, Juozas Gunta, 
Kazys Macelis, Alfonsas Pridot-
kas, Juozas Liutkevičius, Juozas 
Bukauskas, Juozas Gasiūnas, Vy
tautas Mikutavičius , Vincentas 
Klebonas, Petras Mitkus, Anta
nas Puodžiūnas, Izidorius Juškys, 
Juozapas Butkus, Pranas Daug
nora, Henrikas Sirtautas, Stasys 
Ežerinskas, Stasys Ilinčius, Anta
nas Beniušis, Juozas Mantvydas, 
Jonas Rudzinskas, Petras Merliū-

J nas, Henrikas Šulcas, Jonas Jasi-
mavičius, Česlovas Degutis, Ber
nardas Talaišis, Petras Lygnuga-
ris, Antanas Augustis, Julijonas 

Į Tamašauskas, Bronius Brazdžius, 
j Antanas Jakaitis. 

(Pabaiga) 

ŽVILGSNIS I EMIGRANTUS 
IŠ ATSILIKUSIŲ ŠALIŲ 

Daug išvažiuoja pabaigę mokslus 

Seru Ed. Kennedy 
gali kandidatuoti 

Bostonas. — Senatoriaus Ke-
nnedžio paskelbimas, kad jo šei
ma sutinka, kad jis kandidatuo
tų į prezidento vietą, vėl sukėlė 
gandus, kad jis rengiasi kandida
tuoti. Atstovu Rūmu pirmininkas 
TKomas O'Neill pirmadienį pa
reiškė reporteriams, kad, jei Ke-
nnedis kandidatuotų, būtų neįma 
noma jo nenominuoti demokra
tų konvencijoje. Jau keli svarbūs 
demokratų pareigūnai išreiškė 

Maskva paneigė 
brigadą Kuboje 

Sovietų Kuboje yra apie 13,050 
Maskva. — Sovietų komunis- Į jų Kuboje sovietai turi apie 50 

tų partijos laikraštis "Pravda" 
pirmadienį vedamajame paneigė, 
kad Kuboje laikoma sovietų ka
riuomenės brigada. Straipsnyje 
sakoma, kad ši žinia yra visiš-

savo pritarimą Kennedžio nomi- k a i te Pagrindo, šie kaitinimai 
sukurti JAV tam tikros spau
dos ir strateginių ginklų apribo-

Kunigas Sigitas Tamkevičius, tikinčiųjų teisėms girrti katalikų komiteto na
rys, paskutiniu metu buvo ok. Lietuvos vaMiios atstovų visaip bauginamas 
ir grasinamas nutraukti savo veiklą. 

PUOLIMAI PRIEŠ 
KATALIKŲ KOMITETĄ 

Grasinimai teisių gynimo kunigams 

nacijai. 
Sen. Kennedy pasakė Boston 

Globė laikraščiui, kad jo kandi
datavimas priklausys nuo prezi
dento Carterio sugebėjimų tvar
kytis su JAV ekonominėmis prob
lemomis ir energijos krize. 

Harris viešosios opinijos tyri
nėjimai parodė, kad tik apie 21 
nuoš. amerikiečių mano, kad pre
zidentas Carteris bus perrinktas. 

Globė laikraštis paskelbė, kad 
sen. Kennedy rugpiūčio 10 d. bu
vo susitikęs su New Yorko gu-
bernatoium Hugh Carey ir sen. 
Moynihan. Jiems jis pareiškęs, 
kad jis padarys tvirtą nutarimą, 
ar jis kandidatuos, iki Padėkos 
dienos. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Irano generolas papasa
kojo spaudai, kad sukilę kur
dai surengė puotą, kurion pa
kvietė i r vietinę kareivių įgulą. 
Kai atvyko 28 kareiviai, kurdai 
visus išžudė. 

_ Palestiniečių vadas Arafat i singeris, kuris buvo painfor-
atsiuntė pakvietimą Chicagos j muotas apie pasikalbėjimą su 
juodųjų veikėjui Jesse Jackson T>*rynmu. 

jimo sutarties priešų. 
Laikraštis rašo, kad Kuboje 

sovietai jau 17 metų turi kariš
kių, kurie prižiūri sovietų ka
rinius įrengimus ir ginklus. Šis 
apmokymo centras paruošia 
kubiečius naudoti sovietų gin
klus. Sovietų karinio personalo 
nei uždaviniai nei skaičiai ne
pasikeitė per 17 metų. Sovietų 
karinis personalas yra Kuboje, 
Kubos vyriausybei prašant, jo 
uždavinys yra sustiprinti Ku
bos gynybą nuo Kubos liaudžiai 
priešingų elementų intrigų, ra
šo "Pravda", pridėdama, kad 
nei sovietų karinio dalinio Ku
boje paskirta nei jo dydis ne
sudaro ir negali sudaryti jokio 
pavojaus Amerikai. 

Valstybės sekretorius Cyrus 
Vanos pirmadienį ir šiandien 
turi pasikalbėjimą su sovietų 
ambasadoriumi Dobryninu, ku
riam buvo pranešta apie JAV 
susirūpinimą sovietų brigados 
atsiradimu Kubos žemėje. Va
kar pas sekretorių Vance atvy
ko valstybės sekretorius Kis-

lakūnų, kurie valdo patrulio 
skridimuose MSg-23 lėktuvus. 
Be viso to kariuomenės persona
lo Kuboje, dar y ra apie 8,000 
civilių patarėjų, kurie dirba 
beveik visuose Kubos ekonomi
nio ir politinio gyvenimo de
partamentuose. 

Amerikos žvalgybai yra žino
mi ir Kuboje žuvę sovietų ka
riai. Prieš pusantrų metų ne
toli Havanos buvo pastatytas 
paminklas 'Tarptautiniam so
vietų kareiviui'', kuris atidavė 
gyvybę už Kubą Paminkle 
įrašytos 62 rusų pavardės. Kai 
kurie kareiviai žuvo lėktuvų 
ar automobilių nelaimėse, kiti 
— nuo Castro režimo priešų 
rankos. 

Tik šių metų kovo mėn. buvo 
įtarta, kad sovietų kareivių 
skaičius ir organizacija pasi
keitė. Nacionalinio Saugumo 
taryba pareikalavo iš CtA nau
jų duomenų apie sovietų per
sonalą Kuboje ir paaiškėjo nau
ji dalykai 

Washingtono žiniomis, so
vietai gina savo teisę laikyti 
Kuboje karinį personalą So
vietų diplomatai nurodo, kad 
ir sovietų kaimynystėje JAV 
turi savo karių: Turkijoje jų 
yra 5,048, Norvegijoje 126 
marinai ir aviacijos kariai. 
Dar neseniai daug JAV karių 
buvo Irane. Visos tos valsty
bės yra sovietų kaimynės. 

Vilnius. — Iš čia gautomis ži- į baudžiamojo kodekso 60 str 
niomis, rugpiūčio 29 d. į Vilnių'Taip pat kaltinamas už tikinčių 
buvo iškviestas Kybartų klebonas, 
kun. Sigitas Tamkevičius, Tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto na
rys. 

atvykti pas jį į Iibaną. Palesti- JAV žvalgybos pareigūnai 

Washingtonas. — Nesusirišu-
srų valstybių viršūnių konferen
cija Kuboje parodė, kad atsiliku
sios šalys vis garsiau reikalauja 
naujos ekonominės pasaulio 
struktūros, kad skirtumas tarp 
išsivysčiusių kraštų ir atsilikusių 
ne didėtų, bet mažėtų. Pasaulio 
Išvystymo agentūros biuletenis 
atidengia vadinamą „smegenų 
nugriebimo" problemą. Biulete
nyje rašoma, kad kiekvienas ame
rikietis, kuris pastaruoju metu 
buvo Amerikos ligoninėje, galėjo 
pastebėti, kiek ten dirba užsie
niečių daktarų, seserų ir techni
nio personalo narių. 

Jungtinių Tautų prekybos ir 
išvystymo konferencijos rapor
tas skelbia, kad nuo 1961 m. at
silikusios šalys prarado 61,000 
daktarų ir chirurgų, apie 100,000 
mokslininkų ir inžinierių ir 
123,000 įvairių technikų, specia
listų. Jie visi išvažiavo gyventi ir 
dirbti į Ameriką, Kanadą ar Bri
taniją bei kitus pramonės kraš
tus. Si emigracija skaudžiai pa
liečia atsilikusias valstybes- Ra
porte sakoma, kad Pakistanas 
kasmet praranda apie 50 nuoš. 
medicinos mokyklas baigiančių 
daktarų. Indijoje iš 1975-76 me

tais aukštuosius mokslus baigu
sių gydytojų ir inžinierių apie 30 
nuoš. gyvena ir dirba užsieniuo
se. Tie emigrantai ieško dides
nių pajamų, aukštesnio gyveni
mo lygio, geresnių darbo sąlygų, 
geresnės socialinės aplinkos ir 
švietimo galimybių. Atsiliku
sioms šalims tokie emigrantai su
kelia kritišką padėtį. 

Jungtinių Tautų raporte sako
ma, kad tarp 1961 m. ir 1972 
m. tokie emigrantai, įvertinti va
liuta, atnešė Amerikai, Kanadai 
ir Britanijai apie 46 bil. dolerių 
vertės pajamų. Tai esanti „at
virkštinė užsienio parama", ku
rią atsilikę kraštai moka pra
monės šalims. Raporte siūloma 
surasti kokį nors būda atlyginti 
atsilikusioms valstybėms už jų iš
mokslintą darbo jėgą. Tarp for
mulių buvo pasiūlyti pajamų mo
kesčiai, kuriuos užsieniečiai galė
tų skirti savo paliktoms tėvynėms. 
Amerikos kongrese jau buvo de
batai šiuo klausimu. Kongresas 
priešingas mokesčių uždėjimui, 
nes jie būtų nekonstituciniai, dis
kriminuoją jų mokėtojus. Be to, 
tik kongresas gali nustatyti pa
jamų mokesčius, o ne kokia už
sienio paramos agentūra. 

Sovietinės Lietuv.os vyr. proku
roras Kairelis įspėjo jį ir reikala
vo, kad jis nutrauktų antitarybi
nę veiklą. Kaltinamas: 1. kad da
lyvauja Lietuvos tikinčiųjų tei
sėms ginti kat komitete. Tas ko
mitetas, prokuroro žodžiais ta
riant, esąs įkurtas Jungtinių Ame
rikos Valstybių kongreso iniciaty
va; 2. kad kun. Tamkevičius šmei
žia sovietinę tikrovę ta prasme, 
kad valdžia nepakankamai kovo
janti su alkoholizmu; 3. kurstąs 
Sovietų piliečius nesilaikyti kulto 
įstatymų. Būsiąs nubaustas už tą 
veiklą pagal Sovietų Sąjungos 

niečiams labai palankų pareiški- pripažpta, kad nėra smulkių 
ma padarė įtakingiausia JAV žinių apie sovietų dalinio sudėtį 
negrų organizacija NAACP, ra- Valstybės departamentas jų teisėms ginti komiteto išleisto 

dokumento nr. 5 paskelbimą. Pro- ginantį vyriausybę pradėti de-
kuroras reikalavo, kad kun. Sigi- jybas su palestiniečiais. 
tas Tamkevičius pasirašytų po į pirmadienį Clevelando 
įspėjimo dokumentu. Kun. Sigitas viešųjų mokyklų mokiniai buvo 
atsisakė pasirašyti. Išeinant iš sa- p r a ( jė t į vežioti į tolimesnes mo
lės, prokuroro pavaduotojas kun.! tyk ias integracijos tikslais. 
Sigitui pasakė: „Ar nebūtų ge-1 m cddentų nebuvo 
riau jums ir mums, jei „Kroni 
kos" nebūtų?" Kun. S. Tamkevi
čius atsakė: „Kronikų nebus, jei 
nebus faktų, liudijančių apie ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoje". 
Panašiai buvo grasoma į Vilnių 
iššauktam kun. Alfonsui Svarins
kui, Viduklės klebonui. 

Panašūs klausimai kil,o San Die
go, Californijoje, sušauktoje kon
ferencijoje, kuri svarstė nelegalią 
meksikiečių imigraciją į JAV. 
Prof. Wayne Cornelius perskaitė j tačiau bijo. kad jis 
raportą, kuriame įrodinėja, kad I išduotas sukilėliams 

Somoza bijo, kad 
Amerika neišduotų 
A«*uncion. — Buvęs Nika

ragvos prezidentas Somoza pa
reiškė korespondentams, kad 
jis norėtų gyventi Amerikoje. 

gali būti 
Nikarag-

, sverki meksikiečiai ne tik voje. Dabartinė Carterio vy-
nėra Amerikai našta, bet sudaro: riausybė, norėdama, kad jis is 
nemažą pajamų šaltinį. Jie gau-1 Nikaragvos išvažiuotų, pažadėjo 
na darbus, kur iš algų išskaičiuo-: jo neišduoti, tačiau tarp Nika-
jami pajamų mokesčiai. Visa eilė ragvos ir JAV veikia nusikal-
studijų parodžiusi, kad nelegalūs! tėlių išdavimo sutartis, o us 
imigrantai negauna jokių šalpv | nemanąs, kad Carteris bus per-
ir kitų socialinių patarnavimų. į rinktas. Kita JAV vyriausybė 
Jų išauginimu, išmokslinimu,; ^ n t i laikytis sutarties ir jį 
sveikata pasirūpino Meksikos vy- į sugrąžinti j Managvą. šiuo 
riausybė, Amerikai jie mažai kai-1 meta Somoza vieši Paragva-
nu.oja. Dar 1977 m. buvo apskai
čiuota, kad Amerikoje gimęs vy
ras ar moteris iki įsijungimo į 
darbo jėgą kainuoja amerikie
čiams apie 44,000 dol. Prof. Cor-
neliaus nuomone, imigracija, le
gali ar nelegali, Amerikai yra 
naudinga. Jos sustabdymo pagrin
dinė sąlyga, —pakelti gyvenimo 
lygį tose šalyse, iš kur imigran
tai atvyksta, tada sumažėtų ir 
atsilikusių valstybių „brain 
drain". 

juje. 

Taivano vandenys 
Taipejus. — Taivano vyriau

sybė paskelbė teritorinių vande
nų praplėtimą iš 3 mylių nuo 
kranto iki 12 mylių. Be to. pa
skelbta 200 mylių ekonominė 
zona, kurioje žvejai galės žu
vauti. Panašų įsaką neseniai 
paskelbė Filipinai. Taivanas 
dabar galės ieškoti žemės turtų 
200 m. zonoje. 

— JAV sustabdė ekonominę 
paramą Centrinei Afrikos Im
perijai, kur tarptautinių šalpos 
organizacijų liudijimu, įvyko ke
lių šimtų mokinių skerdynės, 
kuriose dalyvavęs i r imperato
rius Bokassa. 

Salvadore ginkluoti vy
rai apšaudė pravažiuojanti stu
dentų autobusą. Septyni jau
nuoliai žuvo, septyni — su
žeisti. 

Japonija paskyrė lėšų ieš
koti naftos ir gamtinių dujų prie 
Antarktikos pakrančių. Gauta 
žinių, kad čia rasti nemaži naf
tos šaltiniai. 

— Automobilių darbininkų 
unija, planuodama streiką prieš 
General Motors, nustatė vieto 

ati
dengė, kad brigada turi moto
rizuotą šaulių batalioną ir arti
lerijos dalinį. Žvalgybos žinio
mis, brigada laikoma dviejose 
kareivinėse, kurių viena esanti 
prie sovietų įrengimų šnipinėji
mo ir žvalgybos reikalams. 
Šioje zonoje kubiečiams neiei-

Mire Taleghani, 
Teherano ajatola 

Teheranas. — Irane mirė įta
kingas musulmonų dvasiškis, 
Teherano ajatola Mahmoud Ta
leghani, 69 m. Šacho valdžios 
laikais jis daug prisidėjo orga
nizuojant prieš šachą demon
stracijas, streikus. Irano vy
riausybė paskelbė trijų dienų 

džiama įžengti, kas apsunkina gedulą. Taleghani buvo laiko-
JAV žvalgybos darbą. Karinis I mas nuosaikiu, sukalbamu dva-
dalinys turįs savo atskirą ko-Į aiškiu, tunncau ryšius su ko
mandą, nepriklausančią nuo į mumstmiais elementais. Buvo 
sovietų patarėjų grupės. Dali- į manoma, kad Jis nebuvo Jtrauk-
nyje yra apie 3,000 kariu, šalia 
apie 2,000 karinių patarėjų. Be 

Balerina Vlasova 
neteko draugų 

Maskva, — AP agentūra pa
skelbė žinią iš Bolšoi teatro 
Maskvoje šaltinių, kad sugriū

tas j Irano revoliucinę tarybą, 
kuri laikoma vyriausia valsty
bės valdžia. Po jo mirties nuo 
širdies smūgio buvo paskelbta, 
kad Taleghani buvo tos tary
bos pirmininkas. 

Paskyrė Iranui 
naują diplomatą 

WaBhingtonas. — Irano vy
si iš Amerikos pabėgusio baleto; riausybei atsisakius patvirtinti 

naują JAV ambasadorių Wai-
terį Cutlerį, valstybės depar-

šokėjo Godunovo žmona pati 
balerina. Liudmila Vlasova, turi 
daug sunkumų Maskvoje. Jos tamentas nutarė nusileisti ir po 
kolegos su ja nekalba, draugai ilgesnio laukimo paskyrė Bruce 

ves, kur bus streikuojama bus j ignoruoja repeticijose j * gir-: Laingen, buvusį valstybės de-
paliestos įmonės, kur gamina- į dinti pašaipių įžeidimų. Vis-; partamento pasekretorių. Jo 
mi popuharūs, nedideli automo- Į kas prasidėjęs po to, kai jai į titulas bus charge d'affaire, 
biliai. streikas palies 32 sande-, buvo skirti didesni vaidmenys j n o r s jįj per žemas tokiam 
liūs ir 13 mašinų sustatymo ] ateities baleto pastatymuose. < aukštam valdinankui Departa-
įmonių. Streike dalyvaus apie j Sklinda kalbos, kad ji išsižadėjo mentas sako, kad santykiams 
95.000 darbininkų. i vyro. nesutiko pasilikti Ameri- gu Iranu pagerėjus, jis bus pa-

— Taivane chirurgai po ilgos I koJe- norėdama iškilti Maskvo- j keltas į ambasadoriaus titulą ir 
operacijos atskyrė Siamo dvy- j fe. » pardavusi valdžiai savo g a ] ė 3 l i k t i Teherane, kur Ame-

sielą Vlasovai nepadeda ir tai, nkai reikia patyrusio diplomato. 
kad ji — žydė. 

nukus. kurie abu teturėjo tris 
kojas. Viena buvo nudžiūvusi, 
todėl atskirti kūdikiai dabar 
teturi po vieną koją. Gydytojai 
ir vaikų tėvai vėliau spręs, ką 
daryti toliau. 

— Filipinų prezidentas Mar
kos paskelbė, kad jis buvo pla
navęs užbaigti karo stovį, tačiau 
pavojinga padėtis Pietryčių Azi
joje ir energijos krizė verčia 
toliau jį palikti dar penkeriems 
metams. 

— Uraganai Trederick" ir 
"Gloria" neteko savo smarkumo 
ir buvo pavadinti tropikų audro
mis, tačiau ir audros gali pa
daryti nuostolių pietinei Flori
dai 

— Po ilgesnių apklausinėjimų 
iš JAV karo laivyno akademi
jos buvo pasalinta 13 kariūnų 
už marijuanos naudojimą. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 12 d.: Valerijonas, 
Ensvida, Diemedis, Mantminė. 

Rugsėjo 13 d.: Jonas Kriz., 
Vilfreda, Birmantas, Tolminė. 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:07. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera

tūra dieną 75 1., naktį 60 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 12 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKACTtNTNKJU-SL RAMOVE 
Beda**)* * ta . lrwuk Regiaiė, 2852 W. 65U. St , Chletfo, IU. 0M29 

Teief a s u 4?6-7M» 

TOLI NUO NAMŲ 
Clevelando skautija Šiemet sto

vyklavo lietuvių Tėvų Pranciš
konų stovyklavietėje, Wasagoje 
— Kanadoje. Stovyklą organiza
vusiam "Pilėnų" tunto tunti-
ninkui ps. R. Belzinskui pavyko 
sudaryti stiprią ir patyrusią vado
vybę, kurion įėjo Neringos tun
to tuntininkė s. E. Nainienė, v. s. 
A. Muliolienė, v. s. J. Budrienė, 
vyr. skautės L. Cipkutė ir B. Ve-
degienė, J. Biliūnas ir kiti. 

Stovykla buvo gerai pravesta ir 
vyr. skautės L. Čipkutė ir B. Ve
rną su daugybe malonių prisimi
nimų, iš kurių turbūt įdomiausi 
bus apie buvusias iškylas su sma
giais nuotykiais. Tuzinas bro
lių, vadovaujami ps. A. Muliolio, 
turėjo nuotikingą vandens iškylą 
kanojų laiveliais. Tuo tarpu tiek 
pat sesių keliavo pėsčiomis, neš-

žvelgti tamsoje į nepažįstamo 
miško tankmę pilną paslaptin
gų garsų... Iškylose jaunimas su
artėjo su gamta, labiau įsijautė į 
skautišką gyvenimą ir tarpusavy
je susidraugavo. Nuo vyresniųjų 
neatsiliko ir jaunesnieji — ir jie 
turėjo smagias ir įdomias iškylas. 

Stovyklą aplankė kanadiečiai 
lietuviai skautų vadovai: j . ps. E. 
Namikienė, v. s. L. Kalinauskas, 
s. J. Turūta. Šventas Mišias skau
tams stovykloje atnašavo kuni
gas tėvas Augustinas Simanavi
čius. 

Stovyklavusieji broliai ir sesės, 
bei jų tėvai jaučia dėkingumą 
stovyklos vadovybei, o ypatingai 
jos organizatoriui broliui Remigi
jui, kurie nepagailėjo darbo ir 
pastangų, kad tik jaunesniesiems 
broliams ir sesėms suteikti progos 
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Cleveiando skautai ir skautės, stovyklavę Tėvų PranciS konų stovyklavietėje Wasagoje, Kanadoje. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

damos kuprines per miškus ir kai-, 
KT ,*?. - K: i j v ! stovyklauti ir patirti skautiško gy vas... Nakčiai atėjus, saldus buvo /.. *. «—~ aUArn{a „ ^ 

poilsis po ilgo dienos žygio, tik sar 
gybinei vienai likusiai budėti prie 
lauželio gal buvo kiek nejauku 

venimo džiaugsmą atviroje gam 
toje. 

VI. Bacevičius 

Romuvos stovyklos vadovybė. 
Kuibis, SJ, ps. L. Saplys. 

Iš kairės: ps. S. Kazilevi Ciutė, s. kun. S. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

M "GIJOS" STOVYKLAUTOJŲ DIENORAŠČIO 
geros sėkmės antrai stovyklavimo 
savaitei. Išlydėjusios svečius ėjo
me maudytis. Vakare dalyvavo
me linksma vakaryje Lituanico-
je. 

"Kačpėdėlių skiltis 

Liepos 14 d., šeštadienis. Nu
aidėjus švilpukui, skautės kėlėsi 
ir murmėdamos ėjo iš palapinių 
rytmečio mankštai. Po pusryčių 
visos tvarkėsi palapinėse, ruošda-

mosios didžiajai inspekcijai ir lauk
damos atvykstančių tėvų ir sve
čių. Po pietų įvyko inspekcija 

gistraciją vykdys sekmadienį, rug-
sūjo mėn. 16 d. nuo 10 iki 12 vai. 
ryto Jaunimo centre. Visi tėvai 
raginami leisti savo sūnums pa
tirti skautavimo džiaugsmo, įjun
giant juos Lituanicos tunto veik-
lon. 

"NERIJOS" TUNTO 
NARIŲ DĖMESIUI 

"Nerijos" tuntas pradeda su
eigas. Sekmadienį, rugsėjo 16 d. 
10 vai. ryto, Jaunimo centro 203 
kmb. įvyks posto vyki inė — grįži
mo iš stovyklos į tunto veiklą 
sueiga. Visos sesės renkasi ir ri
kiuojasi Il-me Jaunimo centro 
aukšte 9:45 vai. ryto. Nesivėluo-
jame. Dėvime pilnomis vasarinė
mis uniformomis. Dalyvavimas 
visoms sesėms privalomas. 

Po sueigos ten pat įvyks pirma
sis poatostoginis Nerijos tunto 
vadijos posėdis. Visoms vado 
vėms dalyvavimas būtinas. Bus 
svarstomi svarbūs tunto dešimt
mečio minėjimo reikalai bei pri
imamas naujųjų veiklos metų 
planas. 

"LITUANICA" PRADEDA 
SUEIGAS 

"Lituanicos" tunto visų drau
govių sueigos prasideda sekma
dienį, rugsėjo 16 d., Jaunimo cent
re. Skautų, jūros skautų ir oro 
skautų sueigos — 10 vai. ryto. 
Jaunesniųjų skautų — vilkiukų 
ir bebrų sueigos prasideda 11 vai. 
ryto. Sueigose visi dėvi tvarkingo
mis uniformomis. 

"AUŠROS VARTŲ" TUNTAS 
PRADEDA SUEIGAS 

Aušros Vartų skaučių tuntas 
naujus skautiškos veiklos metus 

to iki 3 vai. po pietų. 
Visi yra prašomi paaukoti ge

rus dėvėtus rūbus ir kitus nedi
delius daiktus, atgabenant juos 
į Vyčių salę rugsėjo 20 ir 21 d. 
(ketvirt. ir penkt.), nuo 7 vai. iki 
9 vai. vak. 

Skautininkės, vyresnės skautės 
ir skaučių mamytės prašomos 
įsijungti talkon. Talkininkės pra
šomos pranešti, kada ir kiek lai
ko galės šiam gerajam darbeliui 
skirti telefonuojant skautininkei 
Valei Plepienei tel. 349 — 3570. 

Gautas pelnas bus skiriamas 
parėmimui ir pagyvinimui lietu
viškos skautiškos veiklos Pietų 
Amerikoje ir kitur. 

JUBILIEJINIS POKYLIS 

"Lituanicos" tuntas, švęsda
mas savo veiklos 30—ties metų 
sukaktį, rengia pokylį, kuris įvyks 
lapkričio mėn. 3 d. 7:00 v. v. St 
Constantine Hali, 11000 So. R o 
berts Rd., Palos Hills. Dėl infor
macijų kreiptis į tunto tėvų ko
miteto pirm. S. Matutį telefonu 
581 — 6966. 

Visi maloniai kviečiami poky
lyje dalyvauti. 

REIKALINGOS UNIFORMOS 
Ir vėl pradedant skautišką 

veiklą iškyla visuomet aktualus 
uniformų reikalas. Visi broliai ir 
sesės, kurie išaugote turimas uni-
ormas, perduokite jas kitiems bro
liams ir sesėms, arba savo tuntų 
vadovams — vadovėms. Kurie no
rėtumėte paaukoti savo turimas 
nebedėvimas uniformas broliam 
ir sesėm Pietų Amerikoje, įtei-

PaSto iSlaidaa mažinant, pakvitavimai už 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 ražn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur JA.V 35.00 
Kanadoje U.S.A. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

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

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

prašymą. 

kitę jas "Skautybės Kelio" redak
torei j . s. Irenai Regienei, 2652 
W. 65th Street, Chicagoje. 

i i i i i i i i i i l i i i i l i i l i i i i i l i i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i i lt 
Dr. Jur. Martynas Anysas 

KOVA DĖL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Drangas 
4545 W. 6Srd S t Chicago, DL 
00629 
•iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin 
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

PETRAS KLIMAS 

15 MANO ATSIMINIMŲ 
Beveik visą Lietuvos nepriklau

somybės laikotarpį Rimas dirbo 
diplomatinėje tarnyboje ir gyveno 
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
rija ir yra parašęs visą eile veiks
lų iš mūsų tautos istorijos. Vo
kiečiams užėmus pietų Prancūziją, 

parašė kelis šimtus pamokslų po- j Klimas buvo gestapo suimtas 1943 

SAULfcS ATMOSFERA 
Anglijos Birmingeno univer

siteto mokslininkai nustatė, kad 
saulės atmosfera pulsuoja. Pul
savimo periodai yra keli. Numa
tyta, kad jie kartojasi kas 40 
minučių ir kas 2 vai. 40 min. 
Tada saulės atmosferos skers
muo padidėja net dešimčia kilo

metrų. 
Mokslininkai spėja, jog tas 

pulsavimas priklauso nuo pro
cesų, kurie vyksta saulės gel
mėse. Iki šiol buvo manoma, 
kad ten vyksta termobranduo
linės reakcijos, kad saulė yra 
savotiška termobranduolinė kro
snis. Tačiau tokiu atveju že
mę turėtų pasiekti daug tirštes
ni neutronų srautai. Matyt, 
saulės gelmėse vyksta procesai, 
kurių mes dar nežinome. Jm. 

imimimnii—mmmmmmmm 
K a z i o B a r a u s k o 
B "Dimago" Rimties Valandėle* 

Parinku pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlaboa rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velioni sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra-

pradeda sekmadienį, rugsėjo mėn. j šydavo labai atsidėjęs ir giliai su 
16 d. Visos draugovės renkasi su
eigoms joms nustatytu laiku, nu
matytuose Jaunimo centro kam
bariuose. Visos sesės į sueigas at-Liepos 20 d. penktadienis. 

buvo tikrinimas uniformų ir pa Vakar iš ryto visos atsikėlė-j vyksta uniformuotos. Tą pačią 
lapinių tvarkingumas. Po to tu- me labai linksmos, nes žinojome, Į dieną bus priimamos ir naujos na

rės. rėjome pusantros valandos lais-' kad vakare bus šokiai, kurių mes 
valaikio, kurį praleidome su sve-jjau nuo sekmadienio labai lau-
čiais ir tėveliais bei draugėmis.! kėme. Iš pat ryto naujos vadovės 
Vėliau žygiavome į menę "Aušros j perėmė savo tamybą, nes buvo 
Vartų" tunto 30 metų sukakties 
minėjimui. Buvo pristatyti ir ap
dovanoti svečiai, buvo kalbų, šū
kių. Skautės dainavo, o prityru
sios skautės šoko tautinį šokį "au
dėjėlę". Buvo perpjautas ir su
kaktuvinis pyragas. Po minėjimo, 
visos gerokai išalkusios, valgėme 
vakarienę, o vėliau dalyvavome 

savivaldos diena, kurią naujosios 
vadovės praminė "kasyčių" die
na. Tuoj po pusryčių buvo pa
skelbta, kad visos turės nešioti tris 
kasytes arba negaus pietų. Ne> 
visoms ši idėja patiko, bet pie 
tums buvo mūsų naujųjų vado
vių pagamintos labai skanios 
"tacos", todėl, kad ir nenoromis 

"Aušros Vartų" tunto posto-
vyklinė sueiga įvyks rugsėjo 23 d., 
11 vai. ryto Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Tėveliai, tėvų ko
miteto nariai ir tunto rėmėjai ma
loniai kviečiami dalyvauti. 

VARTOTŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS 

didžiajame parade, kuris buvo > visos pynėsi kasytes, net ir trys su 
"Lituanica 30" stovyklos vėlia
vų aikštėje. Po parado vėl žygia
vome atgal į savo stovyklą vėlia
vų nuleidimui. Pasikeitusios rū
bus, valgėme naktipiečius ir sku
bėjome į laužą "Lituanicos" sto
vykloje. Visi linksmai dainavo 
ir Šoko prie laužo. Valandai po 
laužo praslinkus pasigirdo tylos 
švilpukas "Gijos" stovykloje La
banaktis! 

"Vingelių" skiltis 

Liepos 15 d., sekmadienis. — 
Sį rytą vadovės prikėlė mus 15 
minučių anksčiau. Po pusryčių 
visi žygiavome į iškilmingą vė
liavų pakėlimą "Lituanicos" sto
vykloje. Po to ėjome dalyvauti §v. 
Mišiose. Po Mišių — lankymas 
ir pietūs. Vėliau visi svečiai išvy-

mumis pietavę broliai pasipuošė 
"kasomis". Vakarienę turėjome 
virtis pačios lauko virtuvėje. Va
kare buvo du vėliavų nuleidimai. 
Vienas prieš lankymą savo sto
vykloje ir kitas — bendras "Litua-
nicoje" po lankymo. Po nakti
piečių ėjome į "Lituanica" šo
kiams. Turbūt nereikia nei ra
šyti, kaip buvo linksma ir smagu. 
Grįžusios po Šokių labai nusimi
nėme sužinojusios, kad neleidžia
ma "pulti". Ėjome miegoti kiek 
nelaimingos dėl tų neleistų "puo 
limų". 

"Čiobrelių" skiltis 

TĖVŲ DĖMESIUI 
"Lituanicos" tuntas kviečia vi

sus lietuvių kilmės berniukus 
dalyvauti skautiškoje veikloje. Li-

sikaupęs" 
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 

4545 W. 63 St., Chicago. Dl. 60629. 
Persiuntimas 25 centai, (ulinois 

gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo 
atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas 
į Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų 
grįžo į Kauną, parašė "Iš mano 
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 

Išleido Juozas Kapočius. Spaude 
LE spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. 
Užsakymus siųsti: 

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

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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LS Seserijos vyr. skaučių — ži-
diniečių skyrius rugsėjo 22 d. 
(šeštadieni), Lietuvos Vyčių na
mų salėje ruošia vartotų rūbų 
ir kitų reikmenų išpardavimą. 
Išpardavimas vyks nuo 9 vai. ry

ko į namus linkėdami skautams' tuanioos tuntas naujų narių re-

iiiiimiiinimniimifiiMiiuiiiiiiiuuuiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 
RAdtJo Valanda jau S8 metua tar
nauja New J«rs*y. N«w York ir Con-
nectlcut lietuviam* ! 
K M teftt&dien) nuo 4 IKI S vai po-
plet « WEVD StotiM N«W Torjt* 
1M0 kll.. AM Ir nuo 7 iki l »»» 
vak 9?» m e r FM. 

DlreJU. Dr. Jokfiba* J. Stoka* 
146 T Fore* Drlve 

Moantalmtde. • J. 070M 
Tel. 233-&S6S (oode) 201 

Kvt«€ia(n« t*tp pat klausyti* Lietu-
v.h* i kultūrinių valandų an*jų ka.ba 
Ii S«ton Hali Universiteto radijo «to-
tiaa <New Jeraey WSOU. «».& m*s 
FM) Pirmad. 7:30-S:I0 vai. vakaro. 

(Vadovauja pro*. 4. Isnkse) 
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T U O J A U I Š L E I D Ž I A M A 
LKB Kronikos lietinriij ka lb i V-tom* 

ir ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis pirmieji tomai 
VILNIAUS UNflVERSITETO 

400 M. SUKAKČIAI PAMINfiTI 
Maloniai prašome visų lietuvių aukų Kronikos kny

goms išleisti ir plačiai paskleisti 
Paaukojusieji 100 dol. ir daugiau bus įrašomi leidžia

mose knygose. Aukas siųsti: 

LKB KRONIKOMS LEISTI SflUNGA 
6825 S. Talman Avenue 
Chicago, IU. 60629 USA 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLAŽYS 
PLALCiy IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai: pirm, antr. irketv. 6 iki 7:30 v. v §ešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — GR 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines 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 

J 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 

1940-1944 Metais 
P a n t e vysk. VINCENTAS BRIZGY8 

Knygoj apraAom* raudonųjų ir rudųjų okupantų 
tod&i suniekinti ar panaudoti savo tiVęiąmi Katalikų Bai-
nyčioa vadovus ir Joa narhia. 

Kaina su persiuntimu $4-30. 192 puaL niinoia gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

Uftsakyrnus siųsti: DRAUGAS, 4646 West tSrd 8t* 
Chtaago, Dl 60889. 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOK $ A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
P;rm . antr.. ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak. 5ešt nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. PO 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. JUČAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGI JA 
7110 W. 127 St., P i l o s H e i g h t s 

Tel. 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 ^skyrus trec. ir s>št 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 W. 59 St.. Chicago — 476-2112 
Vai pajcal susitarimą Pirm., antr.. treč , 

ketv 9 iki 6 vai Sestad 9 iki 1 vai 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159. 
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BANDO SUMALTI LIETUVIŲ TAUTA 
Pastaruoju metu Sovietu Są- mo klauaimama aptarti ir prie-

jurigoje ypatingai pradėjo reikš- monėms nustattyti. 
tis nerusiškų tautų rusinimo pa- „Alma Mater" Nr. 3 pateikia 
stangos. Lietuvos pogrindžio dar tokias rusinimo priemones: 
spauda jas seka, prieš jas savo vietoje „valio" ragina šaukti 
žemėje kovoja ir apio kovas „ura", kai kur sportinėse varžy-
praneša užsienio lietuviams. bose rezultatai pranešami ir ko-

„Perspektyvų" nr. 11 pateikia- T n t u o ? m i " f ? k a lba>. P8*1" 
ma nemaža duomenų apie Lietu
vos :. rusifikaciją ir rašoma: „Jau 
nuo! 1975 m. rusų kalbos moky
mo reikalais pastebimos ryškios 
rusifikacijos pastangos. Miestų ko
mitetai skrupulingai seka, kad 
nebūtų vien tik lietuviškų iška
bų 4r reklamų, parduotuvėse ir 
pašto skyriuose informaciniai už
rašai dažnai tik rusiški. Rusiš
ku pavyzdžiu rašomi tėvavar-
džiai pasuose. Lietuviškų sieni 

niuose komunistų partijos bilie
tuose esąs praleistas Lietuvos var
das ir pan. 

Okup. Lietuvos ateizmo religijos 
„vyskupas" J. Aničas š.m. „Lite
ratūros ir meno" 7-10 numeriuo
se paskelbė rašinių seriją apie 
lietuvių išeivijos kultūrą, steng
damasis suniekinti visas išeivijos 
pastangas šioje srityje, lietuvius 

DARBININKAS IR KOLEKTYVAS 
Darbininkų išnaudojimas komunistinėje vergijoje 

J. VAICELIŪNAS Ir laisvajame pasaulyje darbi
ninkai dirba kolektyviai: fabri
kuose, kasyklose, dirbtuvėse ir ki
tose srityse. Bet yra daug sričių, 
kur žmonės dirba pavieniui su sa
vo šeimos nariais ar samdiniais 
pagelbininkais: ūkininkai, siuvė
jai, kirpėjai, batsiuviai, krautuvi
ninkai ir klt- Laisvojo pasaulio 
darbininkai, kurie dirba kolekty
viai, turi savo unijas, kurios rūpi
nasi darbininkų darbo sąlygomis 
ir atlyginimu. 

Komunistiniame pasaulyje ko
lektyvai yra kaip taisyklė visose 
srityse, o darbo sąlygas bei atlygi
nimus nustato krašto vyriausy
bė —.komunistu partija, nes vy
riausybėje gali būti tik komunis 

" . " " . ^ T . M L M : " * ,. . rašytojus bei kūrėjus. „Perspėk- tai. Ir sovietiniai komunistai spėjo 
ruų kalendonų ypač populiarių n ilgu įsitikinti, kad kolektyvizacija ne 
kaimo vietovėse, tiražai toki men J J J F * 6 
, . , , . . ., ., . .„ rašiniu (19-36 p.) jam sumaniai 
ki, kad , i e išgraibstomi iš po fr ^ a£į. R ^ ^ 
prekystalio, uz tat rusiškų gali ( d } ^ ^ ^ } ^ ^ 
gauti laisvai. Tas pat su sven- ,. .. , , v . . T A f. . . " . , . J , , ._ . liojimus, gal dar atsimena, kad timais atvirukais. Gydymo istai- , L M j . . , , J * , „ bolševikų propagandos vyresnysis gose irgi brukama rusų kalba, Z • i - y • •.., 

, i • j ^ • . ypatingai puola mūsų rašytojus 
p v ^ recepto lapelyje gydytojui g v a r t o j a m o s l i e tUvių kalbos 
primenama vartojimo būdą rasy- D v •*• J i J 
f. , . . i- grynumo. R. Vaičius nurodo, kad ti rusų, arba rusų ir nacionaline ' , . . . . . . , ,, . , r, T . T . T. . ,. . „puoselėti gimtąją kalbą svetur kalba. Jau ir Lietuvoje disertaci- Z ^ -i • -J.- i —• i 

v _., , 1t_ , šiuolaikinėmis sąlygomis yra lajos rašomos tik rusų kalba, moks- , • • •:«.-. i T • • į. . . . . s - T J ' bai ir labai sunku. Jei ir po tolimai straipsniai taip pat, nes ne- , . ., . . - , . . . . . •_ : *\. . . , , kio ilgo atotrūkio nuo gimtojo sant reziume tarptautinėmis kai- , Xi ° - .x . . . . 1 , . , , . . , . . . . . . kTasto mūsų išeiviai vis dar ra-bomis, mokslininkai susivilioja v , , ,». i « . , . ..i , • . , . ,.,.. J so sklandžia kalba, reikia tik 
platesnio savo darbų paplitimo ,v. .. « 
galimybėmis. Taip pat skatina- ° ^ 
mas mokslinis mąstymas rusiš- Žinoma, okup. Lietuvos lietu
kai — o rezultatas: retas moksli- viai neturi galimybės skaityti iš
ninkąs (ne humanitaras) suge- eivijos rašytojų raštų, nes tik la
ba išsamiai ir taisyklingai pašne- bai mažas mūsų knygų egz. skai-
kėti savo specialybės tema lietu- čius juos pasiekia. Tačiau vienas 
viškai. Vis daugiau autorių ra- kitas veikalas vis dėlto buvo ten 
šo knygas lietuvių kultūros ir me- atspausdintas. Kaip pavyzdys nu-
po temomis rusiškai. (L. šepetys, rodomas Vilniuje išleistas Ma-
J. Paleckis, G. Vaitkūnas, J. riaus Katiliškio kūrinys „Miškais 
Glemža ir k t ) , o lietuvių kalba ateina ruduo". Apie šią knygą 
jos neišleistos. Tai pamažu, bet pogrindžio spaudos bendradarbis 
nuosekliai siaurinamos lietuvių rašo: „Romano siužetas nesudė-
kalbos funkcijos" (11 pusi.). tingas, nėra ir kitų įmantrybių. 

# Viskas atrodo, paprasta. Tačiau 
21 - • t kalba... Ji taip miela mums, nors 

Mūsų cituotos „Perspektyvos" 

ir gyvenantiems visą laiką Lietu 
iškelia pragaištingą Sovietų Są- vofe deja, jau atpratusiems nuo 
jungos aukštojo mokslo ministro g e r o S j gražios lietuviškos kalbos. 
1978. Xn. 6 įsakymą. Nr. 1116, M Katiliškiui nesutrukdė anti-
kuriame „reikalaujama okupuo- komunizmas mylėti ir gerbti gim
tų respublikų aukštosiose ir vi- ^Ą j ^ n ^ Gimtąją kalbą mylė-
durinėse mokyklose įvesti specia- t i i r puoselėti trukdo ta ideologi-
lių disciplinų dėstymą, kursinių j a j fa^ą išpažįsta J. Aničas ir 
ir diplominių darbų rašymą, kon- ^i fa^ y ^ jai ši ideologija, 
ferencijų ir seminarų vedimą ru- netoleruojanti jokių kitų pažiūrų, 
sų kalba. Sis įsakymas yra akivaiz- truM0 mums iki šiolei pažinti 
dus šovinistinės rusinimo politi- emigracijoje sukurtas kultūrines 
kos, carinės Rusijos pradėtos dar vertybes, tai ji šiandien bruka 
1864 m. tęsinys. Tik okupantai ^^ k ^ į vafrų darželius. Tai 
gati reikalauti atsisakyti pagrin- ^ išpažinėjai pirmieji išsižadė-
dinės kiekvienos tautos teisės var- j 0 gimtosios kalbos ir vis dau-
toti savo gimtąją kalbą, nes nei g i a u j r daugiau vartoja okupan-
viena tauta savanoriškai tos tei- tų kalbą". (31-32 pusi.), 
sės neatsisakys. Okupacinė val
džia dar kartą parodė, kad jos * 
konstitucija tarnauja tik lengva- % g į k į m ^ m o s b a n d o s u m a l . 
tikiųmulkinimui . (18pus l ) . tf „ ^ ^ okupantai dar-

Tohau pognndzio spauda iš- . . . . . . . . . - -

visur tinka, ypač žemės ūkyje. 
Nuo tos sistem,os jie ne tik neat
sisako, bet vis stengiasi ją rekla
muoti, girti. Žinome pasakymą: 
gera prekė pati save giria. Jei ko
lektyvizaciją reikia dirbtiniu bū
du girti, propaguoti, tai rodo, kad 
ta sistema yra menkavertė. 

Sovietinis ekonomistas R. Gri
gas savo straipsnelyje "Darbinin
kas ir įmonės kolektyvas" (M. G. 
1977. Nr. 3, 31 p.) propaguoja 
kolektyvo vertę. Yra ir laisvajame 
pasaulyje komunistu, bet jie ko
lektyvo nepropaguoja ir patys jo 
nepraktikuoja. Tiesa, jis kalba 
apie sovietinį kolektyvą, kur ko
lektyvai yra taisyklė, kur žmonės 
neturi žmogaus teisiu- Darbinin
kai neturi teisės reikalauti darbo 
sąlygų pagerinimo ar žmoniš
ko atlyginimo. Sovietų sąjungos 
darbininkai norėtų gauti n,ors 
t.okį atlyginimą, kokį gauna dar
bininkai laisvajame pasaulyje, 
kur pagal sovietinę propagandą 
darbininkai yra išnaudojami. 

R. Grigas apie sovietini kolek
tyvą rašo: "Dirbant ir bendradar
biaujant išryškėja žmogau kūry
biniai sugebėjimai, išugdomi 
įgūdžiai, socialiniai —psicholo
giniai bendradarbavimo bei el
gesiu bruožai, formuojasi kultūra. 
Galima taip pat tvirtinti, kad tik 
kolektyvo dėka žmogus gali reikš 
tis kaip asmenybė. Tik kolektyvas 
gali pripažinti asmenybę. Bet 
koks bandymas šiais laikais atsi
riboti nuo kolektyvo, ignoruoti 
glaudesnių ryšių su juo būtiny
bę atsiliepia žmogaus sveikatai ir 
nervams". Kažkada ir komunis
tai rašė, kad žmogaus nervams 
pataisyti geriausia vienam pabū
ti prie upės ar ežero su meškere, 
o dabar jau rašo priešingai. Gal 
to pareikalavo komunistu genera
linė linija. 

Kultūra 
Komunistai sociologai ir eko

nomistai aiškina, kad tik kolek

tyve išauga kultūra, išauga asme
nybės. Kultūringame pasaulyje 
kolektyvas nereikalingas išaugin
ti kultūrai, kultūrininkams. Žino
ma, kad Edisonas ir Ein
šteinas nedirbo kolektyve, o 
jie buvo labai kultūringi ir savo 
išradimais pasitarnavo žmonij.os 
civilizacijai. Jei kolektyvas iš
augintų kultūrą, tai Sovietų Są
junga būtų pirmoji išradusi tai, 
kas yra šių laikų mokslo viršūnė 
se: atominiai išradimai, kompiu
teriai ir t. t. Sovietai atomines 
paslaptis išvogė per dr. Fuks, o 
kompiuterius perka iš JAV. 

Kam komunistams reikalinga 
kultūra, jei jie nemėgsta kultūros, 
kultūrininkų. Kiek kultūrininkų 
Sovietai laiko Sibiro lageriu,ose, 
kiek jų išžudė? Net garsusis ru
sų mokslininkas Sacharovas šian 
dien yra elgetos vietoje, kai tokie 
pat mokslininkai kultūringame 
pasaulyje turi geriausias darbo k 
gyvenimo sąlygas, geriausią at
lyginimą ir pilną laisvę. 

Yra ir laisvajame pasaulyje ko
lektyvų: kooperatyvų ar net kai 
kurių religinių sektų bendrai dir 
barnų ūkių- Bet tie kolektyvai 
priklauso tiems, kurie juos sukū
rė. Jiems priklauso ir iš tų kolek
tyvų gaunamas pelnas. Sovietų 
Sąjungoje visi kolektyvai priklau
so valstybei — komunistų parti
jai, todėl ir visas iš kolektyvo 
gaunamas pelnas eina valctybei 
— komunistų partijai. Kolektyvo 
nariai yra tik vergai su elgetišku 
atlyginimu. 

Darbininkas — pareigūnas 

Toliau R. Grigas sako, kad ko
lektyvo darbininkas įmonėje yra 
ne tik frizuotojas, šaltkalvis, bet 
kartu gali būti profesinio komi
teto, draugiško teismo narys, drau

govininkas. Kam tas viskas reika
linga? Juk ir tie pareigūnai dau
giausia yra komunistų partijos 
nariai. Komitetas yra botagas dar 
bininkams, draugiškas teismas yra 
institucija darbininkams bausti, 
o draugovininkai yra KGB neap
mokami pagelbininkai — šnipai, 
kurių tik Lietuvoje priskaitoma 
per 100,000. Kam tie pareigūnai 
reikalingi, jei pagal Sovietų pro
pagandą Sovietų darbininkai tu
ri geras darbo sąlygas, gauna ge
rus atlyginimus, jei darbininkams 
po darbo nereikia stovėti eilėje 
prie vienos ar kit.os krautuvės, jei 
darbininkai yra pajėgūs pakanka
mai nusipirkti tinkamo maisto, 
drabužių, apavo, jei darbininkas 
turi 5 — 6 kambarių butą? Argi 
toks yra geras ekonominis gyve
nimas, kurį taip garsina "neiš-
naudotojų" karste? 

Spartinti darbą 

PERSIJOS ŠACHO TURTAI 
A. TENISONAS 

Persijos šachas nustojo savo to žymi dalis, tarp 2 ir 4 bilijo-
sosto, bet tas sielvartas, kurį Inų dolerių, per pastaruosius po-
patiria tremtiniai, nustoję tėvy 
nes, nebus jam toks baisus, nes 
"karalių karalius" visvien liks 
vienas iš turtingiausių pasau
lyje. 

Pahlevi — dinastijos legen
da, kurią sutvėrė Persijos ša
cho tėvas prieš 63 metus, yra 
vienintelis pavyzdys žaibiškai 
greito pakilimo į neaprėpiamus 
turtus. Tikslus įvertinimas jo 
šeimos turtų nėra įmanomas, 
bet yra aišku, kad šacho tur
tai Viduriniuose Rytuose gali 
būti palyginti su Saudo Saudi-
Arabijoje ir su Al Sabah tur
tais Kuveite. 

Bankų manymu, šacho asme
ninė piniginė yra daugiau kaip 
bilijono dolerių vertės. Banki
ninkų apskaičiavimu, jo tur-

kelia faktus, kad nuo 1979 m. 
pradžios žymiai sumažėję lietu-

gi stengiasi, kad ir malėjai bū 
tų lietuviai. Bet mūsų tautos dva
sia tėvynėje tebėra gyva, o dva-

Sovietų kariniai "patarėjai" Kabu
le, Afganistane 

Sovietiniai sociologai (prof 
Cerkasovas) pataria darbovietėse 
nedaryti ilgų konvejerių, prie 
kurių darbininkai nuobodžiai 
dirba. Turi būti daug trumpų 
konvejerių, kad darbininkai tik 
spėtų suktis prie sav.o darbo, kad 
darytų lenktynes. Takiu atveju 
darbininkai namie racionaliau 
praleidžia laisvalaikį. Ką reiškia 
racionaliau praleisti laisvalaikį. 
Jei labai išvargę darbininkai grįž
ta namo, jie tuojau krenta į lovą 
poilsiui. Apie kokį laisvalaikį ga
lima bekalbėti? O kartais toks dar 
bininkas turi pastovėti prie krau
tuvės po 2 —3 valandas. Tai tau 
ir racionalus poilsis. O prie krautu 
vės durų tenka pastovėti, nors ir 
nieko gero negautum nusipirkti. 
Lietuvoje, viename miestelyje bu
vo paskelbta, kad į mėsos krautu 
vę atvežė dešrų. Prie krautuvės 
sustojo apie 300 pirkėjų. Apie 100 
jų gavo nusipirkti po 300 gra
mų dešros, o visi kiti, išstovėję 
eilėje apie porą valandų, turėjo 
grįžti namo be kąsnelio deš
ros ar kitokios mėsos. Sovietų 
ekonomistai ir sociologai turi ži
noti, kad darbininkai nevalgę ne
gali dirbti ir dar ruošti lenktynes, 
kad darbininkai turėtų gauti ir 
būtų pajėgūs nusipirkti maisto 
produktų ar kitokių prekių. Kaip 
Sovietų Sąjungos darbininkai ga
li gyventi, jei už džinsus turi ati
duoti visą mėnesinį uždarbį, kai 
laisvajame pasaulyje darbininkas 
tuos džinsus užsidirba per 3 — 4 
valandas. 

Sovietinis sociologas prof. G. 
Cerkasovas sako: "Darbininkai, 
nuolat dirbantys suprastintas ope
racijas, dažnai būna abejingi kul
tūrinėms, dorovinėms vertybėms". 
Pagal Čerkasovą išeina, kad dar-

\ be darbininkus reikia vyti kad jie 

prie savo darbo negalėtų pakel
ti galvos, kad jie būtų kultūrin-

Į gesni ir dorovingesni. Čia gal 
būtų kiek tiekos, tik ne darbinin
kų bet komunistų profesorių dar 
be, kurie dirba lengvą darbą ir 
dėl to moraliai suvedžioja savo 
studentes ("Drg." 1979. Nr. 162, 
1 psl.). 
Komunistų partija prisipažįsta 

Komunistiniame pasaulyje dar
bininkai dar dirba sunkius fizinius 
darbus, nes trūksta technikos-
Tai pripažįsta ir partijos suva

žiavimas: "Pagrindinėse TSRS liau 
dies ūkio vystymosi srityse 1976 
— 80 metams numatyta kurti ir 
diegti mašinų sistemas, apiman
čias visą technologinį procesą pir 
miausia tose šakose, kur daug dar
bininkų tebedirba sunkų rankų 
darbą, taip pat po žeme ir kito
mis kenksmingomis sąlygomis". 
Jei pati partija kalba apie labai 
sunkius darbus, kuriuos darbinin
kai atlieka rankomis, nes nėra 
mašinų, tuo tenka patikėti. Sovie 
tai raminosi, kai tuos sunkius 
darbus dirbo karo belaisviai bei 
kaliniai. Dabar karo belaisvių 
nebėra: jie išmirė, o vienų kali
nių tiems darbams dirbti neuž
tenka. Sunkius darbus rankomis 
turi dirbti normalūs darbininkai. 
Sovietų Sąjungoje linksniuoja
mas žodis mokslas, mokslas, moks 
las, o tas jų mokslas krašto civi
lizacijai nieko gero neduoda. 

Nuostabu, kad Sovietų Sąjun
gos ekonomistai visai nemini eko
nominių gyvenimo sąlygų, kiek 
darbininkas per valandą uždirba, 
kokių prekių ar maisto produk
tų ir kitų prekių galima nusi
pirkti laisvai ir t t. Tie ekono
mistai apie gyvenimo ekonomiją 
nepasako nė žodžio, o metasi į dar
bininkų kultūringumą, dorovin
gumą pagal komunistinę sistemą. 

rą metų yra iš Persijos perkel 
ta j JAV kaip šacho šeimos 
turtas. Manoma, kad ir Šveica
rijos bankuose ir kitur yra lai
komos šacho atsargos. 

Šacho tėvas, kuris, būdamas 
30 metų amžiaus, buvo beraštis 
puskarininkis, pradėdamas ka
raliauti, pralobo, pasisavinda
mas ištisų kaimų žemes. Be to, 
ir jo šeimos nariai iš kiekvie
nos firmos Irane gaudavo ak
cijas 

1958 m. šachas įsteigė Pah
levi instituciją ir pareiškė, kad 
90 procentų savo turto jis įdeda 
į tą organizaciją. Teoretiškai 
tai buvo labdaros įstaiga ir šei
mos trestas. Sausio 9 dieną ša
chas liepė kitiems šeimos na
riams savo turtą pavesti tai or
ganizacijai. Tuo jis tikėjosi su
švelninti minios susierzinimą 
dėl korupcijos prieš Pahlevi 
giminę. Bet tas jam nepadėjo, 

šacho asmeniškas turtas su
sidaro iš valstybinių pajamų 
padidinimo, kurie "vyriausiai 
šacho vadovybei" per praeitus 
biudžetinius metus davė jam 
apie 43 milijonus dolerių. Bet 
svarbiausias dalykas, kad taip 
vadinama Pahlevi organizacija, 
nežiūrint labdarybės skraistės, 
iš tiesų yra šacho privatinė nuo 
savybė 

Viename dokumente, kurį 
praeitais metais disidentai įtei 
kė Irano Teisingumo ministeri
jai, buvo paskelbtos tos organi
zacijos užkulisių detalės, žino
vų teigimu, tos detalės esančios 
teisingos. Sąrašas rodo. kad 
Pahlevi gavo turtus laiko septy 
niolikoje bankų ir draudimo 
bendrovėse, šacho šeima daly
vavo ir 25 metalo apdirbimo 
įmonėse, 8 kasyklose, 10 staty
bos medžiagų firmų, 45 staty
bų firmose, 43 maisto aprūpini
mo bendrovėse ir 26 prekybos 
įmonėse, šacho šeimai priklau
sė taip pat kone visų Irano 
viešbučių pelno pajamos. Iš 
kitų šaltinių jiems priklauso 
70% visų šalies viešbučių tur
tas. 

Taip pat ir su Amerikos bend 
rovėmis yra "Joint ventures", 
kurios dirba Irane General Mo
tor bendrovėje Irane, Pahlevi 
turi 55% akcijų. 

Visi Pahlevi organizacijų 
turtai vieno britų žinovo verti
nami nuo 28 iki 3,3 milijardų 
dolerių. Taip pat yra nurody
mų, kad Pahlevi organizacija 
gauna pinigų iš Irano naciona
linės naftos bendrovės, vienos 
įš septynių didžiausių pasaulyje 
bendrovių milžinų. 

viškų žurnalų, laikraščių ir kny- k n i e k a s j . ' ^ ^ 
gų tiražai bei apimtys. Nuo 1977- R e i k i a ^ g l a u d g { m ha^xw& 
-8 m. Vilniuje leidžiami „Russ-
kaja jazyk v škole" ir ' " ^ "" 
teraturnaja". 

'Litva li- pavergta tauta, kurti išeivi
joje greitai nenykstančias kultū
rines vertybes, dalintis jomis su 

1977.IH15 taip vadinamoji so- tėvynėje gyvenančiais lietuviais, 
vietinės Lietuvos švietimo minis- O kad mūsų svetur sukurtos ver-
terijos kolegija nutarė toliau in- tybės be galo vertingos paverg-
tensyvinti bei plėsti rusų kalbos tai tautai, matyti kad ir iš šios 
mokymą bendrojo lavinimo lie- pogrindžio spaudos pastraipos: 
tuvių ir lenkų kalba dėstomose „Daugelis išeivijos rašytojų tur 
mokyklose. Ruošiami specialūs būt ir kuria, tikėdamiesi, kad ka
siam reikalui vadovėliai I-II kla- da nors jų kūriniai bus skaitomi 
sems. Parengtos instrukcijos kaip ir tautos kamieno. Jis tikriausia 
dėstyti rusų kalbą vaikų darže- nulems išeivijos kūrinių likimą, 
liuose. Didinamos rusų kalba lai- Tam tikru mastu tas likimas jau 
dos per radiją ir televiziją. Aukš- šiandien sprendžiamas. Lietuvą 
tesnėse klasėse rusų kalbos pamo- pasiekią visais įmanomais būdais 
kų skaičius padidintas. išeivijos kuriniai eina iš rankų 

. į rankas, įgydami šimtus ir tūks
tančius naujų bičiulių. Poezijos ku 

Rodosi, kad Mokslo akademi- rinių kelias lengvesnis — jie per
jos Lietuvių kalbos ir literatūros sirašbmi į smulkius bloknotėlius 
institutas yra tokia įstaiga, i ku- ar sąsiuvinius... Dažnas gavęs 
rią sunku įrerpti kurią nors sve- dienai kitai paskaityti, turi pasku-
timą kalbą. O tačiau 1977 m. bomis peržvelgti ir duoti kitiems, 
birželio mėn. nutarimu šiame Tačiau ir toks skubotas susipaži-
institute įsteigta rusų kalbos gru- nimas palieka tam tikrus pėdsa-
pė. kus. Šiandien jau aišku, kad išei-

1979 m. gegužės mėn. pabai- vija sprendžia 'daugelį Lietuvai 
goję Taškente buvo sušaukta aktualių problemų". (Problemos, 
speciali konferencija visų Sovietų 33 p.). 
Sąjungos nerusiškų tautų rusini- b.ko. 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

P. MELNIKAS 
6 

Palydėjęs Danį į kiemą, ūkininkas jam parodė 
savo seną dviratį. 

— Imk, tau reikia. Tik saugokis, — pridėjo. — 
Bus tiltų, užtvarų. Nežinau, ar pasiseks. 

Kai iš namų juokaudamos išėjo su juo 
atsisveikinti ir dukros, kuri kluonan įsliuogė, Danys 
galvojo, kuri? Aišku, kad visi kaimo vaikinai fronte 
ar ligoninėse, o jis čia vienintelis atklydęs vyras, 
retenybė. Bet kurią pabučiuoti atsisveikinant, jis 
kankinos, nežinodamas kaip pasielgti. Darėsi ir 
liūdna, nors kauk. Tada nusiėmė nuo riešo laikrodėlį, 
sakydamas ūkininkui "dėkui, prašau, jums už 
dviratį dovanoju..." 

Ūkininkas nenorom paėmė jį į rankas, apžiūrėjo. 
Pastebėjęs stiklo įtrūkimą, grąžino jam atgal. Danys 
su juo prišoko prie vienos merginos ir kandžiai 
įsisiurbė į jos lūpas. Prišoko prie kitos, galvodamas 
"tai ji", spaudė laikrodėlį į rankas, sakydamas "tai 
atminimui". Bet mergina kratė galvą, ir tik drėgnose 
akyse išskaitė, kad tai "ji". 

Susijaudinės parišo ryšulėlį ir šoko ant dviračio. 
— Gruess Gott, — jam šūktelėjo visi ir, greitai 

pedaliuojant, už pasisukimo dingo vaišingas ūkis. 
Atrodė, merginų akys dar lydėjo, ir keistas 

jausmas. J i s juto paskutiniosios šiltus pečius, kaip 
šviežią duoną delne, ir gailėjosi, kad suvenyro jėga 
jai neįbruko. Mergina gal pasuktų laikrodėlį ir tas 
tiksėtų jos šiltoj rankoj, kaip atminimas. 

Tolėdamas jis juto, kad tokia romantika vėsta. 
Jis pedaliavo prieš ateinančią aušrą, kad pasiektų 
plentą, kuriuo Gauga jau buvo viena diena arčiau 
Lietuvos. Perkirtęs jį. žiūrės kas atsitiks. 

N u l ė k ę s n u o k a l v o s , s t ū m ė d v i r a t į 
prakaituodamas prieš kalną, o leidžiantis pakalnėn 
jau aiškiai matėsi grėsmingai artėjančio balto tilto 
lankai, tarsi išdžiūvusio, apsivertusio žvėries 
griaučiai. 

Kažkas žybtelėjo ant tilto, pranyko, ir vėl... 
Iš arčiau jau matėsi šalmai. Keli rusų kareiviai, 

atsirėmę į tilto turėklus, šnekučiavo. Apie tokias 
kliūtis ūkininkas perspėjo, kai jis į merginas žiūrėjo. 
Aišku, jie paklaus, kas esi? Kur važiuoji? Austras?... 
Ir nuo tos minties, kaip žaibas, suktelėjo iš plento 
dešinėn į šunkelį, ir girion. 

Ar jie pastebėjo? Gal ne... Ir keliuku, po to upės 
krantu pakreveizavęs, jis paslydo ir pargriuvo. 
Dviračio ra tams sukantis ore, atsisėdo ir klausėsi 
kas dedasi ilsėdamasis. 

Užtenka ilsėtis, kažkas varė į priekį. 
Bet tingėjo vis bėgti ir bėgti. Jautė, kad negalėjo 

pakilti. Minutės bėgo. ir laikas atrodė buvo ne jo, bet 
kitų rankose. Šiltų pečių kaimiete, aš tavęs 
neužmiršiu, lipnia burna stengės sušnibždėti. 

Reikėjo jam nusirengti dabar, nusiauti batus, ir 
marškinių rankovėm parišus rūbus po kaklu, bristi 
per upę. At bus gilu? 

Kai tai padarė, įbrido, nors šaltas vanduo karpė 
ir nervinančiai blizgėjo. Šaltas vanduo ir akmenys 
zulinėjo jo kojas. Pasinėręs į vandenį, jis plaukė, 
regėdamas brūzgynus ir kranto žvyrą šešėlyje. Štai 
jau čia. Žvyras beveik pasiekiamas ranka. Čiupęs už 
gleivėto šakyno, drąsiau kojom palietė gan slidų 
dugną. 

Atsirišęs rankoves, trenkė rūbus ir vėl metėsi 
plačiais kirčiais plaukti atgal. Matė krante dabar 
blizgantį dviratį. — jo jokiu būdu palikti negalėjo. 
Kai sliuogterėjo iš deginančio vandens, bėgiojo ir 
stengėsi sušilti. Brr... Žandikauliai jam šokinėjo. 
Reikėjo atgauti kraujo apytaką... Atradęs rankos 
storumo pliauską ir dar kelias, kalendamas dantimis 
laužė šakas ir pliauskas nešė į vandenį. Ant jų guldė 
dviratį ir stūmė į kitą krantą, į drabužius. 

Bet srovė nešė ir kažkur keistai judėjo vanduo. 
Kapodamas kojom, kaip šliužas, jis stengėsi aplenkti 
rėvą. Bet. pliauskas perdaug paspaudęs, juto, kad jos 
skiriasi ir tolėją viena nuo kitos. Galais 
priartėdamas, tai toldamos. jos vos prilaikė 
slankiojantįdviratj. Dviračiui kiek pasinėrus, 
užkabino šiaip taip ragą ant jų ir. prilaikydamas 
kvapą, malė kojom ir pasidavė srovei. 

Kranto linija neartėjo. 
Negi prie tilto nuneš? 
Nuo šios minties vėl dirbo tik kojom ir buvo 

viską bepaliekąs — tegul grimsta! — kai kojom 
pasiekė dugną. 

Pasiekęs krantą, sunkia; alsuodamas griuvo. 
Ilgai nejudėdamas, spiaudė išgertą vandenį ir 
kosėjo. Vanduo lašėjo ant smėlio, krūtinėje daužėsi 
akmenys, ir jis drebėjo. 

Pašokęs, nubėgo prie drabužių. Rengėsi, 
tratindamas dantimis, ir dairėsi, ar niekas jo 
nematė. Jis beveik įprato išlikti gyvas. Laimingai 
nuveikti, ką norėjo. Bet, ar taip bus visuomet? 

Instinkto, baimės ir savisaugos padiktuotas 
šuolis iš sunkvežimio jam viską sumaišė. J is bus 
amžinu bėgliu. Ir Gaugos šešėlis jį visur, tur būt. 
lydės. 

(Bus daugiau) 
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Palyginimų žodynas 
M. Capkauskas 

Didžiausią iio rinkinio dalį su
daro lietuvų liaudies palyginimai. 
Lietuviu kalboje Sis rinkinys yra 
vienintelis. Siame žodyne telpa 689 
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
tų 8.047 palyginimai-apibūdinimai, 
juokai. Didelio formato. 296 pusi. 
Viršelis dail. R. Bukausko. Išleista 
Montrealks 1979 Kaina su persiun-

1 timu $7.91. Illinois gyventojai dar 
• prideda 35 et. valstijos mokesčio 

U š s a k y n m siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St., Chicago, IllinoU 
60629. 

C L A 5 S I F I E D G U I D E 
M l S C E L L A N E O U S j I Š N U O M O J A M A — F O R R E N T 

Svečiai LKMA suvažiavimo užbaigiamajame bankete Taukinių namų salėje, Chicagoje. 
Nuotr. V. Noreikos 

BOSTONO ŽINIOS 
L I T U A N I S T I N E S MOKYKLOS | Komitetas pasivadino Didžiojo i tas spalio 7 d. 

30 M E T Ų S U K A K T I S 

B o s t o n o Lituanist inė mokyk-

Bostono lietuvių Bostono 350 
metų jubiliejaus komitetas (ver
timas i š anglų kalbos, nes ang-1 
liškai bus rašomas) . Taip pat tų sukakt ies 
teigiamai atsakoma Bostono 350 j ^ -
metų jubiliejaus komitetui, kad! 
lietuviai dalyvaus. B e to, tei
giamai atsakoma ir į kitus pa
siūlymus, kad lietuviai dalyvaus. 
Miestas duos vienai dienai mies
to rotušės aikštę su garsiakal
biais nemokamai, kur tautybė 
galės atlikti savo programą. Per 
miestą važiuos "flotai", kur ir irimo sukakt ie s minėjimas lap-
lietuviai rengiasi turėti papuoš- į kričio 18 d. 

,tą sunkvežimį. 

Lietuvių komitetas prašo or

ia buvo įkurta ir darbą pradė-
d ė j o 1949 m. rudenį, kai jau 
k iek didesnis būrys naujų lie
t u v i ų ateivių įsikūrė Bostone ir 
jo priemiesčiuose. 

Mokyklos vedėja is buvo: Vla
d a s Kulbokas, K a z y s Mockus, 
J u s t i n a s Vaičait is , Ona Girniu-
v ienė , A n t a n a s Mažiulis ir jau 
devyniol ikt i metai yra rašyto
j a s A n t a n a s Gustai t is . 

Ši mokykla išvarė gražią lie
t u v i š k ą v a g ą B o s t o n o l ietuvių 
g y v e n i m e ir l i e tuvybės palai
k y m e . B u v o ir yra eilė moky
t o j ų , kurie yra š ios mokyklos ; ganizacijas ir paskirus l ietu-
aukl'ėtiniai. Tai gražus pavyz- Į vius sugestijų ir patarimų, kaip 
d ! geriau ir iškilmingiau lietuviai 

L ie tuvybės i š la ikymas išeivi-j būtų reprezentuojami. Ir ma-
j o j didele dalimi priklauso ir .nome, kad visi lietuviai turi 
pr ik lausys nuo l i tuanist inių mo- j būti suinteresuoti š iuo lietuvių 
k y k l ų . Kai prarandama t ė v ų , reprezentavimu. Kiek ir kaip 
g i m t o j i kalba, kada neskaitomi mes pasirodysime, k ą m a t y s ir 
t a kalba leidžiami laikraščiai ir; vietos amerikiečių valdžios at-
k n y g o s , t a d a ir tėvų, senelių stovai, tiek su mumis ir bus 
bei prosenel ių g imtas i s kraš tas skaitomi. 
n u e i n a užmaršt in. Šiuo reika- g u ^^^ komitetu laikinai 
h i žydai y r a pavyzdžiu. P e r p a l a i k y s ^ į Mykolas Drunga 
t ū k s t a n č i u s metų jie nenutau- į r a t s a k y s j ^ laišką, bet jis 
t o t ik todėl, kad neats i sakė sa- n e s u t i k o b ū t i to komiteto pir-
ro kalbos, turėjo s a v o mokyk- „ į ^ , ^ n e s ggąg labai užim-
l a s , savo t ikėj imo namus , savo ^ ^ ^ d a r b a i s 

spaudą , nors jie b u v o išblašky- sekant is komiteto posėdis 
t i p o visą pasaulį . Taip ir mes , 
l ietuviai , kol pa jėgs ime turėti 
s a v o l i tuanist ines mokyklas , sa 
v o spaudą, savo organizacijas, 
k o l skat ins ime ir le is ime savo 
v a i k u s mokyt i s t o s kalbos, tol 
b u s g y v a ir l ietuvybė. 

B o s t o n e spalio 2 0 d. l ituanis
t i n ė s mokyklos t ė v ų komitetas 
nor i a tžymėt i š ios mokyklos 30 
m e t ų sukakt į reng iamam ban
k e t e , į kurį kviečia ir v i sus lie- apygardos 8-ji Lietuvių diena 

j įvyks sekmadenį, rugsėjo 23 d. 
Maironio parke, Shrevvsbury, 
Mass. (prie Worcesterio) . Pro
grama : 12 -.30 vai. p. p. Vėliavos 

. . , . pakėlimas, 1:00 vai. Lietuvių 
m o k s l o metus pradeda rugpiucio ^ d a U J o n o R ū t e n i o u 

1 5 d. 9 vaL šv. Misiomis s v . 
P e t r o l ietuvių parapijos bažny
č io je So . Bostone . P o Mišių 
m o k y t o j a i ir mokiniai v y k s į 
m o k y k l ą ir pradės darbą. 

Tautinių šokių sambūrio šo
kių vakaras spalio 13 d. 

Vilniaus universi teto 400 me-
minėjimas spalio 

Bal fo B o s t o n o skyriaus 35 
metų sukakt ies minėjimas spa
lio 2 8 d. 

Dr . V y t e n i o Vasyliūno var
gonų koncertas lapkričio 14 d.' 

L ie tuvos kariuomenės atkū-

įvyks rugsėjo 25 d. 8 vai. va
kare Lietuvių Piliečių d-jos di
rektorių kambary. Tame susi
rinkime bus išrinktas šio komi-

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Iš VFOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

millllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlHIIIMIIIIIIIIIl 

MANO LIETUVIŠKA 
SPALVAVIM0 KNYGA 

(1 sas. ir 2 sas.) 

MOKYTOJU DĖMESIUI 

Dr. A. SešplauMo parašyta LIETU
VIŲ KALBOS GRAMATIKA ir SIN
TAKSĖ, pritaikyta išeivijos mokyk
loms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
Švietimo tarybos kaip labai tinkama 
§lų laiką mokykloms. Pridėkite 50c 
paštui ir mokesčiams. 

Taip pat labai vertinga knyga V. 
Uulevičiaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1M* 
1950 metais, 740 psl. su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams Siuskit? 
užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. m. 60629 

iH i i iMi i i i i i i i t in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f iM 

Tai puiki dovana — bet kuria 
proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S j 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardlene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt ' 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. ( 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., teL 776-1486 
iiiiniiiuiimmiimniiimtiiHiiiiuuHtiHt 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2301 W. 69 St., Chicago, III. 60629 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iimiiiiniiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimi; 

MO VI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

D C M E S I O ! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsio grindis. 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
• • • » • • • • • » » • » » • » « • • - » • • » - » - » • • 

iiiiiiiuiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiH 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

B . M O M . 2 i 2 kamb. apsild. batas 
suaugusiems. Yra šaldytuvas ir vi
rimui pečius. Jokių gyvuliukų. 
Apyl. 55-os ir Whipple. $175 dol. 
men. Skamb. po 3 v. p.p. 254-3818. 

ISNUOM. 4 kambarių butas suau- . 
gusiems. 4247 S. Artesian Avenue. j 

Telef. — 247-3838 

B E A L E S T A T E 

PIRKĖJO LAIMEI 
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

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

Valdis Real Estate 
2625 Wesi 7fst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizg
inės korteles. Z 

MM 

Kreipkitės į "Draugo" admiais-
rraciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų pataraavt-
mu. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

VYRAI IK MOTEKkS 

Reikia spaustuvei laužytojo* 
ar laužytojo paruošti darbus 
offsetui . Turi mokėti l ietuvių 
kalbą ir turėti patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-9501. 
P r a š y k i t e reikalų vedėjo. 

Mažai šeimai be vaikų, reikalinga 
patikima pora namų ruošos ir na-

i mo priežiūros darbams. Reikalinga 
į truputį ir automobiliu važiuoti. At-
: skira gyvenimui patalpa. Rekomen-
; dacijos reikalingos. Skambint die-

| skubiai parduodamas — numažinta n o m j s 847-4339 arba vakarais — 
i kaina. Gerame stovy. 2 mašinų | 323-1980. 

4 B U T Ų MŪRINIS NAMAS 
MARQUETTE P A R K E 

garažas. TEL. 434-7174 

i nmiiiHimiiiHiiiiuiiiiHiimiHHimiiiiHi 

' SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. i. 
! Chicago, 111. 60632, telef. 827-5980 

Mūrinis iy2 aukšto. 4 kamb. že
mai, 2 kamb. viršuj. Namas geras. 
Prie 70-os už Kedzie j vakarus. 

!ii»iU!i!itniinipiM!iiiiuni!i!itni!!!!imn 

P L U M B l N G 
Licensed, bonded, insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

Brokeris P . 2UMBAKIS 
Telef. — 778-e9l6 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

Mūrinis 6 kamb, bungalow. 
žas. Marąuette Parke. 

Gara-

Knygos didelio formato, gražiai | 
iliustruotos lietuviškomis temomis 

tinka mūsų mažiesiems. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 

, apdovanojo kitataučius supažindin-, 
i darni juos su lietuvišku maistu ir! SERAPINAS — 636-2960 
Į virimu, ši knyga yra sukėlusi la- j illilllliliiiiiiiiliililiiiiiuiliiiiuuuiuiiuill 
• bai daug pasisekimo lietuvių ir ki-. 
I tataučių darbo vietose ir organiza' 

ei jose. 

:r 
Redagavo Mykolas Drunga ir 

. . , , . Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
teto pirmininkas ir aptarti kiti Enterprises. Boston. Mass. Abi 
šio minėjimo pasiruošimo dar
bai. 

LIETUVIŲ D I E N A 

J A V Lietuvių B-nės Bostono 

t u v i u s atsi lankyti . 

M O K S L O M E T Ų PRADŽIA 

B o s t o n o l ituanistinė mokykla 

knygos su persiuntimu $5.75. UI. 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, 111. 60629 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Dlinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 
«MHiniMII!IUII!MllllllillllllllHIMtim«> 

| 10% — 207r. — 30Tc pigiau mokėsite 
• už apdrauda nuo ugnies ir automo-
; bUlo pas nius. 

FRANK Z A P O t I S 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incorae T a s 

Notary Republie 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
839-1784 arba 839-5568 

lllllllflllllllllllllliuuiliuilllllllllllilllllll! 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

KEYPUNCH OPER, 
Experienced 3742. 8,000 strokes. 

Downtown location witb liberal 
company benefits. Free parking. 

Call — 787-0280 

HELP WANTED VYRAI 

DRAFTSMEN 
structural steel shop detailers, 
overtime. Free insurance hospitali-
zation and vacation. 

Tel. — 922-6310 

Telef. GA 4-8654 
3208i/2 \y. 95th Street 

L I E T U V I A I B O S T O N O 3 5 0 
M E T U S U K A K T I E S 

M I N Ė J I M E 

bos ir lietuvių pritaikomojo me
no darbų parodos atidarymas. 
1:30—3:00 vai., parodų apžiū
rėjimas, pietūs 3 :30 vai. vaidi
nimas: ištrauka is K Ineiūros 
dramos "Vincas Kudirka". Vai
dina Bostono Lietuvių dramos 
sambūrio nariai; Pranas Aver-
ka, Danielius Averka, Vladas 

B o s t o n o lietuviai yra pakvies- Bajerčius. Kazys Barūnas, An-
t i da lyvaut i Bos tono miesto 350 drius Dilba, Marija Gineitienė, 
m e t ų sukakt ie s minėjime. Iki Jurgis Jal inskas, Rozalija Pe-
r u g s ė j o 15 d. reikia a tsakyt i į tronienė, Angelė Vakauzienė. 
t ą pakv ie t imo laišką, ar lietu- Režisuoja aktorė Aleksandra 
v i a i da lyvaus t a m e minėjime. Gustaitienė. 
K a i p j a u rašėme, minėj imas tę
s i s i š t i sus 1980 metus , bet pro
v i zor in i s minėj imo kalendorius 
b u s paske lb tas dar š iais me
t a i s . V ė l i a u j is bus papildytas 
i r p a s k e l b t a s pilnai. a k t o i k i n J m o 8 u k a k t i s 

R u s ė j o 4 d. buvo sukviestas , _ r 

l a i k i n a s k o m i t e t a s , kuriam pir
m i n i n k a v o M y k o l a s Drunga, dėl 
a t s a k y m o , ar l ietuviai dalyvau
s i m e t a m e minėj ime, o taip pat 
i š r i n k i m o k o m i t e t o pirmininko 
ir kokiu vardu ta s komitetas rugsėjo 16 d. 
v a d i n s i s , n e s j i s turi būti visų Lietuvių diena rugsėjo 23 d. 
•Trupiu a r organizac i jų vardu. Laisvės varpo rudens koncer-' 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo £ vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Marąuette Parke 2-jų aukštų mūr. 
3-jų miegamų butai. Gazo šiluma. 
$45,500. 

Marquette Parke. 3-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $47,000. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty 

iiiiiiiiiimiimiiiimiimimmiiiiiiiimmii 
M. A. Š I M K U S 

N O T A R Y p r m . i c 
I M K I 1 TAX SFJiVICE 

MAINTENANCE 
Full time positon for ąuali-
fied person. Good plumbing 
and carpentry experience 
necessary. 

Apply in person. 
C0UNTRY CLUB MOTEL 
8303 W. North Avenue 

Melrose Park, Illinois 

Talo pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ tSkvletimat. pildomi 

PII.IF.TYRES PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

iiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiuuiiiiiiiiiiii 

» 

Lietuvių dienoje paskaita ir 
vaidinimas rišami su spaudos 
draudimu, nuo kurio panaikini
mo šiemet suėjo 75 metai. Tuo 
būdu bus paminėta ano gėdingo 

P o vaidinimo bus vakarienė 
ir laimėjimų traukimas. 

PARENGIMAI 

Tautos šventės minėjimas 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos . Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai . F I R E S T O N E TIRES. 
Wheel al ignment and balancing. 
Brakes . Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and f ii terš . 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Dmagas, 4545 W. 6Srd St., 

Cbkago. ni . 60629 

R E A L E S T A T E 

1 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tel. G* 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MEKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet. 

6 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30,00000. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. J rytus 
Į nuo California Ave ir 71-os g-vgs. Nu

žeminta kaina. $45,000.00. 

BLTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimą* — Pardavimas 

Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

i 6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

Shop ir 4y2 kamb. liuksusinis butas 
antrame aukšte. Prie pat bažnyčios. 
$50,000. 

Brighton Parke. Trys mūr. namai. 
2-jų aukštų po 2 butus — vienas ša
lia kito. 64,000. 

Puikus investavimas. 62-os ir Fran-
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo šiluma. $75,000. 

Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
ražas. $68,000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58,900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

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

P R E S S B R A K E 
Reliable and experienced press 

brake operator. Mušt be able to 
read blue prints and to make own 
set-ups. Overtime available. 

ALLIED FABRICATTNG CORP. 
TeL — 6484)201 

P e r s k a i t ę "Draugą" duokit* 

ji k i t i e m s p a s i s k a i t y t i 

PRESS BRAKE SET UP 
AND 0PERATE 

CALL MAL — 247-8822 

(Food Service) 

P0T ANO PAN MAN 
Immediate opening at our Barring-
ton location. Experience not necea-
sary. Monday - Friday only. Con-
tact Ross Silvius. 

SAGA FOOD SERVICE 
Tel. 381-2600, Ext. 212 

An Eąual Opportunity Employer M/F 

Biznier iams apsimoka skelbt is 

d ienraštyje "Drauge". 

H E L P W A N T E D — M A L E 

E C H A N I C 
A national company seekmg experienced industrial sewiner machine 
mechanic to work N.W. suburban office. Mušt be a resident of The 
Ohicago Metropolitan area. Some travel reąuired. Excellent com
pany benefits plūs company car and expenses. Salary commen-
aurate with experience. 

CALL PAUL ANDERSON, Service Mbawager — 0 7 1 - 5 6 3 0 

T H E S I N G E R C O M P A N Y 
U.S. Sewing Products Divlnkm 

3839 N. Willow Street Schiller Park, Illinois 
FJgual Opportunity EmpVoy*r M/F 



riais padėti jai apsiginti. Išvijus 
visus priešus iš Letuvos, Bladas 
įstojo Marijampolėje veikiančion 
mokytoju seminarijon. Mokėsi ge
rai ir egzaminus išlaikius buvo 
paskirtas Ketūnų (netoli Mažei
kiu) pradžios mokyklos mokytoju 
ir vedėju. 

gė žurnalo nueitą kelią paminė
damas jo istorines datas, oficia-

daktorius Zigmas Raulinaitis. 
Per daugeli metu Stasys But-

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 12 d 

liuosius redaktorius ir per tuziną į kus atliko pagruv .nį "Kario" re-

Bladas Ir Zuzana Daukantai 

GARBINGAS LIETUVIS ARTĖJA 
PRIE 82 GIMTADIENIO 

Balandžio men. šventęs 50 metų vedybinę sukakti 
Kurie po karo Vokietijoje gy

veno Kemptene (Algau) lietuviu 
stovykloje, dar gal atsimena ma
lonu, draugišką ir visada links
mą tos stovyklos gyventoją Bla-
dą Daukantą. Gyveno jis su žmo
n a Zuzana, dukra Milda ir sūnu
mi Vaidotu. Abu vaikai lankė 
lietuvišką stovyklos mokyklą. 

Tokios geros širdies kaip Bladas 
Daukantas retai tegalima sutikti. 
Jis labai daug yra padėjęs savo 
tautiečiams, net neįmanoma visko 
ir beaprašyti. Manau, kad dar yra 
•tokiu ir Chicagoje, kuriems Bla
das Daukantas yra pagelbėjęs ar 
tai susirasti gimines Amerikoj, 
ar sudarė galimybę atvažiuoti su
darydamas buto ir darb,o garanti
jas ir juos sutikdamas atvažiavu
sius. Bet ar visi žino, kokias kliū
tis jis yra turėjęs? Turbūt tik jis 
vienas težino o išsipasakoti viską 
tai daug reiktų vietos šiame laik
raštyje. 

Kemptene lietuvių" stovykloje 
gyveno apie 2,000 lietuviu ir dar 
kelios dešimtys privačiai išsibars
tę mieste, pas vokiečius. Kaip ži
nome, karo metu ir po jo bet koks 
laiškų pasikeitimas su užsieniu 
buvo nutrūkęs. Bet lietuviams la
bai rūpė>:> kuo skubiausiai susi-

"TtSti su giminėmis Amerikoje. 
Vieni adresus turėjo, bet kiti pa
metę, žinoję tik vardus, pavardes j dinamoj 
ar miestus. Laiškų siuntimas ar 
gavimas buvo galimas tii 
kietijoje esančias amerikiečių įs-

kęs direktorius Daukantą atlei
do iš UNRA valdininko parei
gų, tuo pačiu ir iš darbp. 

Prasidėjus išvažiavimams už-
jūrin, Bladas Daukantas su šei
ma pats iš pirmųjų išvyko Ame
rikon, apsistojo pas gimines In
diana Harbor mieste. Atvykęs 
tuoj prisiminė pasilikusius Vokie
tijoje. Pasikalbėjęs su lietuvių 
parapijos klebonu prel. Kazimie
ru Biškausku, (miręs 1957 m. ba
landžio 29 d.) paskelbė spaudoje, 
kad neturį giminių ir iš niekur 
nesitikį gauti darbo ir buto ga
rantijų gali kreiptis į jį. Tokiu 
būdu Bladas Daukantas sudarė 
galimybę į JAV atvykti apie 50 
šeimų. 

1929 m. balandžio 1 d. sukūrė 
šeimą su Zuzana Vilkaite. Netru
kus buvo nukeltas tokipms pat 
pareigoms į Telšius. Priemiesty
je pasistatydinę ant 3 ha skly
po gražų namelį, Bladas užsivei-
sė medelyną. Iš savo to medely
no kaštonų medeliais su moki
niais yra apsodinęs visus pakelius, 
norėdamas, kad Lietuva būtų vi
sada graži ir maloni gyventi vi
siems ją mylintiems. 

Išvijus rusus ;1941 m. Daukan
tas Lietuvos vyriausybės buvo pa
skirtas Telšių apsflcr. pradžios 
mokyklų inpektorium. Tose pa
reigose jis išbuvęs iki pasitrauki
mo į Vakarus, rusams okupuo
jant Lietuvą. 

Išmokslinę vaikus, užsidirbę 
pensijas, Daukantai senatvės die-j 
nas praleisti pasirinko šiltąją 
Floridą,St. Petersburg Beach vie-1 
tovę. Su jais kartu gyvena sū
nus architektas Vaidotas, o duk
tė Milda, ištekėjusi už inž. Sta
sio Tamulionio, gyvena viename 
Chicagos priemiesčių. 

Vaikai gerbdami savo gerus tė
vus š m. balandžio mėn. 22 d. St. 
Petersburg Beach surengė jiems 
penkiasdešimties metų vedybinės 
sukakties šventę su Šv. Mišiomis 
ir vaišėmis. Šventėje dalyvavo 
per 60 svečių, tai Daukantų drau 
gai bei kaimynai. 

Abu Daukantai dar yra geros 
sveikatos ir žvalūs, šiuo metu sve
čiuojasi Chicagoje, apsistoję duk
ters Mildos šeimoje. 

Prie sveikintojų prisidedu ir aš 
su šeima, nes gerbiamieji Dau
kantai ir mus įrikiavo į tų 50 šei
mų eiles, padarydami ir mums 
darbo ir buto garantijas. Atvy-

pirmųjų bendradarbių. Išvardi
nęs pirmuosius bendradarbius ka
rininkus autorius toliau rašo: 
"Netrukus bendradarbių atsira
do ir iš kareivių — Kazys Vik
toras Banaitis, Stasys Butkus, Va
lentinas Gustainis, Antanas Ma
jus (vėliau kapitonas "Kario" re

dagavimo darbą ir dėl to jo var
das turėtų būti taKiomis progo
mis išskirtinai atžymėtas. Jeigu I 
autorius prie pavardės, n/>rs ir 
skliauteliuose, būtų pridėręs "ii-1 
gametis redakcijos sekretorius', | 
ta i šių eilučių nebūtų reikėję; 
rašyti. O be tokio minimalaus j 

i 
daktorius), Arėjas Vitkauskas. Pa - ' pap i ldyme Butkaus vardui daro

ma skriauda. Juk Butkus kuone 
visą savo produtkyvųi1" gyvenimą 

baigoje metų jų buvo 26", 

Kadangi Stasys Butkus straips 
nyje daugiau nepaminėtas, tai I 
atrodo, kad Butkus "Kar iui" bu- j 
vo tik tiek nusipelnęs, kad jis bu
vo vienu iš 26 pirmųjų metų 
bendradarbių. Tikrovėje Butkus 
redakcijos sekretoriaus titulu "Ka
rį" redagavo ilgiau negu visi ne
priklausomybės laikų oficialieji 
redaktoriai sudėjus drauge- Savo 
pasiaukojimu ir ištverme visus 
viršija tik dabartinis žurnalo re-

praleido "Kario" re. „kcijoje. Jis 
buvo pasišventę -dakcljos dar
bininkas ir tifaaj geras redakto
rius. T a d minint "Karį", reikėtų 
paminėti ir Butkų kaip redakto
rių arba redakcijom sekretorių! 

C. Surdokas 

MARIJA AUKSTAITE 
I S E I V Ė S K E L I U 

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rtf St., Chicago, III. 60629 

<>s 

I š sienos šešėlio neiškirsi. 
l i e t . patarlė 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėt i , 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
ta i s viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chioago, DL 60629. 
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Dvejų Metų Mirties 
Sukaktis E U D E I K I S 

i L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

Šia proga tenka su didžiausia 
pagarba prisiminti visu mylimą ir 
gerbiamą buvusį Indiana Harbor 
Sv. Pranciškaus lietuviu para- įkusius traukiniu sutiko, priėmė sa 
pijos klebpną prelatą a. a. Kaziivo butan poilsiui, pavalgydino ir 
mierą Bičkauską. Jis taipgi labai j nusivedęs pas lietuvį krautuvinin 
daug padėjęs atvykusiems susi
rasti butus ir darbus ir visus ma
loniai priimdavęs ir paguosdavęs. 

Lietuviai labai pamilo savo dva 
šios vadovą, o taipgi jis juos. Dau
kanto ir kitu pastangomis parapi
jos mokyklos patalpose tuoj bu
vo įsteigta ir lietuviška mokykla. 

Bladas Daukantas gimė 1897 
m. gruodžiu 12 d. Ghicagoje, va-

e 18 lietuvių kolonijo-
!' a r j je. Tėvas Pilypas Daukantas, rao-

~ ' r V < > I tina Juzelė Mačiukaitytė. Abu gi-

taigas. Bet tos įstaigos tokiais da-
mę Lietuvoje, Žemaitijoje. Ame
rikon atvykę dar jaunuoliai čia 

lykaisneuzsiimdavo, gal tai buvo ; s u k ū r ę v e i m ą T ė y a i u ž a u g i n o 9 
draudžiama. Tik jei kur nors atsi 
rasdavo geraširdis Amerikos lie
tuvis kariškis, ir tai tik vienam 
(kitam paslaugą padarydavo. 

Kempteno, o ir artimesniųjų 
stovyklų lietuviams buvo didelė 
laimė įsisteigus kano pabėgėliams 
šelpti organizacijai UNRA ir 
priėmus jon valdininku Bladą 

ką Jokūbą Karvelį paprašė duot 
kreditan maisto, pats garantavęs 
užmokėjimą. 

Taip buvo visiems geras, mak> 
nus ir nuoširdus Bladas Daukan
tas ir jo miel?. žmona Zuzana. 

N&buvau anksčiau pažįstamas, 
tik susipažinęs Kemptene, bet vi
są savo amžių šią šeim? gerbsiu 
už patriotiškumą ir me. ę Lietu
vai ir kiekvienam lietuviui. 

Lai Dievas jiems padeda ir to-
iau būti sveikiems ir laimingiems. 

Andrius Laukaitis 

vaikus — 4 berniukus ir 5 mer
gaites, Bladas pats vyriausias 

Matyti, kad visa šeima buvusi 
darbšti ir tvarkingai gyvenę, kad 
dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
grįžę Lietuvon, tėvai nusipirko 
nemažą ūkį ir sėkmingai ūkinin
kavo. Kiek vėliau šį pardavę, nu-

Daukantą, kaip Amerikoje gimu- j g į > J a u ***** d v a r € > < £ 
sį - JAV pilietį, mokantį 9mį*Mm™u[lw^}m!?f?Vi9*** 
kalbą. Būdamas UNRos valdinin-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
'<KARICT SUKAKTIS IR 

STASYS BUTKUS 

Gražu, kad "Kario" 60 m. su
kakties proga Osvaldas Žadvydas 
"Drauge" (1979. VII. 14) apžvel-

A. A. 

Steponas Kęsgaila-Kenstavičius 
Suėjo jau dveji metai, kai nelaukta ir nesitikėta mirtis 1977 m. 

rugsėjo 29 d. jį išskyrė iš mūsų tarpo. 
Pilkos gyvenimo dienos slenka, bet mes negalime jo užmiršti. 

Visatos Kūrėjas tesuteikia jam amžiną ramybę. 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos š. m. rugsėjo 29 d., 

šeštadienyje, 7:30 vai. ryto Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 
Montrealyje, Kanadoje. 

Nuoširdžiai prašome visus draugus ir pažįstamus prisiminti a. 
1. Steponą Kęsgailą-Kenstavičių savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona Joana ir brolis Antanas su žmona. 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS | 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO | 
A N T R A L A I D A S 

- l i l t l d o - f 
Mecaoatas — Prel. Juozai K a r a t o S 

Naujasis Testamentas yra pratiiko formato, įrištas kietais virla- E 
liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato tieka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 

K a i n a — $8.00 

minois gyventojai praiomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

Garą proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus: 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

D R A U G A S 
4645 Wttf 63rd Stratt 
Chioago, IIIlMit 60629 
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dę karą, sulaukė ir Lietuvos vals 
tybės atkūrimo. Bet 1918- 1919 m. 
žiemą Lietuvai ginantis nuo puo
lančiu priešu, Bladas su jaunes
niu broliu Vaclovu išėjo savano-

kas, jis turėjo teisę siusti bei gau
ti laiškus iš Amerikos, tada jie ėjo 
per kariškas įstaigas ir žinoma 
Daukanto vardu, tik UNRA įstai
gos adresu. 

Tokiu būdu Daukantas galė
jo šimtams tarpininkauti — pasi
keisti laiškais ar surasti gimines. 

UNRA direktorius Kemptene 
Mr. La Grange buvo geras ang
las ir jokiu trukdymu nedaręs, tik 
dažnai pastebėdamas sakė, kad 
Daukantas daugiau gaunąs laiškų 
nei jis pats įstaigos direktorius. 

Tik kiek vėliau direktoriams pa- „JfSĮj*0™™?0* • " * DAl^A P * , ., . -, . . ,. 1 1 GENIENE apie romaną raio: Per-' 
sikeitus, amerikietis (juodas po- fe^ I U w p u b H l B o 8 skaitytojas mėg-' 
nas, taip mūsų vaikai ji vadinda- * g t a a Dzūkijos kraStą, bei rašytojo \ 
vo) mr. VVashington, jau daugiau į brandų stilių, sutiks romaną su 
šnairavo dėl tų laiškų, bet nie-, dėmesiu. Gamtos spalvingi peisą- j 
ko nesakė gal laukė geresnės pro- j **i. psichologiškai įtikinantys per-1 

r» - i i - v, ,„„.;., A„fiUi sonažų charakteriai bei dinamiškai gos. Po jo kelių buvusių patikn- i n t r i g ^ o j a n t i t e m a t i k a l y d ė g g k a i . 
nimų, apklausinėjimų, gal vy- į t v t o j ą į k i p a s k u t i n i o puslapio. 
riausybės įsakytas naujasis direk-
torius užsinorėjo dar vieno tokio; 

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VAIDILŲ KANKLĖS Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

PERLOJOS RESPUBLIKA 
Premijuotas romanai 

JURGIS GLIAUDĄ 
• 

GROJAME JUMS įgrojo L A T . Korp! Neo-Lithuania orkestras, va
dovaujamas Algirdo Modestavičiaus. Įdainavo Arū
nas Gasparaitig. 

SU ŠOKIU IR DAINA Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. 

KALNUOS DAINUOJA 
KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU 

Kvintetas "BALTIJA" 
Lithuania orkestras. 

ir L.S.T. Korp! Neo-

Įdainavo "BALTIJA" vyrų kvintetai. 

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskaitė Raganėle, Tėviškės 
vėjas, Sugrjšk, ilgesy ir kitos. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Te l . 737-8600 
Tel . 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS M O P h R M S K O S KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v „ C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. IITL ANKA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZJ ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 V\. <->th MFUFT Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest Higrmav. Palos HilU. III. Tel. <*74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4345 SO. CAl IFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

DAINOS IR ARIJOS Virgilijus Noreika. Prie piano ZaneU Noreikien*. 
JURGIS F. RUDMIN 

1919 SO I I T L A M C A AVE Tel. YArds 7-113»-.v> 

nimai labai jau buvę visiems įky 
rėję ir vis jų bijodavo- Direkto
rius tą patikrinimą pravesti pave
dė Bladui Daukantui, Bet Dau
kantas drąsiai pasipriešino ir atsi
sakęs lietuviams trukdyti. Užpy-

Išleido Dzūkų Dr-ja Chicagoje 
i 1979 m. 374 pusi., viršelis dail. P. 

patikrinimo. O tie visokie patikn-1 A ] e k g o g S p a u d 4 jyn^ spaustu
vė. Kaina su persiuntimu $7.75. 
Užsakymus siųsti: 

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

Kiekviena plokštelė ka inuoja $6.00 

užsakymui siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si, ChtofO, III. 
60629. Uisakant pridėti SO centų ui kdekrieną plokštelę persiun
timui Minois gyventojai taipgi moka 5 % mokesčių. 

Užsakymams į Kanadą reikia pridėti $1.75 p a š t o iHaidoms. 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HAISTFDSTRFET Tel. YArds 7- l«J l 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S... 50th W . < IC IRO. ILL. Tel. OLympk 2-1003 

I 1 



• 

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 12 d. 

x Gražutė Sirutienė, anks
čiau su vyru Aloyzu gyvenusi 
Chicagoje, o šiuo metu Santa 
Monica. Caiif., buvo atvykusi j 
Vilniaus universiteto 400 metų 

x Dailininkas Vincas Lakas 
nupiešė dailų Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties meda
lio plakatą, kuris buvo trimis 
spalvomis atspausdintas. Pla
katas yra 10x28 colių didumo, 
įrašai anglų ir lietuvių kalbo
mis, pateikti abiejų pusių me-sukakties minėjimą. J i kaip tik 

yra viena iš tų, kuri baigė Vii-1 d a U o Vaizdai ir kitos'žinios 
niaus universitetą ir jame įsigi
jo diplomą. Šia proga ji lanko 

X "Amerikos balso" radi jas • chj c ag0 je savo gimines, kurių 
X Į Pedagogini lituanistikos 

Institutą įsiregistravo nauji stu-
pereitą sekmadienį, abiejų pro- Į č i a n e m a z a į turi, pažįstamus ir', d e n *ai : — Kerelytė Dainė, Mei 
gramų metu, perdavė j okupuo
tąją Lietuvą platesnį reportažą 
apie LKMA XI suvažiavimą 

lus Alius, Musonytė Rūta, Pem-
kutė Gaja, Polikaitis Darius, 
Seibutytė Vida, Traškaitė Vi-

draugus. G. Sirutienė aplankė 
ir "Draugo" redakciją, su ku
ria ji jau daugelį metų bendra-

Chicagoje. Reportažą paruošė j d a r b i a u j a y p a č rašydama apie j u J a i r Žadeikytė Neringa. Pir 
radijo reporteris Romas Saka-
dolskis. 

vaite viešnia grįžta atgal į Ca-

fek ZVAIG 2D UTĖ 
ljj^^^^^2& * \ \ J * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja i. Plačas. Medžiagą siusti: 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

S206 W. 65t& Place, Chicago, IL 60629 

X Popiežiaus sutikimo reika-

žymiuosius Vilniaus senesnių | ^ a m e K*1™* d a r y™ ^ * * 5°" 
laikų lietuvių veikėjus. Šią sa-

GAMTOS GROŽIS 

lu šaukiamas svarbus pasitari- j Hforniją. 
mas. Įvyks rugsėjo 13 i , šį į X Tėvų kursuose, kurie pra-
ketvirtadienj, 7:30 vai. vak., į dedami šį ketvirtadier4 7:10 v. 
Jaunimo centro kavinėje. Orga- į v- &*r yr* keletas laisvų vietų, 
nizacijos ir paskiri asmenys! Kursai vyks 8 savaites ketvir-
kviečiami dalyvauti. Pasitarimą! tadieniais. 
šaukia JAV Liet. Bendruome
nės Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba. 

X Lituanistikos institutas iš
leido naują knygą — "LI 1977 
m. suvažiavimo darbų" tomą. 
Atspausdinti J. Puzino, V. Ma
ciūno, J. Dainausko, V. Gidžiū
no, S Sužiedėlio, B. Ciplijaus-
kaitės, K. Norkeliūno, Br. Vaš
kelio, R. Šilbajorio, A. Klimo, L 
Užgirienės, A. Norvilo, J. Pikū-
no, A. Mickūno, V. Bagdanavi-
čiaus, A. Jurėno. A. Liulevičie-
nės, A. Kašubienės, Pr. Lapės 
ir kelių kitų autorių mokslo i 
darbai. Spaudai paniošė J. Re-
klaitienė, redagavo T. Remei
kas. 296 psl. 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos nariai J. 
Ivanauskas, K. Laukaitis ir D. I 
Valentinaitė dalyvavo Midwest j 
Baltic Association posėdyje es-1 
tų namuose, Deerfield, HL Tarp 

Pasaulis yra toks gražus, toks 
platus. Kas gali daug keliauti, 
daug pamatyti, tai gali ir daug 

dėl, jei kas norėtų, galėtų įsi- i papasakoti ir gyventi prisimini-
registruoti rugsėjo 15 d., 8 vaL | mais, kiek grožio yra matęs, 
30 m. Instituto patalpose. Tą į prabėgant kelionėse po pašau- ^ ^ ^ s a y a k a R ) a ? 
pat dieną, 9 vai., pradedamos | no kraštus, 
paskaitos visiems studentams. 

Mūsų mokykla yra svarbiau-, vome labai alkani, bet nežino
sią dalis mūsų Rochesterio lie-, jom kaip grįžti namo. 
tuvių kolonijoje, i «3: Naktį mes pramiegojom ma-

"Lietuviais esame mes gimę, i žame laivelyje. Atėjus rytui, 
Lietuviais norime ir būt"... 
Kokie mes galime būti lietu-

mes neatsimename 

X "Kaip informuojama Lie
tuva", vakaronė bus šį penkta-

Aš niekur daug nekeliavau. 
Bet man patinka pamatyti, kaip 
leidžiasi saulė vakare miškų 

dienį, VI. Būtėnas supažindina j viršūnėmis. Kažkokia tamsuma 
dengia tą mišką ir jis eina juo
dyn, juodyn. Tarytum jauti, 
kad tyla ir vakaro vėsa vis slen
ka artyn. Kol pasiekia tave... 
O tada pakelk akis į padangę ir 
pažvelki. Tamsiame dangaus 
aksome taip gražiai mirksi ir 
žiūri į žemę mažytės žvaigždu
tės. Kokia graži naktis. Gali 

j ją daugelį kartų matyti ir nie> 

su Amerikos Balso programa. 
Taip pat bus vašingtoniečio Alf. 
Petručio foto paroda. Visi kvie
čiami. Vakaronės vyksta Jau
nimo centro kavinėje. 

Sol. D. Stankaitytė atlieka programą 
einamųjų reikalų buvo taip pat L K M A E U v a ž i a v i i r o užbaigiamajame 
svarstoma šių metų Baltijos bankete Tautinių namų salėje, Chi-. 
tautų draugystės diena. Šie- cagoje. Akompanuoja muz. A. Va-1 estai) 

x "Draugo 70 metų jubilie
jaus proga siunčiu 50 dolerių 
auką dienraščio išlaikymui ir 
pagerinimui" — rašo mums 
nuolatinis dienraščio skaityto- j į ^ f ^ " J ^ 
jas ir uolus rėmėjas iš Cleve-I 
lando. Už didelę paramą esame i 
labai dėkingi. 

X S. Kunce ir jos dukra, Cor-
I pus Chisti, Tex., mums atsiun-
j tė malonų laišką ir gražius svei-
i kinimus sukakties proga. Kar-
j tu pridėjo 10 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

X PLB valdybos vicepirmi
ninkas Saulius Kuprys išsiuntė 
visiems kraštams laišką su pra
šymais, kad būtų tinkamai pa
sirūpinta dėl 45 pabaltiečių de
klaracijos, kurią 1979 rugpiū-
čio 23 d. Maskvoje perskaitė 45 
pabaltiečiai (lietuviai, latviai ir 

vakarų spaudos atsto-

Laurvnas Vismanas, 
Rochesterio lit. mokyklos 

mokinys. "Plunksna" 

PAVASARIS 

Labai, labai seniai gyveno 
dvi karalaitės ir du kunigaikš
čiai. Iš tiesų, jie nebuvo kara
laitės ir kunigaikščiai, bet lau
mės ir burtininkai. Jų vardai 
buvo Rudenėlis, Žieminis, Va
sarėlė ir Pavasaraitė. Jie gyve
no pilyje su dideliu daržu. 

Vieną dieną, Pavasaraitei be
vaikščiojant darže, įskrido ra-

t gana Rivana. Pavasaraitė ne-
Aš mačiau daug gražių gėlių . galėjo apsiginti, nes ji buvo 

krautuvių languose. Labai jos 
gražios. Bet tada, kai žengiau 
menku pievų takeliu, kai ramu
nėlės puošė jo pakraščius: tai 
žolynų įvairumas, bitelių skrai
dymas! Nejaugi negražu? Va
sara tokia trumpa, bet tokia 
graži, kai matai tiek daug žie
dų, žalumos ir saulės. 

Giedrė Bartašiūtė, 
VH A kl. K Donelaičio 

lit. m-la 

KA MES DAROME LITUA
NISTINĖJE MOKYKLOJE 

Daug mano amerikiečių drau-
met Baltijos tautų dieną tenka I saitis. vams. Toje deklaracijoje rei- j m m a n ę s paklausia, kaip aš 
suruošti lietuviams. Bus banke-! Nuot r- V ' N o r e , k o s kalaujama nepriklausomybės ir Į g a l i u l a n k y t i m okyklą šešias 
to pobūdžio šventė. Ji įvyks i x Cicero Krikščionių demo- apsisprendimo teisės Pabaltijo į d į e n a s savaitėje. Aš tik atsa-
spalio 27 dieną Jaunimo centre.i kratų sk. ruošta paskaita praė- kraštams. ! k a u k a d m a n iįetuvių kultūra, 
Programoje numatyta ameri- jusį sekmadienį neįvyko, nes x ^ ^ skulptorius Pranas Į lietuvybė ir išmokti savo tėvų 
kiečių, estų, latvių ir lietuvių sunegalavo prelegentas prel. L. Baltuonis ir Javyga Baltuonie-1 i r giminių kalbą yra labai svar-
sveikinimai, meninė dalis, va-; Tulaba. Susirinkusieji tarp sa- n ė i š Montrealio pasveikino i Du-
karienė ir šokiai, grojant Neo-1 vęs pasikalbėjo ir pasivaišino! . . D r a u g ą *. 7 0 m . jubiliejaus pro- I M ū s u a n e 2 i š k a i kalbančiuiu 
Lithuanų orkestrui, kuriam va- skyriaus ponių paruošta kavų- g a i r p r i d ė j o ^ d o l . J

a u k ą
P ^ | J * £ J ^ f J S ^ S 

aovauja Algis Modestas. j te. k a < < D r a u g 0 , l e i d ė j a i n u o š i r . J ^ ^ ~ N a 5 o -
X Juzefą ir Viktoras Šonai-1 x "Tegyvuoja Draugas Ugi d z l a l dėkoja. Prano Baltuomo kas ir aš pats. Mes studijuoja-

čiai, pakviesti vienos italų ben- pasaulio pabaigos ir tesulaukia parodos daugiausia vyksta ame- m e lietuvių kalbos gramatiką, 
drovės, dalyvavo tarptautinėje' greit laisvos Lietuvos!" — ra- nkiečių ir kanadiečių tarpe. Jis literatūrą ir kalbamės lietuviš-
juvelyrų parodoje, kuri vykoršo mums žinomi muzikai Izi- skulptūros ir tapybos mokėsi į k a į y[es studijuojame lietuviš-

silpnesnė už Rivaną. Todėl ji 
pradėjo bėgti į pilį. Jai bebė
gant, Rivana ją nužudė. 

Tačiau Pavasaraitė nemirė. 
Jai buvo likę pakankamai jėgų, 
kad galėjo pakeisti mirtį į mie
gą. Netoliese buvo jų draugas 
Vandenis. Pamatęs Rivaną, jis 
įbėgo į daržą pažiūrėti, kas at
sitiko. Kai jis pamatė Pavasa-
raitę, jis ją pakėlė ir nunešė į 
pilį. Kai Rudenėlis, Žieminis ir 
Vasarėlė pamatė ją, jie visi gi
liai užmigo. 

Tada Vandenis ir jo broliai: 
Vanagas, Erelis ir Kęstutis juos 
visus nunešė į kambarį ir juos 
ten paguldė į jų lovas. Už va
landos Pavasaraitė atbudo, bet 
Žieminis, Rudenėlis ir Vasarėlė 
— ne. Ir nuo tada mes turime 
metų laiką pavasarį. 

Naida Šnipaitė, 
Bostono lit. m-los 5 sk. 

mokinė, "Švilpukas" 

kus dalykus: liaudies meną, Chicagoje rugpiūčio 11-13 die- dorius ir Elena Vasyliūnai. siųs- i Lietuvoje ir Kanadoje, Montrea 
nomis. Aukso, sidabro, deiman- i dami "Draugui" sveikinimus "o meno mokykloje. Chicagos a p j e LietUVos miestus ir mies
tų, perlų ir įvairių brangakme- j sukakties proga ir kartu pridė-. lietuviai turės progos pamatyti į telius, apie sostinę Vilnių. Kar
nų puošmenas rodė daugiau\ dami 55 dolerių auką. Už dide- Jo naujausius originalius dar- tais dainas dainuojame, labai 
kaip 600 gamintojų. Buvo net lę ir dažną paramą esame jiems °us rugsėjo 28-30 d. Čiurlionio s gražios tos lietuviškos dainos! 
Baltijos gintaro. Ta proga buvo : labai dėkingi, 
užmegsti ryšiai su italų, pran- i x A. Kuras, Chicago, OL, 
cuzų ir vokiečių firmomis. Už- parėmė mūsų spaudos darbus 
sakytas puošmenas tikimasi ; 10 dolerių auka. Dėkojame. 
raut i už kelių savaičių. j y ^ ^ ^ m ^ ^ 

įstojusieji j užsiėmimų parodėlė priešmo-

galerijoj. Parodą rengia 
namo seselių rėmėjai 

Put-
Aš norėčiau daugiau išmokti 

X JuozasKarmuza iŠ W a t e r - | L i e t u v o s istorijos ir geografi-
burio aukojo 10 dolerių. Ačiū. Mo s ' b e t deJa> ** dalykų ang

liškai kalbantiems nėra. 
X Lietuvos Dukterų draugi

jos rudens tradicinis balius bus j 

mums sargai parodė, kaip su
grįžti namo, bet galėjo būti 
blogiau. 

Parašė: Dana Krygerytė, 
7 sk. mokinė, Marąuette 

parko lit. m-la 
SUDIEV DAINAVA 

Kaip gražu Dainavoj! Visur 
daug gėlių. Buvo labai liūdna 
išvažiuoti, nes "Dainavoje" bu
vo labai smagu. Mes ten darė
me visokius darbus. Vieną die
ną mano būrelis turėjo religinį 
pašnekesį. Ten mes kalbėjome 
apie Dievo simbolius ir apie 
šviesą. Tas buvo labai įdomu. 
Vakare mes turėjome daug pro
gramų. Pora buvo juokingų ir 
nuobodžių. Bet mums patiko. 
Ypatingai visiems patiko šokiai. 
Kai buvo šokiai, visi šoko. Bu
vo liūdna išvažiuoti iš Daina
vos. Daug išmokom ir stengė
mės kalbėti lietuviškai. 

Vija Bublytė, 
Cleveland, Ohio 

VASARA 

Vasara yra mano mėgiamiau
sias metų laikas. Kai mokslo 
metai pasibaigia, aš turiu dau
giau laiko praleisti pas draugus, 
parke, žaisti "beisbolą" ir va
žinėti dviračiu. Dar man pa
tinka važiuoti į Dainavą mau
dytis, statyti smėlio pilis, plauk
ti laivu ir žuvauti. Man patin
ka važiuoti į skautų stovyklą, 
miegoti palapinėje, dainuoti prie 
laužo ir iškylauti. 

Vasarą, kai tėvelis gauna 
atostogų, mes visą laiką va
žiuojame į kitą miestą, ar įdo
mią vietą pamatyt i Bet la
biausiai vasara man patinka, 
kad nereikia anksti keltis ir ga
liu televizijoje matyti "car-
toons". 

Algis Radis, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 
V sk. mokinys, "Skambutis" 

GUDRUS AGENTAS 
Vienas apsukrus nejudomojo 

turto pirkimo ir pardavimo 
agentas, beieškodamas laimės, 
nusikėlė į pietus ir pataikė į 
Texaso smiltynus. Nematyda-

I M 0 K Y K L * £ 
.... 

Vasarėlės baigės laikas, <••• 
Į mokyklą eina vaikas, 
Atostogų jau nėra, ^ 
Mokyklėlė atdara. 
Nieko vaikas dar nežino, 
Mokytoją greit pažino, 
Išsigando, kaip pelė, 
Visa klasė nebylė. 
Mokytojas vardo klausia, 
O tų metų nedaugiausia, 
Prakaitu kakta pasruvo, 
Ir narsumas vaiko žuvo. 
Kliūva žodžiai ir gana, 
Sunki jam pirma diena. 
Besakydamas pravirko, 
Naują sąsiuvini pirko. 
Jei galėtų sprukte spruktų 
Ir atgal neatsisuktų, 
Bet suoleHs tas medinis 
Laiko vaiką apkabinęs. 
Jis nežino nė raidės, -
Nė nuo ko skaityt pradės, 
Nepažįsta nė draugų, 
Daros šalta ir baugu. 
Kitą savaitę drąsesnis, 
2engė žingsnį atsargesnis, 
Mokytojai "Labas rytas", 
Pamokėlės padarytos. 
Pamažu baimė praėjo, 
Tikras mokslas prasidėjo, 
Rudenėlis ant medelio, 
O knygelės ant stalelio. 
Jos į šviesą vaiką ves, 
Mokyklėlės jis nemes. » 
Lietuviukams teks lankyt 
Ir šeštadienį kas ryt! 

Alb. KaSubienė.. 

W^~ 
« 
«1 

Si vinu lor.Me 
Tokius pašto ženklus išleido JAV 

paštas. 
KOVOČIAU UŽ LAISVĘ 

Jeigu aš dabar gyvenčiau 
Lietuvoje, aš nepasiduočiau ko-

Yra labai juokinga šiais me
tais ruošti Kalėdų eglutę. Visi 
mokiniai ruošiasi kartu, bet 
svarbiausia yra tai, kad mes 

X Iki spalio 6 d 
į L. fondą dar galės patekti j kyklinio amžiaus vaikams, įvyks suruoštas spalio 6 d., šeštadienį, 
L. fondo vardyną, o taip pat Jaunimo centro vestibiulyje šeš- J ;30 vai. vak. Jaunimo centre. 
turės progą dalyvauti senato-; tadienį, ppalio 6 d., 9-12 v. r. Programą išpildys solistė Van
gaus Frank D. Savicko pager-1 ir sefcnL, spalio 7 d. 10 v. r.— da Stankienė, akompanuojant j ^ "etuviai dirbame pagal se-
bime Marriott viešbutvje. Ina- 1 p. p. Bus išstatyti užsiėmimų Ąžuolui Stelmokui ir tautinių \ n a s "etuvių tradicijas, kaip jūs 

pavyzdžiai, atvykę vaikai galės šokių būrelis. Šokiams gros | Pamatysite eglutės programoje. 
išbandyti kelis užsiėmimus ir Ąžuolo Stelmoko orkestras. 
žaidimus ir bus galima įsigyti Salta - šilta vakarienė ruošta O. 
knygučių ir informacinę brošiū- Norvilienės. Stambių ir smul-
rą apie vaiko vystymąsi ir pri- kių dovanų laimėjimui. Stalus 
taikjtus užsiėmimus. užsisakyti ir bilietus įsigyti pas 

X V 

šus siųsti LF 24^2 W. Mar-
quettp Kd.. Chicago, Dl. 60629. 

(Pr.) 
x Baltijos taatų (estų, lat

vių ir lietuvių) susitikimo va
karas bus spalio 27 dieną, šeš
tadienį. Jaunimo centre. Stalus 
ir pavienius bilietus užsisakyti 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba. (pr.) 

IŠ A R T I IR T O L I 
0KUP. LIETUVOJE 

mas čia sau jokio geresnio pra-1 munistų idėjoms. Aš kol ga-
gyvenimo, sumanė pasigarsinti i lėčiau iki galo kovočiau už Lie-

— Pakeitimai Kauno Kunigų 
Birgelis, žinomas čika- parengimo vadovę O. Vaičaitie-1 seminarijoje. Kun. Algis Ka-

, pasveikino "Draugą" 70 "C, tH. 582-9784 ir draugijos; jackas atleistas iš kunigų semi-
m. sukakties proga ir šia proga patalpose 2735 W. 71 Sfc, tel. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
re»iri:ai* Įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutua! Federal Savings. 2212 
VV'mt Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (Sk.f] 

y HAlOMOSTOS mt*. H«tu*l*lnj 
raidyno, visom kalbom, GAIDOM, vi 
«uote modeliuose gaunamos CHTCA-
GOJF.: Dnrogas — 4545 W. 63rd Sf., 
ir vakarais pas>. Qaufcirdą. trt 476- IS dail. T 
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA <;av:nin-1 nio galerijoj 
ko J. J. Giedraitis, II Barry Dr., E. i kun. 

N. Y. H7H. (A) 

nanjos prefekto pareigų ir pa
skirtas dėstytoju. Nauju vice-
rektorium paskirtas kun. Vy
tautas Vaičiūnas, Kauno bazi
likos vikaras, ir prefektu kun. 
Vytautas Brazdeikis. 

— Nijolės Sadūnaites ištrė
mimas baigiasi 1960 m. birželio 
15 d. Nors Sovietų įstatymai 
ištremtiesiems garantuoja ga
limybę vieną kartą metuose par
važiuoti į tėvynę, Nijolei Sadū-
naitei ir šiemet toji teisė buvo 
atsakyta. Jai buvo pasakyta, 
kad jos neišleistų i tėvynę pa
simatyti su savo giminėmis ir 

Valiaus parodo* atidarymo Chtcasoįe, Jaunimo centro Čiurlio- „„»?. . . . ZT, «,«•,«,*,, 
5 kair* dail. A. Valeika, kalba Jaunimo centro atstovas P ^ t a m a * net ir tuo atveju, 

« , toliau veiionies daUininko našlė A. Valiuvienė ir j Jei J1 turėtų būti ištrėmime 25 
eljor.iS ŝe&ut* V Čepaitienė Nuotr. V. Nomkot metus. 

Piešė Raminta Bilutė, Marąuette 
Parko Ht. m-los 2 sk. mokinė 

GALĖJO BCTI BLOGIAU 

Vieną gražų sekmadienio ry
tą mūsų šeima išvažiavo žuvau
ti. Susėdom į mašiną ir grei
tai lėkėm į uostą. Išsinuoma
vome laivą ir išplaukėm į ežerą. 
Man labai sekėsi gaudyti žuvis. 
Po kiek laiko pakilo vėjas. Mū
sų laivą nupūtė tolyn nuo kitų 
laivų. Mes atsiradome liūne. 
Pradėjo greit temti. Mes bu-

laikraščiuose, viliodamas čia 
žmones iš šiaurės. Jis buvo la
bai atsargus. Nenorėjo meluo
ti ir nenorėjo teisybės pasaky
ti : "Čia tikras rojus galėtų bū
ti ateityje. Šilta žiemą ir va
sarą. Vienintelis dalykas, ko čia 
šiandien trūksta, tai vandens 
ir gerų žmonių". 

Po 12 mėnesių pagaliau atsi
liepia pirmas interesantas iš 
šiaurės: 

— Sakote rojus pietuose, tik 

tuvą. Aš lankyčiau bažnyčią ir 
įsteigčiau lituanistinę mokyklą. 
Lietuvių organizacijas suorga
nizuočiau, ir mes kovotume dėl 
lietuvių laisvės. 

Vilija Gudaltė* 
8 sk. Dariaus Girėno lit. m-la 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Šią vasarą aš su broliu Algiu 
ir tėveliais buvome išvažiavę 
atostogauti į Wildwood New 

trūksta žmonių ir vandens? O i J e r s e y - P ^ ^ o J 6 °™* buvo la
bai gražus, labai šiltas ir saulė
tas. ar jūs nežinote, kad tų dalykų 

labiausiai trūksta pragare? 

Pielė Linas Damaiim, Dariau* - Girėno lit. m-lot 8 ak. mokinys 

Vieną dieną besimaudydama 
susipažinau su viena mergaite, 
kurios vardas Angelą. Mes su 
ja susidraugavome. Mudviem 
labai patiko žaisti stalo tenisą. 
Mes eidavome žaisti kiekvieną 
vakarą. 

Atostogų pabaigoje oras pa
blogėjo, daug lijo, žaibavo. Mes 
tada parvažiavome namo. Atos
togos dar nebuvo pasibaigusios. 
Mes nuvažiavome aplankyti dė
dę Jurgj. Dėdė Jurgis mane 
paskraidino savo mažu lėktuvu. 
Man labai patiko, nes tai bu
vo mano pirmas kartas. Taip 
pasibaigė mano atostogos. 

Kristina RibirkAtyt*. 
Montrealio lit. m-los 8 sk. 
mokinė, Kanada, "Liepsna" 


