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Zietelos lietuviška sala
1969 metai mūsų tautos istorijoj bus įrašyti kaip lietuvių tautos dalies laidotuvių metai

Apie 240 kilometrų i pietus 
auo Vilniaus ir apie 20 kilomet
ru už Nemuno, buvusioje Nau- 
garduko apskrityje (dabar Gar
dino srityje) yra Zietelos mieste
li Zietelos apylinkėse prieš pir
mą pasaulini karą buvo keli so
dnai, kuriuose žmonės kalbėjo 
lietuviškai, būtent: Zasėčiai, Pa
giriai, Narčiai, Kurpešai, Daina
va ir kiti.

Prof. E. VoLteris Zietelos dva
ro inventoriaus 1580 metų sąra
šuose rado lietuviškų pavardžių 
ne tik minėtuose sodžiuose, bet 
jr pačioje Zieteloje,- Strėloje (9 
km į vakarus nuo Zietelos), Alek- 
navifiuose ir kitur. 1886 metų 
valdinė statistika rado Zietelos 
apylinkėje 1156 lietuvius. Tačiau 
Senuose leidžiamas laikraštis 
"šaltinis” 1910 metų Nr. 31 ra- 
šė, kad Zietelos parapijoje yra 
apie 2000 lietuvių, kurie drąsiau 
ėmė ginti savo kalbą, dainuoja 
lietuviškas damas ir vaikus moko 
katekizmo lietuviškai!

Prof. K. Būga, apsilankęs čia 
1906, pažymi , kad lietuviškai 
susikalbėti galima buvę vien Za- 
sėčiuose su 400 gyventojų, o ki
ta tiek lietuviškai nors nekalbėję, 
bet-supratę. 1921 rudenį Zasėčių 
kaimo gyventojai nepriėmė len
inį valdžios atsiųstos mokytojos 
lenkės, o, pasikv'etę lietuvį mo
kytoji jie įsteigė lietuvišką mo- 
Isyklą ir išgavo jai leidimą. 1933 
čia lankęsis A. Valaitis rado Za- 
sėfioose dar 31 šeimą, kalbančią 
tarp savęs ir su savo vaikais lie- 
tavŠkai (95 suaugę ir 25 vai
tai) ir 80 šeimų, kuriose senie

MASKVA PRIEŠ NEUTRONO
BOMBAS

Maskva. — Nuo praėjusio šeš
tadienio Sovietijoj paskelbta pro
testo savaitė prieš Amerikos neut
rono bombą. Kolchozuose, fabri
kuose, mokyklose bus šaukiami 
mitingai ir protestuojama prieš 
ginklą, kurio rusai dar neišra
do, todėl jis pavadintas pačiu ne- 
humaniškiausiu. “Izvestija” pa- 

Greitkelis per Europą

GĘNEVA- — Genevoje posė- 
^vo Transeuropinės magist
rės statybos komitetas. Jame 
dalyvavo Austrijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Graikijos, Itali
jos, Jugoslavijos, Lenkijos, Ru
munijos, Turkijos ir Vengrijos 
atstovai. Visos tos šalys statys 
bendrą autostradą, — greitkelį. 
Magistralė prasidės prie Baltijos 
jūros Gdanske ir baigsis pietry- 
ėįyose prie Sirijos — Turkijos ir 
Irano —- Turkijos sienų. Mano
mą ją užbaigti iki 1990 metų.

Greybull, Wyo. — Viena šei- 
nuvažiavusi į Heleną, nety

lą paliko ten atsivežė katę. Po 
triįą savaičių katė, sužeista atsi
rado namuose, atbėgo 400 mylių.

Nairobi. — Ugandoje sušaudyti 
keturi profesoriai. Jų vienas buvo 
vokietis Luhmort, Makererė uni- 
Klifteto medicinos fakulteto de
tali

ji kalbėję lietuviškai, o jaunimas 
daugiau gudiškai (245 suaugę ir 
175 jauni), tačiau visos kitos 67 
šeimos (309 asmenys) lietuviškai 
nekalbėję.

A. Vidugiris apie 1959 Zietelos 
saloje dar rado du sodžius — 
Zasėčius ir Pagirius, kuriuose kal
bėta lietuviškai. Vien Zasėčių so
džiuje buvę apie 30 žmonių, mo
kančių ir kalbančių lietuviškai, 
o suprantančių lietuviškai trigu
bai daugiau. (A Vidugiris. Kai 
kurios Zietelos tarmės ypatybės. 
L:etūvių kalbotyros klausimai, 
1959, II sąsiuvinys). Bet nese
niai mus pasiekė žinia, kad 1969 
Zietelos saloje išmirė paskutiniai 
seneliai (-ės), kalbėję lietuviškai.

Zietelos lietuvių- kalba, ir tar
mė jau seniai sudomino ne tik 
Lietuvos, bet ir kitų, kraštų kalbi
ninkus. Zietelos'kalbą ir tannę 
tyrinėjo E. Volteris, (apie 1888), 
estų kalbininkas P. Aramas, Jur
gis Gerulis, norvegas Chr., Stan
gas (ap’e 1930) . ir kiti. Po ant
rojo pasaulinio karo Zietelos lie
tuvių tarinę, tyrinėjo A Vidugi
ris, kuris iš surinktos medžiagos 
apgynė disertaciją.

Zietelos lietuvių kalbos sala ro
do iki kur siekė.etnograf nės Lie
tuvos teritorija.-Už Zietelos mies
telio apie 15 km į’ pietus teka 
Ščaros upė, ir kalbininkai išaiš
kino, kad Sčara yra suslavintas 
žodis skara.

Zietelos lietuv’ška sala, išsilai
kiusi ne vieną šimtą metų, grei
tai sunyko mūsų laikais: Kas pri
sidėjo prie taip greito jos suny
kimo?

rašė tikrą ar tariamą rusų orto
doksų Bažnyčios patriarcho Pime- 
no pareiškimą, kad toji bomba 
esanti “velniška”.

■Protesto savaitę pirmiausia pa
skelbė prosovietinė grupė Suomi
joj, vadinamoji Pasaulinė taikos 
taryba. Prieš neutroninę bombą 
organizuojami protestai ir kai ku
rių grupių Vakarų Vokietijoj. Jei 
tokia bomba būtų gaminama, V. 
Vokietijoj ji būtų sukrauta ir lai
koma blogiausiu atveju sulaikyti 
sovietų invaziją.

Prezidentas Cąrteris dar nėra 
galutinai apsisprendęs gaminti tą 
ginklą ar ne, tik pareiškė, kad gy
nybai ji labai didelis išradimas.

Neramu Tajo ir Kambodijos pasieny. Nuotraukoj Tajo artilerija pasiruošusi 
taimhodtečįų puolimą

Minėtame straipsnyje A. Vidu
giris rašo: “Pasak vietinių žmo
nių prie lietuvių kalbos nykimo 
čia stipriausiai prisidėjusi lenkų 
okupacijos metais varyta lietuvių 
kalbos draudimo ir niekinimo 
akcija... Nemaža lietuvių išvaži
nėje ir žuvę karo metu, kita da
lis pokario metais užsirašė len
kais ir išvažiavo į Lenkiją”.

Pokario metas Zietelos lietu
vių tautinei mažumai egzistavi- 
mo sąlygos, aišku, nebuvo geres
nės, kaip kitur Baltarusijoje. Zie
telos lietuviai neturėjo nei lietu
viškos mokyklos, nei spaudos, 
nei kitų priemonių, kurios palai
kytų tautinę gyvybę. Be to, jie 
toli atskirti nuo pagrindinės tau
tos dalies.

Mus nelabai džiugina žinia, 
kad A. Vidugiris apgynė diserta
ciją ir kad Zietelos lietuvių tarmė 
aprašyta, nes pačios tarmės ats
tovų jau nebėra. 1969 metai mū
sų tautos istorijoje bus įrašyti 
kaip lietuvių tautos dalies laido-; 
tuvių metai. Du labai skaudūs 
lietuvių tautos istorijoje faktai įvy | 
ko mūsų akyse:
■ 1944. buvo Rytprūsių lietuvių 
galutinio sunaikinimo metai, o

1969 — Zietelos lietuviškos sa
los sunykimo metai.

Dabar ateina eilė Lazdūnų lie
tuviškai salai... Lietuvių apgy

vendinti plotai vis labiau siau
rėja mūsų dienomis. Ir tai vyks
ta tuomet, kai oficialiai skelbia
ma, jog Tarybų Sąjungoje yra 
sudarytos visos sąlygos tautų au
gimui ir klestėjimui. (E.)

Grobia jaunus vyrus

Windhoek, Pietų - Vakarų Af
rika. Kariuomenė atmušė juodųjų 
partizanų puolimą prieš vieną 
kaimelį, kai jie norėjo pagrobti 
kaimelio jaunus vyrus, įjungti į 
savo būrius. Trys partizanai buvo 
nušauti, o partizanai nušovė pen
kis jaunuolius, bėgančius iš apsu
pimo.

Streikuoja Kanados 
oro linijos

Ottavva. — Kanados oro su
sisiekimo kontralieriai nuo vakar 
įdienos pradėjo streiką. Derybos 
su darbdaviais — vyriausybe vyko 
devynis mėnesius ir nedavė rezul
tatų.

Žuvinto ežere Vyt. Yl'evičiaus nuotrauka

Vances misija 
užsitęs

Amman. Kai valstybės sekreto
rius Cyrus Vance aplankė Jorda
niją ir pasikalbėjo^'su karalium 
Husseinu II, jo delegacijos žmo
nės sakė, kad baigęs vieną ratą, 
tuos pačius kraštus lankys antrą 
kartą. Tai būtų panašu į Henry 
Kissingerio būdą, kai anas iš; vie
nos sostinės į kitą skraidydavo po 
keketą kartų, iki pasiekdavo šio
kių tokių rezultatu. Tokiu būdu 
Vances misija Vid. Rytuose užsi
tęs, 12-kos dienų neužteks. Grįž
damas iš Vid. Rytų, sustos Lon
done.

Nehumaniškas 
siūlymas

Londonąs. — Britų gydytojas 
dr. John Goundry susilaukė ne
malonios reakcijos, kai jis ‘‘Pulse” 
magazine paskelbė, jog gal dar 
šio šimtmečio pabaigoje seniems 
žmonėms bus galima duoti “mir
ties piliulę”. Kai kurias atvejais 
tokia piliulė bus net privaloma. 
“Visuomenės požiūris į gyvenimą 
pasikeis iš sentimentalumo į ap
skaičiuotą realybę”, rašė gydyto
jas.

Kitas gydytojas, David Hob- 
man seneliams globoti direkto
rius pasakė, kad Goundry siūly
mas yra nei humaniškas, nei ci
vilizuotas, o Mrs. Marion Green, 
senelių federacijos atstovė, pridė
jo, “kad tokios piliulės reikia pa
čiam Goundry“. Goundry atsilie
pė, jog tokios piliulės nori jo paties 
tėvas, 75 metų amžiaus: “Jei bū
siu visai paliegėlis ir kam nors 
našta, atleiskite mane iš šio gy
venimo”.

Šnipe mirė kalėjime

Oąlo. — Gunvor Taavik, 64 
metų, suimta ir laikoma kalėji
me už šnipinėjimą Sovietų Sąjun
gai, mirė natūralia mirtimi. Ji 
1947 - 1956 tarnavo Norvegijos 
ambasadoje Maskvoje, o grįžusi 
į Oslo pardavinėjo slaptas žinias 
sovietų ambasados šoferiui.

Catania. — Etnos ugniakalnis 
Sicilijoj vėl pradėjo veikti. Kol 
kas lava nesudaro* pavojaus arti
miems miestams.

Washingtonas. — Prezidento 
Carterio nustebimas dėl sovietų 
reakcijos į jo žmogaus- teisių pa
reiškimus rodo tik Carterio nai
vumą apie Kremlių, sako kolum- 
nistė Carrol Kilpatrick (“Chica- 
go Sun-Times”, VIII.6). Net ir 
ne ekspertui aišku, kad visa, kas 
nepatinka Sovietų Sąjungos val
dytojoms, jie vadina kišimusi į jų 
šalies vidaus reikalus.

Joks kitas šiam šimtmety prezi
dentas nebuvo mažiau patyręs vi
daus reikaluose ir mažiau žinojo 
istorijos, kaip Cąrteris. Kai buvo 
paklaustas -kas jam buvo labiau
sia netikėta per jo šešis preziden
tavimo mėnesius, Cąrteris atsakė: 
netikėtai priešinga reakcija Sovie
tų Sąjungoje dėl jo pozicijos žmo
gaus teisių klausimu.

Iš tikrųjų kiekviepam buvo aiš
ku, kad prezidento užsiangaža
vimas užrūstins Kremlių, ir prezi
dentas neturi tikėtis greitų rezul
tatų. Juk tik dėl to ir Kremliaus 
santykiai su Rytų Europa buvo ir 
yra kontraversiniai ir Rusijos vi
duje didėja pavojingas disidenti
nis judėjimas. Sovietai buvo pri
versti net jėgos griebtis, norėdami 
išlaikyti Lenkiją, Vengriją ar pa
skutiniu atveju Čekoslovakiją.

Cąrteris taip pat turėtų atminti, 
kad buvęs premjeras Nikita 
Chruščiovas sugriovė ir viršūnių 
konferenciją su prezidentu D. 
-Eisenhoweriu ir kitais Vakarų va
dais dėl U-2 žvalgybinio lėktu
vo. Turėjo taip pat būti susipa
žinęs su 1959 metų pasikalbėjimų 
tarp Chruščiovo ir tada buvusiu 
viceprezidentu Richardu Nixonu 
po to, kai Kongresas buvo priė
męs rezoliuciją, reikalaujančią 
laisvės pavergtoms tautoms.

Tas pats Chruščiovas kitais me
tais lankė Ameriką ir buvo susiti
kęs su Senato daugumos vadu 
Lyndon Johnsonu. Nikita jam pa
sakęs: “Skaičiau visas jūsų kal- 
bac, ir jos man nepatinka”. 
-wightųc$$o,ieau
Chruščiovas nujautė, kad už re
zoliucijos apie pavergtas tautas 
buvo Johnsono vardas, ir kad 
Johnsonas patarinėjo, kaip so
vietai turi tvarkyti savo reikalus.

Labai panašiai sovietų vadai re
agavo ir kai šen. Henry Jacksonas 
įsikišo, ir Kongresas, nesutiko (pre

CĄRTERIS NEPAŽĮSTA KREMLIAUS
kyboje su sovietais pripažinti; 
jiems didžiausio palankumo dės
nio, kol sovietai trukdys emigra
ciją. Sovietai geriau -atsisakė jiems 
labai reikalingos prekybos, negu 
Jacksono sąlygų.

Sayo pareiškimais apie, žmo
gaus teises prezidentas palietė 
Kremliaus nervų centrą.. Nieko 
stebėtino neturėtų būti, kad 
tarptautinės problemos yra sun
kūs klausimai, ir jų sprendimas 
pareikalauja nemažą laiko. John
sonas irgi manė, kad jis galės pa- 
k isti kitų šalių valdžias ir re
formuos atsilikusius režimus. Toks 
jo įsitikinimas nebuvo realus, 
ir tai privedė prie visiško nepasi
sekimo. «

Washingtonas — Prez. Cąrteris 
pasirašė įstatymą, kuriuo skirįą- 
mas 1 bil. dolerių 200,000 jaunų 
amerikiečių darbams organizuo
ti.

Pabėgėliai iš Vietnamo pasiekė Australijos krantu^

Važines tik su šviesom

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
Transporto ministerija įsakė 
nuo spalio 1 visiems automobi
liams ir motociklams naudoti 
šviesas ir dienos metu, Esą tai 
sumažins susisiekimo nelaimių 
skaičių.

Belgrade susitarta

Belgradas. — Vakarų, sovietų 
bloko ir neutraliųjų šalių atstovai 
formaliai priėmė darbotvarkę Hel
sinkio pakto viršūnių konferen
cijai. Konferencija įvyks Belgrade 
rudenį. Bus patikrinta, kiek visos 
35 valstybės laikosi pasirašyto 
susitarimo. Derybos dėl darbų 
tvarkos truko septynias savaites. 
Kaip žinome, sunkiausia buvo su
sitarti dėl įtraukimo į darbotvarkę 
žmogaus teisių klausimas. Paruo
šiamiesiems darbams pasitarimus 
moderavo Jugoslavijos užsienio 
reikalų miųistėris Milorad Pesic.

ASEAN konferencija

Kuala Lumpur — Nekomunis
tinių pietryčių Azijos šalių vadai 
ASEAN konferencijoj pareiškė, 
kad jie nori gerų santykių su. visais 
kaimynais, įskaitant Kambodiją, 
Laosą ir Vietnamą. Nori glaudes
nių santykių ir su Japonija, Aus
tralija, Naująja Zelandija bei 
Europos Bendrąja rinka.

Sukilėliai užėmė naują 
miestą

Nairobi. -— Somalijos sukilėliai 
užėmė Etiopijos seną miestą 
Harrardible, ir mūšiai eina "prie 
Harar sienų. Sukilėliai sako už
mušę 80 etiopų.

Afrikos valstybių organizacija 
sudarė komisiją tanpininkavįųĮyį.. 
ir mūšių sustabdymui, bet su ja 
■sukilėliai nenori kalbėtu

Užsienio karinei 
pagalbai 3«2biL

Wąshingtonas. — Prezidentas 
Cąrteris užsienio karinės pagalbos 
įstatymą pasirašė. Skiriama 3.2 
bil. dolerių. Iš tos sumos 2.65 bil. 
Vid. Rytų valstybėms.' 1 bil. dol. 
■bus Izraeliui, 750 'Egiptui. Kiti 
kraštai gaus po mažiau.

Miškų gaisrai

San Francįsco. — CalifomiJoj 
dega apie 200,000 akrų miško. 
Daug gaisrų kilo ir dėl žaibo. Dar 
daugiau gaisrų Alaskoje —- dega 
1.5 milijoiu akrų.

Rugpiūčio 8: Kajetonas, Lelija, 
Tulgirdas, Daivą.

•Rugpiūčio 9: Romanas, Basė, 
Pilėnas, Gražutė.

Saulė teka 5:50, leidžias 8:02.

ORAS

Dalinai apsiniaukę, 'karšta Ir 
drėgna, galimas lietus su perkū- 

l niįa, apie 90 laipsnių.
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
. VLADAS RAMOJUS

EKILMĖS 
TESIS VISA MĖNESĮ

Šį rudenį jaunimo centras Chi- 
' cagoje švenčia 20 m. sukaktį, kai 
i jis buvo atidarytas Chicagos lie- 
i tuvių visuomenei ir ypač jietu-
• vių jaunimui. Ne šimtais, bet jau 

tūkstančiais tenka skaiČiūoti tą 
Jaunimą; kuris Jaunimo centre 
užaugo, lankydamas lituanisti
nes -mokyklas, ateitininkų susi- 
rinknnus,. skautų sueigas, įvairių 
tautinių šokių grupių ar jauni
mo choro nesibaigiančias repeti- 
cųiis ir t. t. Kur tokioje kompak
tinėje mašėje butų augęs lietuvių 
Jaunimas, jei neturėtumėm savo

' Jaunimo centro, pastatyto švie- Į q
Siu lietuvių jėzuitų su plačiosios Į. 
Visuomenės parama? Todėl Jau-'-' 
nbno centro 20 m. sukaktis yra 
tikrai reikšminga gyvajai lietuvy
bei išeivijoje.

t Jaunimo centro direktorius kun. 
A. Kezys yra numatęs tokią su
kaktuvinę programą, -kuri truks 

« visus keturis spalio mėn. savait- 
. galius. Pirmąjį spalio savaitgalį 

bus iškilmingai atidaryta padi
dintoji kavinė, kurios užba:gia- 

; mieji darbai dabar vj'kdomi. Nau 
joje padidintoje kavinėje, išpuoš
toje vitražais ir lietuvių dailinin- 

r kų paveiksią:s, tilps iki 300 žmo-
t iiių. Antrąjį savėitgalį į Chicagą
» atvykti pakviestas7 Montrealio
t Aušros Vartų parapijos choras,

Susidedantis iš 70 dainininkų ir 
Vadovaujamas muz. Roch. Šis cho

* ras, jei galutinai bus susitarta. 
/' atliks pasauTetiškos muzikos

koncertą Jaunimo centro didž. 
salėje ir taip pat religinės muzi- 

: įkps koncertą jėzuitų koplyčioje. 
Su choru kaip pagrindinis asmuo 

. • kviečiamas atvykti ir buvęs Jau
nimo centro direktorius bei pa- 

f didintojo Jaunimo* centro statyto
jas visų mylimas kun. J. Kubi
lius, kurs to savaitgalio iškilmė
se tars pagrindinį žodį.

Trečiąjį savaitgalį į Jaunimo 
..centrą iš Los Angeles atskrenda 

Los Angeles dramos sambūris, 
vadovaujamas rež. D. Mackialie- 
nės. Šis sambūris Jaunimo centro 
scenoje pastatys IV Teatro festi
valyje, vykusiame Toronte, pir- 
muoju žymeniu apdovanotą ra
šyt. B. Pūkelevičiūtės veikalą 
^Palikimą”. Toronto pastatyme 
tą veikalą teko savo akimis ma
tyti, ir pats veikalas bei jo pasta
tymas .visiems paliko tikrai malo
nų įspūdį. Teatro pasiilgusiems 

. Chicagos ir apylinkių lietuviams 
-trii bus puiki šventė. Ketvirtas sa- 
vaitgalis skiriamas buv. lietuvių 
jėzuitų provinciolo, nuoširdžiai 
besirūpinusio Jaunimo centro 
statybomis bei augimu komp. 
kun. Br. Markaičio kūrinių kon- 

Galimas dalykas, kad kun. 
Br. Markaičio kūrinius Chicago- 

atlfkĮ solistai iš Los Angeles. 
Tuo pačiu, kaip garbės svečias, į 
iškilmės kviečiamas ir pats kom
pozitorius, eilę metų nuoširdžiai 
dirbęs Chicagos'' lietuviams, kaip 
kunigas, liet Jėzuitų provincio- 
iaš, mužikas, kultūrininkas ir vi- 
’^ūomeninihkaš.

Kaip matome, .spalio mėnuo 
Iras labai turtingas įvairiais kul
tūriniais renginiais, skirtais Jau- 
pimo centro 20 m. veiklos sukak
čiai.

kur meras. M. Bilandic yra gi
męs, augęs ir pragyvenęs 54 m.

Tuo tarpu į Bridgeportą mė
gėjus nuolat traukia ir Chicagos 
beisbolo komandos WĮiįte Sox šję- 
fneliniai laimėjimai. Į rungtynes 
jau suvažiuoja po 40-50,000 žiūro
vų nimią. Tokiai .miniai renkan
tis, automobilį artį sįadįjonū sun
ku .beĮgrusti. Todėl jį dązniąųšįąi 
tenka palikti buvusiam, pevęįk.^- 
imtinai lietuviu apgyventai^ rą-į 
— Emerald, Uhjon, ar Xowe 
gatvėse, ; kur savo amžių pra- 
gyveno ir buvęs Chicagos meras 
Dalejz. Įr žinot, ką, kad tą rajoną 

I net sunkų, atpažinti. Nemaža na
mų pagrindinai atnaujinti, įš- 
dažy’ti, pievelės ir medžiai žaliuo
ja, gėlės žydų o patruliuojančios. 
policijos gal daugiau negu kituo
se miesto rajonuose. Kažkaip Šian
dien Bridgeportas atrodo kaip 
gyva sala. O apie 1950 — 54 m. 
buvo laikai, kai Čia gyvavo dį- 
džiausia lietuvių kolonija Chica- 
goje, kai į Šv. Jurgio liet, bažny
čią per šventes nebetilpdavom ir 

I stovėdavom šventoriuje. .Lietuvių 
auditorija 4 — 5 metus buvo pa
grindinis Chicagos lietuvių veik
los centras, čia išaugo “Terros” 
knygų leidykla, atgijo J. Karve
lio prekybos namai, didžiulė J. 
Lieponio baldų prekyba ir t. t 
Ilgainiui lietuviams pabodo Brid
geportas, prasidėjo masinis jų 
kraustymasis į pietų vakarus, į 
Marųuette Parką. Bet 20 m. lai
kotarpyje reikalai taip susiklostė, 
kad Marųuette Parkas pasidarė 
pavojingesnis ir neramesnis, ne
gu senasis Bridgeportas, kuriame 
buvęs lietuvių veiklos centras —- 
Lietuvių auditorijos rūmai stovi 
visai apleisti su lentomis užkal
tais langais, nes lietuviai, išsis
kirstė. iš to rajono ir senieji ry
ma: jau. niekam nebereikalingi. 
Ačiū Diedui, kad tą veiklą galė
jom perkelti į Jaunimo centrą.

PAINIAVOS SU FONDAIS

Mes turime įkūrę eilę įvairių 
fondų, kurių pagrindiniai yra j 
Lietuvių fondas (milijoninis),, 
Tautos fondas (Vliko žinioje) ir 
Kultūros fondas (LB žinioje). 
Kartais tie fondai net ir Švieses
niems žmonėms gerokai susuka 
galvas. Štai paskutiniam Lietu
vių fondo valdybos posėdyje, ku
rį aprašysiu kita proga, adv. P. 
Žumbakis atsinešė 1,000 dol. čekį 
iš a. a. kun. St. Šantaro palikimo. 
Šviesusis kunigas prieš mirtį su
darytame testamente 1,000 dol. 
sumą paskyrė “Kultūros fondui”, 
duodamas Lietuvių (milijoninioj 
fondo adresą. Reiškia, kad jis 
galvojo apie Lietuvių fondą, bet 
sumaišė pavadinimą. Advokatui 
teko keliolika mėnesių aiškintis, 
kol pagaliau pomirtinis įnašas 
atėjo ten, kur jis priklauso. Jei reir 
kalą būtų tvarkęs svetimtautis 
advokatas, iŠ to tūkstančio gal 
mažai kas ir būtų likę. Tų trijų 
pagrindinių fondų pavadinimus 
ir tikslus turėtų gerai įsisąmonin
ti kiekvienas lietuvis ir jų neuž
miršti sudaromuose testamentuo
se. Lietuvių fonde (milijoninia
me) pagrindinis kapitalas yra ne
judinamas, o jo Procentai skiria
mi lituanistiniam švietimui, taip 
pat moksliniams ir kultūriniams 
užmojams.

MŪSŲ KOLONIJOSE

ŽVILGSNIS Į BRIDGEPORTĄ

Nors televizijos, radijo ir di- 
džiųjų dienraščių žiniose šio
mis savaitėmis per visą Ameriką 
skamba Marųuette Parko vardas, 
nors kitų .provokuojami įvykiai 
ten dažniausiai komentuojami 
tenykščių gyventojų nenaudai, 
bet Chicagos spaudoje dažnai pri
simenamas ir Bridgeportas, nes 
per eil'ę metų įsipilietino tradici
ją kad Chicagos miesto galva — 
meras turi gyventi tame rajone; 
Taip padarė ir naujasis Chicagos 

. miesto meras M. Bilandic, su sa- 
v® Jįnęna grįžęs iš medaus mė
nesio ir apsigyvenę Bridgeporte,

Lenkai projektuoja Varšuvoj 
įrengti juros uostą

Atrodo, kad įdomų projektą pa- 
siūlė Lenkijos Moksli/ akademijos 
mokslininkai. Jie įrodė, jog galima 
it ekonomiškai apsimoka pagilintą 
Vyslos ir Oderio upes, kad jomis 
galėtų plaukioti 16 tūkstančių tonų 
talpos jūrų laivai. Tada Varšuva it 
Vroclavas būtų jūrų uostai, šitaip 
panaudojus didžiąsias Lenkijos 
upes, labai- sumažėtų Baltijos paĮ- 
krančių, uostų apkrovimas, neberei- 
ketų perkėlimo bazių.

Drauge bu šiuo projektu intensy
viai peržiūrimas Lenkijos upėivys- 
tės generalinis planas: Sakantį 
penkmetį Lenkijos upių transporto 
vystymui bus išleista daugiau lė- 
Šų, negu praėjusį trisdešimtmetį.

Los Angeles, Calif.
LIETUVIŲ ADVOKATŲ 

PAISTARIMAS

Liepos 10 d. sekmadįenj Kai
rių namuose, pirma kartą Los 
Angeles lietuviai advokatai, tu
rintieji teisę ir praktikuojantieji, 

. susirinko pasitarti, kaip Jie gale- 
tų padėti lietuviams teisės atve
jais iškilusiuose, klausimuose. Po- 
sėdyje ■ daiwąvoj). -(advpkatąi: 

j Gęoįe ,(3iąii^,eęp aries Kairys, | 
jMijųle Treįiokięnėj ir Tomas Ma
žeika, Grupei vadovauti sutiko' 

, adv. Georgė Gliaudys, o advoka
tė Nijolė Trečiokienė sutiko bu- 

. ti advokate, į kurią suinteręsuo- 
t tieji, lietuviai galėtų kreiptis .iri 

gauti patarimo arba susitarti dėl 
vedimo bykos, o jei reikėtų tai 

. ir patarpininkauti! gauti kitą ad- 

. vokatą. jos telf. (213)395-3398.
Pirmos 3.0 minučių nemokamai.

Diskusij’ose. buvo ieškota kelių, 
> kaip galimą būtų lietuviams pa

dėti: testamentų, nuosavybės, 
. nuošimčių ir kitais atvejais. Nu- 
, matoma šiais klausimais rengti 

paskaitas.
jei kiti advokatai, gyvenantie?

I ji. pietų Kalifornijoje domėtųsi ir 
norėtų prisidėti ar turėtų pasiū
lymų, prašome kreiptis į adv. 
George Gliaudys, 4704 Ėagle 
Rock Blvd. Los Angeles, 
90041.

St. Petersburg, FIae
DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS

Buv. karo aviacijos lakūnas J. Ja- 
sinskas sekmadienį, liepos 17 d.» 
Lietuvių klube, kur vyko 44 mėtų 
Dariaus ir Girėno skridimo minė
jimas, prisiminė ilgesnė paskaita 
Šiuos du lakūnus.

Nors šiemet- Floridoj*e. yrą .karš
ta vąsarą, neretai siekia 96' laipsr 
irius, susirinko gana didelis būrys ■ 
žmonių.

Uždangai pakilus, scenoje bu
vo uiatyti galinėje sienoj? ^rierl- 
kos emblema, viduryje Vyčio kry
žius,ir Lietuvos Vytis. Scenoje ar
tį rąinpos ant staliukų, apdengto 

i lietuviška’ staltiesę, stovėjo Dar 
i riaus ir Girėno bįustas. Prie po 
iš abiejų pusių baltos žvakės, o 
ant grindų stovėjo .puokštė gyvų 
.gėlių. Salėje prie scenos ant sta
liuko buvo suruošta Dariaus ir 
Girėno dokumentinė parodėlė, 
kurioje buvo originalios-ė^tra te- 
Teįranios, tų laikų laikraščių 
įŠkąrpos Įr įyaifioš fotografijos. 
Visa tai kėlė pagarbą Ir rimtumą.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė 
klubo pirmininkąs Albinas Kąr? 
niųSį ii? pakvietė į sceną Gražiną 
Jasinskienę, Moniką juodienę. ir 
aviacijos lakūnus ipąjorą L. Vir
bicką, kapitoną K, Urbšaitį ir lei
tenantą Jurgį Juodį. Paprąšė pub
liką atsistoti. Per salės vidurį į sce 
ną iš lėto įžygiavo tautiniais rū
bais; pasipuošusios ir po- raudoną 
rožę nešdamos dvi lietuvaitės 
(lakūnų žmonos) ir - pakviestieji 
lakūnai.^majoras L. Virbickas už
degė žvakutes, kiti du lakūnai 

.stovėjo sargyboje, o G. Jasinskie
nė ir M. Juodiehė iš abiejų pu
sių Dariąus ir Girėno biusto pa
dėjo po raudoną rožę; Tuo laiku 
mužikas P. Aimonas jautriai pa
skambino šiam mųmėritui pritai
kytą Šopeno muziką.

Šių mūšų didvyrių .pagerbimo 
metu Salėje buvo mirtina tyla.

Po to- pirmininkas Ą. Kailius 
supažindino su pagrindiniu kalbė
toju, buvusiu karo aviacijos la
kūnu, klubo valdytas iždininku 
Jonu Jąsiiisku. Kalba truko apie 

. pusvalandį. Tuo metų, kai Dar 
riuS ir Girėnas skrido, Jasinskas 
buvo civilinis lakūnas ir Aero kl'u- 

<bo sekretorius. Tai sužinojom, iš 
jo kalbos. Taigi artimai susijęs su- 
lakūnų žuvimo eiga. Kalba buvo 
jautri,, įtikinanti ir labai ydiždi’ 
KaĮboš metu nuo pradžios iki pa
baigos publikoje jautėsi Štišilcau- 
pimąš ir pagarbi tyla.

Po paskaitos pirpąi.njftkąš A. 
Kąrnįųs gražiai ir. Šiltais Žodžiais 
padėtojo kalbėtojui į. jasinškui 
ūz labai vaizdžią ir jautrią paš-

Ga.

kai tą,, nes jam buvo pavesta orga
nizuoti šį minėjimą. Taip pat pir 
mininkas išreiškė padėką daili
ninkui Jurgiui Juodžiui už skonin
gą scenos dekoravimą, muzikams 
Armonui ir Mateikai už nmziki- 

’ nę dalį. Stasiui Vaškui už Kazio 
Binkio poemos skaitymą, poniom 
k .ląkūjęiąjns,„pagerbusiems Darių 
ir Girėną scemoje.

Minėjimas buvo užbaigtas, vj- 
siems giedant Amerikos if, Lje- 

' tūvbs himnus. Dalįvė

Gary, Iud.
PAMALDOS ŪŽ MIRUSI TĖVį.

A. a, Andrius Urbonas mirė 
liepos 16 dieną ok. Lietuvoje. J,o 
sūnus kun. Ignas Urbonas kon- 
celebravo šv. Mišias šv. Kazi
miero bažnyčioje, Gary, Ind-, už 
savo tėvelio Andriaus vėlę. Kori- 
celebravo šie artimesnieji jo 
draugai: kan. V. Zakarauskas, 
kun. Z. Gelažius, kun. F. Kirei- 
lis, kun. J. Plankis ir kt.

Šv. Mišių metu kan. Zakaraus
kas pasakė jautrų, progai pritai
kytą pamokslą* Dalyvavo ir ne
mažas skaičius kuri. Urbono pa- 
rapiečių.

A. a. Andrius Urbonas laisvos 
Lietuvos laikais buvo ilgametis 
Nemunaičio valsčiaus viršaitis, 
plačios orientacijos lietuvis.

Be kun. I. Urbono, Worceste- 
ryje gyvena jo sūnus Andrius 
Urbonas

l; Po Mišių kun. Urbonas gra
žiai priėmė visilš dalyvius para- 
pijos salėje. K.

ko; Jis Haljvaujft raumenyse vyks
tančiuose fermentiniuose proce
suose. Kauluose cinkas susikau
pia atsargai, taip pat skatina kau
lų augimą (jei cinko trūksta au
gimas sutrinka). Cinko yra ir 
kraujuje apie 600 —800 mkg. 
proc.

Taigi- -iš kur gi žmogaus orga
nizmas gauna cinko? Kiekvienas 
žmogus cinko gauna su maistu. 
Medicinos mokslo labai seniai iš
tirta, kad žmogui pakanka mais
te esančio cinko, papildomai duo
ti jam jo nereikia. Normaliai žmo
gus per parą suvartoja vidutiniš
kai 12 —'13 mg. (miligramų)'

j cinko. Ątigimo ir brendimo perio
de jo suvartojama truputi dau
giau. Toks pat kiekis per parą iš 

i organizmo išskiriamas su išmata 
mis, šlapumų & prakaitų.

Tyrimais mokslininkų nusta
tyta, kad cinko trūkumas gyvu
liukams sukelia įvairius negalavi
mus. Trūkstant cinko, suserga ir 
augalai. Pažymėtina, kad daug 
cinko yra grybuose, kepenyse, mė
soje, vaisių ir daržovių sultyse, 
bet mažąi cinko — pienė.

Kokie pažymiai atsiranda, kai 
žmogui trūksta Cinko? Tyrinė
tojų pastebėta, kad kai kuriose, 
pavyzdžiui, Egipto, Irano ir- kitose 
vietovėse, kur vartojamas ..mažai 
cinko turintis maistas;, sulėtėja 
vaikų augirpas. sutrinka .jų lyti
ems vystymasis, sumažėja cinko 
krauiųje.

Pažymėtina ir . prisimintiną, 
kad gali pasitaikyti apsinuodijimų 
cinku ir io junginiais, kai didelis 
kiekis patenka į kvėpavimo takus 
ar virškinimo traktą^

Msk.
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y DR, ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 68rd Street

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto; OLympfog^
DR. P. KISIEtras 

GYDYTOJAS IR CHIKUHGį 
1443 So. 50th Axe., Garo

Kasdien 1-3 vai. Ir vai. 
išskyrus tręčiadlentVE.

Šeštadieniais 12 Lkf 4 va! >

paba

DR. K, G. DALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. PulasĮd Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

TeL RĖliance 5-181J
DR. WALTER J. KIRSTit

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketyiruid. t. 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet (r q 
vai. vak. Treė. Ir Šeštad- oideji

I Vai.:

CINKO VAIDMUO 
ŽMOGAUS ORGANIZME

Žmogaus ofgffiizrne yra be
veik v&ų cheminių elementų; 
kurių-yra 'žemės plutoje. Taip 
pat cinko ėsti. įvairiuose -gyvulių 
ir augalų, audiniuose.. Cinkas pri
klausė mlkipeleinentanis, kurių 
organizme labai maži kiekiai. 
M6kslimh£U Nustatyta, kad jis 
dar priskiriamas prie vadinamųjų 
biogeninių, t. .y. gyvybei būtinų 
elementų. Tokių gyyybei būti
nų elementų yra apie 20, tačiau, 
gilėjant mokslo žinioms, prie bio
geniniu priskiriama vis daugiau 
elementų^ Pavyzdžiui, ir cinkas 
anksčiau buvo laikomas tik nerei
kalinga priemaiša organizme, o 
ne būtinu elementu, dalyvau
jančiu gyvybiniuose procesuose.

Dabar gi nustatyta, kad cinkas 
aktyviai dalyvauja žmogaus or
ganizmo veikloje. ,Cinko yra to? 
kiuose svambiuose ferinentuose, ir 
dalyvauja visų celių ir audinių 
a py kai to je, svarbiausia, skatina 
anglies dioksido išsiskyrimą iš Or
ganizmo* cinkas taip pat aktyvuo- 
ja daugelį- kitų fermentų^ Tačiau 
didelės : driko dozes fermentų 
veiklą slopina.

Cinkas veikią ne tik angliavan
denių, bet ,įr riebalų, baltymų, 
vitaminu apykaitą, skatina žaiz
dų gijimą, organizmo augimą ir 
brendimą.

Mokslininkų nustatyta,.. kad 
žmogaus organizme cinko is 
viso yra 1,64 — 2,3 g.;. Jo yra vir 
Šiuose audiniuose. Raumenyse 
apie 63 proc. viso organizmo cin-1

Dr. Jonas G. DYLA-BYLAITIS
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd St.
Chicago, UI. 60629 

Tel. 476^409 
Valandos pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenne 
plrmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro.

šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą.

Ofiso teief. WA 5-2670 
Rezld. teL VVAibrook 5-3048

DR. IRENA KURK
GYDYTOJA IR CHIRŪfiCŽ 
KCDIEJŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALI9TB 
MEDĮCAL BUILDOra 

7156 South VVestern Atome.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ift 

iki 1 vai. popiet
Ofiso tel. RE 7-1168; rėzld 239-2111
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DR. ŽIBUTE ZAPAftACKAS
Teief; — 337-1285

AKIŲ LIGOS - ČftlTURGUA

Ofisas:
700 North ^Dohigan, Saite 409 

Valandos pagal susitarimą

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iŠ WOPA- 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 
1:00 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
eekrnad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto

Teief.: HEmlock 4-2413 
1490 A. M. 

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, 1LL eOSZM
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Wilh Liberty & Justice
— o.---

Amerikiečių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
šio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į saugų višų 
gerbūvį.

Knyga gaunama ir Drauge 
minkštais — $3,95.

Kaina kietais viršeliais $5.95. 
miimiHiiiiiniiiifimnimmiiiiiiiimimii

PUIKI DOVANA švenčių ir kitomis pragomes

JV. rasto naujojo testamento
ANTRA LAIDA

— Išleido —
lietuvių kunigų vienybė

Mecenatas — PreL Juozas Karalius
Naujaeia Testamentas yra praktiško formato Įrištas kietais virbe

liais. Vertimai padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
Darduodama prieinama kn.in.-v

Gaunama “DRAUGO” knygyne
Kaina — $5.00

Hllnois gyventojai prašomi pridėti 60 centu mokesčiams ir per
siuntimu L (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus

DRAUGAS
4545 West 6 3rd Street

Chicago, Illinois 60629

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2223

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv-. 1 iki 6 v. popiet 

Antrad., p enk tad'. 1-5, trėfi. ir šeštad. 
tik dusi tartis.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

VaL: pagal susitarimą: plrmad. 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. 
10-4: Sefitad. 10-3 vai.

ir
ir penkt.

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 
Jei neatsako skambint 636-4549 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervą ir 
Emocines Ligos 

ORATCFORD MEDICAL BUILDING 
64-10 So. Puiaski Road 

valandos pagal susitarimą.

Rezid. tel. — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA.

6132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia skambinti: MI 2-0001.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

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

J O K d A
VAIKŲ LIGOS

2656 West G3rd Street
Pirmad., antrad., kotvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 tki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUDAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. VVestern Avenne 
1002 No. Westem Avenae 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

Įstaigos ir bato tel. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA
1407 S. 49th Couth, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7
EskyruB treč. Ir šešt

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR W8t
DR. J. MEŠKAUSKU 

gydytojas ir chirurgai
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir CatnpbcD Ava kamjw. 
Vai.: plrmad., antrad., ketvbtt 
pehktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik soslttįk

OPTlOAL STUOlf
VIOLETA KAROSAiTfi 

"051 So. Washtennw. TeL 7<M> 
Pritaikomi akiniai pagal griju 

receptus.
Didelis akinių r6mų paslriH* 

VaL: pirm., antr.. penkt. io>i:H 
Ketv. 1-8 v. vak. Šešt. 10-4 v. j. 

Trečiadieniais uždaryta.

Teief. — 282-4422
DR. ROMAS PETKOS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGUI
Ofisai:

1X1 No. VVABASH AVĖ. 
4200 NO. CENTRAL AVĖ 
Valandos pagal susitarimu.

DR. FRANK RUOKIS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS ‘ 

2618 W. 71st St. — TeJ. 73T4H
Tikrina akis. Pritaiko akinius t 

“Contact iensee" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta W

DR. LEONAS SEIMTK
INKSTŲ, PŪSLES IR

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 14 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso te!. 776-2880, reiid. 4#*
DR. J. J. SIMODlfif

G YD YTOJAS
A dresąs 4255 W. 63rd Stred

Ofiso teief. RE 5-441®
Rezidencijos teief. GR S-^1' 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirti!1 
penktai, nuo 1 iki S vai

DR. VYT. TAIHUįu 
GYDYTOJAS IR CHfltW 
Bendra praktika ir moterį Sf 
Ofisas ir rez. 2659 W. «<* *

Tel. PRoepCCt 8-1323
Ofiso vai.: pirm., antr., 

penkt. nuo 2-4 vai. ir M 
Sešt. 2-4 p. p. ir kitu laiku

Ofiso teL HE 4-2123, namą 01

DR. V. TUMASOMS
CHIRURGAS 

2454 Wešt 71st Strtd
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir
2-5 Ir 6-7 — 15 anksto

Tel. ofiso PB 6^
DR.F.C.WiNSKU< 

gydytojas ir chiruę™* 
8107 West 71st Street

Valandos: 1-6 vai. poDjį^i 
Treč. ir šeštad. pagal

Ofiso tel. 586-3166; namą
DR. PETRAS ŽLIOBi: 

gydytojas ir chir" 
6234 S. Narragansett i 

Vai. pirm, antr., ketv. ir PjįL 
gežtadianiaifl pagal 6U*ĮĮ2
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Pabaltiečių žygis —

REMTINOS JAUNIMO PASTANGOS
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ IR DABARTĮ

Pokalbis su vienu iš pirmųjų ateitininkų kūrėju prof. dr. Pranu Jucaičiu

Kad ir kaip senesnieji besi
stengtų. paskutinis žodis bus jau
nuomenės. Vien tiktai jos amžius 
ir faktas, kad jaunuomenė per
gyvena vyresniuosius, pasako vis
ką Ar vyresnieji norėsime, ar ne, 
ateina laikas, ir jaunuomenė per
ims viską j savo rankas. Galima 
tik Stengtis, kad tas perdavimas 
batų neskaudus, švelnus, geros 
valios iš abiejų pusių lydimas.

Žvelgiant tegu skaičiumi ne
gausią mūsų išeivijos jaunuome
nę reikia pasidžiaugti, kad tam 
tikra dalis jos jau kuris laikas 
gražiai rodo kūrybinę iniciatyvą, 
pagyvina mūsų gyvenimą, atlie
ka nemažos reikšmės darbus.

Reikia pripažinti tiesą, kad 
mūsų jaunuomenė yra daugiau 
realistiška, kaip senesnioji- karta, 
pasižymi praktiškumu ir neturi 
fantastinių planų. Jaunuomenė i 
Lietuvą žiūri tokią, kokia ji iš 
tiesų šiandien yra. Nemaža dalis 
mūsų jaunuomenės, daug ati
džiau kaip vyresnieji labai ati
džiau kaip vyresnieji labai stro
piai seka okupuotosios Lietuvo 
gyvenimą. Priemonės įvairios: 
skaito ten išleidžiamas knygas, 
laikraščius, klausosi abipusiškų 
pasakojimų, nevengia trumpalai
kių ar ilgesnių kelionių į oku
puota. tėvų žemę, nuoširdžiai kal
basi, susirašinėja su pavergtai
siais tautiečiais, o kartais pasi
šneka ir su okupantais. Jų infor
macija Višpūsiškesnė, kaip mūsų, 
senių.

gąsdinti, bet dažniau 
susitikti, nuoširdžiai 
kartu stovyklauti, 
diskutuoti, kalbėtis 
auklėjimo ir lietuvybės išlaikymo 
klausimais.

akivaizdžiai 
bendrauti, 

posėdžiauti, 
savo vaikų

Kaip gražų pavyzdį mūsų jau
nimo patriotinio ryžto galime pa
žymėti jaunimo ruošiamą Pabal
tiečių žygį, kuris numatomas vyk
dyti rugsėjo 24 d. JAV-bių sosti
nėje — Washingtone. Šio žygio 
— demonstracijų ruošime inicia
tyva išėjo iŠ lietuvių jaunimo 
sluoksnių ir į tą patį reikalą 
įtraukė latvius su estais. Šiam 
reikalui sudarytas specialus egze- 
kutyvinis komitetas, kuriam pir
mininkauja žinomas Detroito lie
tuvių jaunimo veikėjas V. Nakas, 
vicpirmininkai — Sigurds Rud- 
zitis (latvių atstovas), Raimond 
Tralla (estas), narys U. Sipols, 
administratyvinis padėjėjas — J. 
Urbonas. Šį komitetą nuoširdžiai 
globoja ir jam daug padeda 
kongresmanas J. Blanchard, 
ypač padedąs užmegzti reikalin
gus ryšius su atitinkamomis JAV- 
bių įstaigomis ir aukštesnio ran
go politikais.

Numatoma, kad Pabaltiečių 
žygyje Washingtone dalyvaus ne
maža lietuvių, latvių ir estų, ypač 
jaunimo. Tai labai gera mintis, 
nes jaunimo balsas dabar dažnai 
išklausomas, o taip pat ir JAV 
politinių veikėjų dauguma yra 
jauni žmonės. Prie žygio ruošos 
jungiasi centrinės ir vietinės estų, 
latyrų, lietuvių organizacijos. Jau 
vien tiktai faktas, kad demonst
raciją ruošia trijų pavergtų tautų 
jaunimas, atkreips daugelio dė
mesį.

•
Mūsų išeivijos jaunuomenė, 

reikšdama i kūrybinę iniciatyvą, 
pati kurdama ir naudodama tau
tos sukištas ir šiuo metu tėvy
nėje tebekuriamas kultūrines ver
tybes, sųgyvina ir sudinamina 
mūsų gyvenimą. Jaunimo-tarpe 
yra mažiau smulkaus pavydo, 

u kvailo užsispyrimo ir egoizmo 
reiškinių.

Tiesa, ne visi jauni žmonės 
yra jauni, lygiai kaip ne visi se
niai yra seni. Bet vis tai dau
giau išimtys, kai minėta taisyklė 
galioja.

Mūsų jaunuomenė, kuri domi
si ir sielojasi lietuviškais reika
las, formaliai, .kaip ir vyresnioji 
karta, yra susiskaldžiusi į idėji
nes organizacijas. Veikiančios or
ganizacijos labai senos ir kažin 
ąr tai . yra geroji jų pusė. Kai 
kas abejoja, ar mūsų tradicinės 
organizacijos, įkurtos prieš 60-70 
metų, gali patenkinti šių dienų 
jaunuomenę. Tuo, žinoma, neno
rime nuvertinti senųjų organizaci
jų, tiek daug gera padariusių mū
sų tautai. Bet laikas bėga, o su 
jo tekine kyla nauji reikalavimai, 
kuriuos dažnai varžo senosios 
statutų bei tradicijų formos.

j *
Tęsiant mintis apie mūsų jau

nimo organizacijas, reikia pripa
žinti, o gal ir pasidžiaugti, kad 
vienai ar kitai ideologinei gru
pei priklausąs jaunimas savo tar
pe beveik niekuo nesiskiria. Sa
kysime, Šių dienų jaunuoliai, pri
klausą ateitininkams, skautams, 
neolituanams ar sąntariečiams, 
daugeliu klausimų vienodai gal
voja. Minėtų organizacijų tarpe 
nesijaučia jokio ideologinio ego
izmo, neapykantos, ir todėl orga
nizacijų vardai tėra lyg iš tėvų 
paveldėta pavardė — priimama 

'B tradicijos.
Visų, jaunimo organizacijų na

riai vienodai myli Lietuvą ir 
trokšta jai laisvės. Visi nori pa
laikyti galimai artimesnius ry
šius su savo tautiečiais okup. 
Lietuvoje. Visų organizacijų jau-|_ 
nuomenė nori sugriauti, dirbti- nuoširdžia parama daugiau pa- 
nfes užtvaras, kurias jų tėvai ar darysime, kaip blogu žodžiu ar 
seneliai sukūrė. Jaunuoliai nori pozityvių darbų kritika. ■ 
ne išsivertę kailinius vieni kitus

*
Rugsėjo 24-oji —- žygio data 

parinkta ne pripuolamai. Mat, 
netrukus po to, rugsėjo pabaigo
je ar spalio pradžioje, Belgrade 
susirinks 35 Europos ir Amerikos 
valstybių atstovai patikrinti Hel
sinkio Baigiamojo akto vykdymą, 
jį patvirtinti ar atmesti.

Pabaltiečių demonstracijos tiks
las — parodyti JAV-bių visuome
nei, jų valdžios žmonėms ir pa
sauliui, kad Sovietai savo pažadų 
nesilaiko, iškelti ne tiktai jų pa
mintą žmogaus teisių reikalą, bet 
ir pabrėžti, kad be žmogaus tei
sių yra dar svarbesni dalykai — 
tautų teisės ir pavergtų kraštų 
laisvo apsisprendimo — noro lais
vai ir nepriklausomai gyventi 
teisės. .

Šiandien Helsinkio pakto niek- 
šingumas visiems aiškus. Jį tegi
na vien Sovietų Sąjunga su savo 
satelitais. Ir tai visiškai natūra
lu: argi gali bent vienas laisvę 
mylintis žmogus džiaugtis Pabal
tijo ir kitų valstybių nurašymu 
Sovietams? Bet viešai pasmerkti 
Sovietus už žmogaus ir tautų lais
vių laužymą daugelio kraštų dip
lomatai bijo. Pabaltiečių de
monstracijos ir turi šį reikalą vie
šumoje iškelti.

Be demonstracijos, eisenos, 
projektuojama rugsėjo 22 d. su
ruošti specialią konferenciją — 
priėmimą žymiems politikams,1 
spaudos atstovams, užsienio sve
čiams, pačių pabaltiečių vado
vams. Visų lietuvių pareiga šį 
mūsų jaunimo žygį paremti, pa
skatinti mūsų tautiečius dalyvau
ti, savo jaunimą pasiųsti ir pri
sidėti prie žygio išlaidų padengi
mo.

Mūsų jaunimas gražiai dirba. 
Nereikia jo užgaulioti, be dides
nio reikalo aštriai kritikuoti, nes

Savo 66 metų istorijoje ateiti
ninkų a 1977 rugsėjo 1-4 dieno
mis rengia IX-jį kongresą Cleve- 
lande. Tikimasi, kad jame daly
vaus visų sąjungų atstovai ne tik 
iš Šiaurės Amerikos, bet ir iš ki
tų kontinentų ir, aišku, svečių. 
Išskirtina vieta kongrese teks atei
tininkų kūrėjams, steigėjams, pir
mūnams, Ateitininkai jais di

džiuojasi ir džiaugiasi turėdami 
savo tarpe.

Clevelando priemiesty Rocky 
River neperseniausiai apsigyveno 
vienas pirmųjų ateitininkų prof. 
dr. Pranas Jucaitis.

Artėjančio kongreso proga krei
pėmės į chemijos profesorių ir 
mokslininką su keletu klausimų.

— Jūs vienas iš ateitininkijos 
pirmūnų. Kokie pagrindiniai mo
tyvai apsprendė už jungimąsi į 
ateitininkų eiles?

—Tai įvyko 1911 m. vasario 
mėn., kai baigiau 14-uosius me
tus, būdamas IV klasės gimnazis
tas Vilkaviškio privatinėj gimna
zijoj (su valdinių gimnazijų tei
sėmis).. Lietuva buvo 
vergta, o mes buvome 
(Čia gal kiek panašu 
bą pilietybę”, kai, gal 
juto kai kurie jauni lietuviukai, 
atvykę 1948-50 metais į JAV. Tik 
tada mes nesvarstėme klausimo,, 
ar mes lietuviai, ar rusai. Mums 
be jokio identiteto klausimo bu-i 
vo aišku, kad mes lietuviai, tai I 
ir elgėmės, kaip aiškūs lietuviai). 
Mano draugai suorganizavo slap
tą moksleivių. kuopelę. Skaitėme 
Aušrinę, liberalinės lietuvių.moks 
leivijos laikraštėlį. P. Dovydaitis 
Aušrinėj paskelbė straipsnį “Ti
kėjimo elementas žmogaus gyve
nime”, kiek atsimenu. Aušrinės 
redaktorius Petras Klimas (Vaba
lėlis) po P. Dovydaičio straips
nio pridėjo pastabą, kad Aušri
nės redakcija nėra linkusi spaus
dinti viską, ką pagamins draugo 
Dovydaičio plunksna. Tai mus 
labai nustebino, nes “liberalio
ji” Aušrinė pasielgė labai nelibe- 
rališkai, netolerantiškai, neobjek
tyviai, nedraugiškai... Klimo-Va
balėlio redaguojamoji Aušrinė pa
sirodė labai netolerantiška net ir 
labai rimtai, ramiai ir objekty
viai Dovydaičio argumentacijai. 
Aušrinė aiškiai pasakė, kad ji ne
bus bendrinis visų mokslievių (ir 
studentų) laikraštis, kur galėtu
me visi sutilpti .ir dirbti bendrą 
darbą. Visi pritarėme Dovydai
čio mestam Instaurare omnia in 
Christo — už religiją,, patriotiz
mą, kovoti prieš nihilizmą, prieš 

į tada vadinamą “pirmeiviškumą”, 
kuris iš tikrųjų buvo atžagarišku- 
mo reiškinys. Nutariau prisiimti 
ateitininko idealus nuo pat 1911 
m. vasario mėn., gilintis į Dovy-

V. POCIŪNAS

b.kv.

Metalizuojami pastatai
/ Lenkijoje, Tiksliosios mechanikos 

mstituto bendadarbiai, remdamiesi 
dvejų metų trukusiais tyrinėjimais, 
sukūrė būdą statybinėms medžia- 

. goms (betonui, granitui, tinkui, ke
ramikai, asfaltui, medžiui) metali
zuoti. Tačiau ištisus namų fasadus 
neapsimoka, bet galima metalizuo-

ti kai kurias pastatų išorines ir vi
dines dalis, statulas, bareljefus ir 
kt. Metalinė apdaila gražiai atrodo 
ir pakankamai atspari Statybinių 
elementų plokštės specialiu pistole
tu. apipurškiamos metalo srove. 
Metalas greit priglunda prie me
džiagos. ir ji nebebijo nei vandens, 
nei kaitros, nei šalčio, žodžiu, at
spari atmosferos keitimuisi Jm

caro pa- 
lietuviai.
į “dvigu- 
būt, pasi-

daičio. “Tris pamatinius 
mus” ir tapti ateitininku.

Aušrinės redaktorius Petras ' 
Klimas-Vabalėlis reiškėsi; prieš 
“buržujitiį tomantižmą?, apgai
lestavo, kad po 1905 mėtų inte
ligentija atbulais ratais nuvažia
vusi iš marksizmo1. Į idealizmą. 
Patriotizmą vadino nirvaną .ir 
“tautišku.efyru”. Kai kurie aušri- 
niečiai 1917 m. virto bolševikais.

Įsikūrus Lietuvos ^universitetui, 
aušrininkai tapo socialistais, 
1926 m. atkūrę studentų .socialis
tų aušrininkų draugiją, iŠ kurios 
išsirutuliojo keletas dar. įvairaus 
socialistinio. (ir net komunisti

nio) pobūdžio atskalų-: su kurio* 
mis ateitininkamsnebuvo pake
liui.

1917 metais mąiĮ teko , susipa
žinti Vilniuje^ su Petru Klimui 
Jis buvo Lietuvos Tarybas.narys, 
o aš dažnai dalyvaudavau Tary
bos posėdžiuose ir raštininkauda
vau. Man- atrodė, kad jis tada 
buvo visai kitokį, negu, ^ušnnės 
redaktorius Vabalėlis., Taryboje 
jis nebuvo toks kairus, kaip Ste
ponas Kairys, Mykolai Biržišką 
Jonas Vileišis if Narutowicz. Bu
vo (politiškai);. labiau1 panašus' į 
Jurgį Šaulį.; Kiek pamenu, kar
tais ląbiau sutardavo ęu Ą. -Sme
tona^ Atrodė,. labiau lo^iškąs ir 
moderuoias.. Beje^ Klįųiaš ,.mąfĮ 
gyrėsi, .kad jis įpagitoaęs-^ątėitjrįiiį--'; 
Ui judėjimą, nes, .jei jis riębūtiĮ 
taip, pasielgęs, su Doyydąięibr: jį!1 
ir visai nebūtų gimusi Ateitis.'' . 

. Gali būji, ;, Tafičraų^ ąi2ku, 
didelė .dalis 1 ietuV^ojo jaunimų 
turėjo pasukti tikro -taut^umo, 
patriotizmo ir- '/tikėjimolinkme^ 
atseit/ iš ’nihiližmo t pilntitmį.pOT' 
rityril .vėįkiiną.ii: asmenybės būg-j 
dymą. Tad ąsIšstojau is.ben^ros' 
Aušrinės.kuopos,' perėjau į Ątei-r 
ties kuopą su ' draugu a.a?' Jonu

klausi-

Dr. Pranas Jucaitis, Dotnuvos Že
mės ūkio akademijos profesorius

TETOS DOVANA
ALOYZAS BARONAS
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— Visų nebus, norėjo pasakyti Brazdžionis, todėl 

gal verta nusiminti, o gal tai paguoda, — kalbėjo Ker
nius.

Mažasis žmogelis mirksėjo ir buvo laimingas.
—- O tu, —kreipėsi į jį Sekmokas, — tikrĮaųsiai 

nieko negirdėjai apie poeziją, bet vieni poetai, kiti ka
riai, vieni kariauja, o kiti jiems eiles rašo, kad būtų: 
linksmiau į mūšį eiti. Aš mėgstu poeziją, gėrimą ir . ka
rius, o tu mėgsti mūsų draugystę, geri mūšų gėralą, 
tikriau mano draugo, tai apeik apie stalą.

Kernius nustebęs žiūrėjo:
—Juk kartais reikia eiti apie stalą, visi čia tąįp 

vaikšto.
—Ne, ne visi, —perbraukė savo juodus plaukus 

Sekmokas, — ne visi taip.
Mažasis žmogelis klusniai žiūrėjo.

—Na, gerai, sakyk, koks čia juokas, — nekant
ravo Kernius.

Žmogelis patraukė į stalo pakraštį stiklus, užlipo’ 
ant kėdės, nuo kėdės ant stalo, tada nulipęs žemėn 
pralindo po pastalę ir vėl atsisėdo į savo kėdę.

—Tai žmogaus žeminimas, —susiraukė Keinius.
— Tai ne pirmas kartas, taip grįžtama į vaikystę, 

—■ kalbėjo Sekmokas, o žmogelis kaltai šypsodamasis 
gėrė savo jau dabar užtarnautą stiklą.

— Tai žmogaus žeminimas, — vėl pakartojo Ęęr- 
nius.

“Ne, žmogus, kuris geria, kuris metais nebesu-

Povilaičiu ir' kitais, dalyvavau 
slaptai susirinkimuose (kapelio
no kun. Astrausko salionėlyje, o 
kartais ir netoli nuo Vilkaviškio 
esančiame miškelyje), skaitėme 
referatus, palaikydavome sąly
tį su Marijampolės ateitininkais 
ir bandėme Instaurare omnia in 
Christo... Tai buvo 1911-1913 me 
tais Vilkaviškyje. 1913 m. rudenį 
išvažiavau į Suvalkų gimnazijos 
septintąją klasę. Čia įsteigiau atei
tininkų /kuopą. Mūsų veikimą 
pertraukė 1914 m. vasarą prasi
dėjęs I didysis karas. Suvalkų 
gimnažija buvo perkelta į Varšu
vą. Ją baigiau 1915 m. gegužės 
mėn. ir išvažiavau į Vilnių.

— Prisimindami ateitininkijos 
istoriją, žinome, kad ateitininkų 
kūrimosi pradžioje stiprus konku
rentas Jjuvo. aušriečiai. Turėta ne- 
mdžąi nesusiprątimųj gerokų: ap- 
sikapojimų. spaudoje. Bet ar or
ganizuoti 'to meto lietuviai ir 
moksleiviai bei studentai turėda
vo bendrų suėjimų, pasišokimų, 
diskusijų, užmiršdami ideologi
nius .skirtumus,' ir pasijausdavote 
esą tos pačios tautos: sūnūs ir 

• dukros?:
— Aš. nežinau, kaip; apibūdin

ti tą žodį “apsikapojimą”. Tiesa, 
Aušrinė . (Klimas-Vabalėlis ir gal 
Bytautas)' mus (ir Ateitį) smar
kokai- . puldinėdavo, bet Ateitis 
nevartodavo Aušrinės “metodu”. 
l^vydąįetis.. ateAkydavo ? ramiu 

d^yįiškai^ir, .'labai pagrįstai >-7 
ps nevartojo; apsikapgjįmo' meto- j 
fdpriv^į?. t. (:/ir’;
.'; K^afhū . apie" 1911-19^14 metus. 
Tai ■ buvo m ūsų. organ iza vi mosi 
:p^ądžia; :-mjisų .augimo, įsišąmo- 
•ni.nimpLbėi;. pasaūl'ėžiūfos ugdy
mo- pradžia; i Bu vome: labai užim- 
tL Kiėl^iėrtą : pradžia surikt Or- . 
įaLriizaęiįbškšfilųdjė''nebuvo lai
ko •'bendriems, suėjimams disku- 
iudtfljdė^pįpnįus skiriumiis. : 

Tai' darė /mūšų laikraščiai ■— A- 
tėitis-: ir: Aušrine.' {Tokių diskusi
jų • būta- vėliau/ pav. Voroneže, 
žiūn M Krupavičiaus ir Bernar
do iŽūlęaūškd .atiminimus). Ži
nomą;. buvome toš pačios tautos 
sūnūs ir .dukros,, bet neužmirški
te/’ kad Vabalėlis, Aušrinėje tau- 
tiŠkumą kartais pramindavo “tau
tišku ;efyni”: ir kitaip —jiems 
rūpėdavo kitokie dalykai, negu 
tautiškūinąš/ Bendrų suėjimų ar 
diskusijų, nebuvo nei Vilka visky
je; net-Suvalkuose, o kaip- kitur, 
žs nė^nąų?; Būvo organizacijos 
pradžia inėbuvo laiko: Bendrų 

pasišokimų, rodos, pasitaikydavo.
^- ‘Kokiomis formomis ateiti

ninką veikla-labiausiai pasireikš
davo?

— Galiu kalbėti tiktai apie 
1911-1914 metus, nes užėjus I

pasauliniam karui, kiti išvažiavo 
įVoronežą ir į kitas carinės 
Rusijos vietas, o aš likau Vilniu
je 1915 metais. Pamokytojavęs 
kun. dr. Galdiko įsteigtoje gim
nazijoje Šiauliuose (vokiečių 
okupacijoje 1916 metais), 1917- 
-18 m. vėl grįžau Vilniun Alek
sandro Stulginskio kvietimu dirb
ti Lietuvos Tarybos įstaigose Vil
niuje ir “Tėvynės Sarge”, kurį 
atgaivino Stulginskis, Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signata
ras. 1919 m. pradžioje išvykau į 
Šveicariją, kaip Lietuvos pasiunti
nybės sekretorius. (Vėliau tą vie
tą užėmė Vaclovas Sidzikauskas). 
Kurį laiką gyvenau Berne.

Tada nebuvo nei Ateitininkų 
Vadovo, nei Šalkauskio ideologi
jos. Mūsų ideologija ir. vadovas 
buvo Dovydaičio “Trys pamati
niai klausimai”, Ateities žurna
las, pasikalbėjimai su draugais 
ateitininkais, posėdžiai, susirinki
mai ir diskusijos bei įvairiais 
klausimais referatų ruošimas ir jų

Prof. dr. P. Jucaitis

kreipiama į pasaulėžiūros susi
darymą.

—Nors savo kalbose esate pa
reiškęs, kad ilgame gyvenime 
daugiausia koncentravotės moks
lo darbuose, bet Jūsų garbingo 
80 metų proga buvote pristaty- 
tas kaip krikščionis demokratas. 

skaitymas kuopelių slaptuose su- Į Jūsų veikla šioje partijoje nebuvo 
išryškinta. Gal suminėtumėt. ke
letą momentų iš šio politinio są
jūdžio.

—Suvalkų gimnaziją baigiau 
1915 m. gegužės mėn. Varšuvo
je. Tėviškė vokiečių jau užimta, 
bet nuvažiavau Vilniun. Gavau 
darbą Lietuvių komitete nųkentė- 
jusiems dėl karo šelpti (Greito
sios pagalbos sekcijoje, padėti: at
vykstantiems nuo fronto linijos 
lietuviams). Komitete buvo pro
ga susipažinti su lietuviais veikė 
jais. Ten buvo ir Aleksandras 
Stulginskis. 
1915 metais 
metais. Teko 
dr. Kuraičiu 
Mečislovu Reiniu, būsimu vysku
pu ir arkivyskupu. Susipažinau 
ir su kun. M. Krupavičium. Ypač 
pasikalbėjimai su kun. dr. 
Reiniu krikščioniškosios demokra
tijos klausimais padarė į mane 
didelę įtaką. 1917-18 metais teko 
dirbti A. Stulginskio atgaivintu
me “Tėvynės Sarge” Vilniuje. 
Nepamenu, vieną kartą (tarp 
1962 ir 1968 metų (?) dalyva
vau kr. dem. konferencijoje Cfe- 
velande. šiaip jau daig laiko, tė- 
ko praleisti užsieniuose, o paskui ■ 
dirbti toli nuo Kauno. Būnant 
Dotnuvoje, ir veikime Kaune ne
tekdavo dalyvauti. Beveik visą 
gyvenimą praleidau chemijos la
boratorijose, atlikdamas mokslo 
tyrinėjimus.

— Iš lietuvių katalikų politi
nių organizacijų stipriausios šiuo 
metu, tur būt, yra krikščionys de

mokratai ir lietuvių fronto bi
čiuliai. Ar Jūsų nuomone toks 
politinio darbo pasidalinimas ar 
jei norite pavadinti, skilimas yrą 
naudingas, Ar esant tik vienai 
katalikų politinei partijai būtų 
galima išventi sustingimo, kaip 
paprastai būna, nesant konkuren
cijos?

(Bus daugiau)

sirinkimuose. Mūsų vadovas bu
vo ateitininkiškasis entuziazmas, 
įkvėptas Instaurare omnia in 
Christo, ir jo įsisąmoninimas.

Buvome organizavimosi stadi
joje, ir organizacijos veikla užė
mė daug laiko. Nagrinėdavome 
svarbesnius Ateityje pasirodžiu
sius straipsnius. Rūpėjo lietuvy
bės, religijos ir mokslo klausimai: ■ 
gvildenome ir apologetikos klau
simus, kiti rinko dainas ir 
folklorą. Aš, pats nagrinėjau evo
liucijos klausimus. Tada 7-tos 
klasės mokinys Arminas susirin
kimuose kartais paskaitydavo sa
vo .gamybos apsakymėlių —no
velių;’Nuotaika buvo labai drau
giška. Tadą į Aušrinės uzkąbinė- 
jirnųs nekreipėme dėmesio, — į 
juos; rimtais ir švelniais argumen
tais- atsakydavo pats -vadas Pra
nas .Dovydaitis. Mums tereikėjo 
tik. augti, stiprėti, savyje ir savo 
idealuose bei pasiruošti mokslinei 

. ir visuomeninei darbuotei mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Jautėme, kad 
mūsų.idealas nėra lengvai pasie
kiamas,. kaip sako prancūzai — 
idealas, toks aukštas, kad jis “sur- 
passe noųš-memes”.

Buvome draugiški ir solidarūs, 
ir tai mus palaikydavo. Taip bu
vo Vilkaviškyje 1911-1913 me
tais. 1913 metų rudenį, baigęs 7- 
-ias- klases Vilkaviškyje, persikė
liau į Suvalkų gimnaziją, kur 
įsteigiau ateitininkų kuopą, ku
rioje buvo Pukelevičius, sesuo ir 
brolis Krakauskai, Mažintas ir 
kt Iki tol Suvalkuose tebuvo tik
rai Aušrinės kuopa. Kuopų stei
gimas buvo vieną iš veikimo for
mų. Jos smarkiai plėtėsi, ir atei
tininkų skaičius sparčiai didėjo. 
Kuopos bendradarbiavo, būdavo 
rajoniniai suvažiavimai ir veiki
mo pranešimai. Iš viskas slaptai 
nuo rusų caro valdžios ir jo 
žandarų. Daug dėmesio buvo

Vilniuje gyvenau 
ir vėliau 1917-18 
susipažinti su kun. 
ir su kunigu , dr.

geba dėl fo .dirbti, yra jau pats nusižeminęs, visa kita i 
nebesvarbu, tai .priedas, — aiškino Sekmokas, —visa 
.kita bėrą tik niĮsįgyvemmo nereikšmingas priedas, tai i 
tik gyvenimas, sapnas ir vėliai reiks pabust ir gyvent i 
ne. sapnė.

—■ Tu daug moki eilėraščių, gerai deklamuoji, — 
sakė Kernius.

—Daug, bet dabartinių poetų ne, jų eilės ne
skambą',’ jas sunku išmokti. Į galvą nelenda.

Pėr pilna gėrimo, —nusijuokė Kernius.
Kai antrą valandą juos varė lauk, Kernius pasa

kė:
— Važiuojam pas mane, — jis buvo regimai išgė-

— yąžiuojam, —-džiaugsmingai pritarė Sekmo
kas, o mažasis žmogelis klausiamai žiūrėjo.,

— O tu ar turi kur gyventi ? —paklausė Kernius. 
Žmogus tylėjo.

— Važiuojam visi, negaliu tavęs išsižadėti, ypač, 
kad tu tylus žmogus.

' ’ Jie nusipirko butelį, ir barininkas kalbėjo:
— Atsargiai, nesusidurkit-važiuodami.
— Nebijok,“ atsakė Sekmokas, lyg jis pats būtų 

Vairavęs. . :
Lauke šąlo^ Biivo, pradėję sniginėti, gatvės buvo 

pustuštės. Kernius važiavo gerai, jis jautė atsakomy
bę ir turėjo truputį laimės.

Parvykęs mašiną paliko kieme, kur prie namo, 
prie jo paties neseniai nudažytos verandos grūdosi 
sniego krūvelės. Viduj buvo šaltoka, jis nuėjo į rūsį ir 
įpylė į krosnį anglių. Po valandos sušilo, bet jie to ne
bejautė^ Vienmarškinis, nukritusiais plaukais, kiek nuo 
gėrimo pasikeitusiu tembru deklamavo Sekmokas, 
kariais ^palenkdamas galvą ir vis sugniauždamas 

• Jįįdjpšeipg; Kernių ėmė graudumas- Mažasis žmogus ė-

mė snausti.
— Tu gulk čia, —- nutempė jį prie tetos lovos ir 

šis per dešimt sekundžių su visais batais atsigulė į pa
talą, iš kurio prieš ketvertą dienų buvo išgabenta mi
rusioji.

— Tetos lovon, — dar pasakė Kernius.
— Jam gerai, jis miręs, — ištarė Sekmokas, per 

pasaulį keliauja žmogus, — pridėjo ir nugriuvo sofom 
Šeštadienis ir sekmadienis jiems susiplakė išvien. 

Jie lankėsi klubely, sėdėjo namie ir pirmadienį rytą 
Kernius tarė:

—Jeigu kas dirba, tai reikia paskambinti, kad 
mes sergam.

Kernius paskambino į Sekmoko darbovietę, prekių 
pakrovimo stotį, kurioj į darbininkų neatėjimą mažai 
buvo kreipiama dėmesio. Sekmokas paskambino į Ker
niaus darbovietę.

— Tegu jis ateina rytoj, tai paskutinis šansas, jei
gu dar nori dirbti, —- pasakė iš darbovietės, bet Ker
nius nekreipė dėmesio. Jis tik galvojo apie aną grai
kiško veido moterį, kurios daugiau nebesutiks ir kuri 
jam atrodė vis susirūpinusi ir neturėjusi gyvenime 

■ laimės. į
Pirmadienis buvo šaltas. Oras skambėjo. Žvelgda

mas pro langą Sekmokas deklamavo: Grąžinkit man į 
širdį Kristų, mintysna Dievą vėl atveskit, aš eičiau, 
kad ir purvo bristi, aš eičiau, kad ir. sniego kasti.

— Miškinis gal ir kasa dabar sniegą kur nors. 
Pageidavimas išsipildė, tikrai gražu klausytis, bet 
sniegą tai tu galėtum nukasti, —Kernius kalbėjo be
veik piktai.

— Ne, aš čia negyvensiu, kas man tas sniegas.
— Tarnas užsivilkęs savo siaurą paltuką klausia- 

5 mai žiūrėjo.

(Bu daugiaul
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Iškilus lietuviai mokslininkai
L MATAS, Stepas (g. 1933), |Kį 

metalurgijos inžinierius. Baigęs 
CIevelande ‘‘Institute of Techno-i 
lpgy'\ kur 1960 m. gavo dakta-1
rp laipsnį. Yra paskelbęs specia-j 
lybiniuose žurnaluose daug 
straipsnių ir moksliniuose šuva-} 
davimuose (JAV, Anglijoje, Vo-Į ^f 
kietijoje, Prancūzijoje, Italijoje) i; 
skaitęs paskaitas. Jis išradęs nau
jus plieno junginius, plačiai nau- 
dojamus lėktuvų (pvz. Boeing 
747) konstrukcijoje. Dirba “Re- 
public Steel Corporation Re- 
search Center for the' dėvelop- 
inėnt, improvėment and utiliza- 
tįon.in indųstry of new alloys”. 
Šiemet dr. S. -Matas buvo -paškir- 
tąs to Tyrinėjimų centro direkto- 
riuftii.

•2. “Americah .Society of Me- 
dhąnical Enginęers” biuletenio 
sĮęaLbiinu, 1976 m. gruodžio 5-1.0 
d. (<New Yorke) suvažiavome, 
skirtame klausimui “The impact 
of čomputers on people and tech- 
nology”j -Purdue ■ universiteto 
(West -Ląfayette, Ind.) profeso
riui dr. Raimundui VISKANTAI 
buvo suteikta “The Hcat Trans- 
fer Memorial Award” už nepap
rastą įnašą į mokslą apie šili
mos perdavimą, pėr penkiolika 
metų skelbiant tuo klausimu nau
jus duomenis. Anksčiau prof. R.

’V

Dr.. Stepas Matas

Nuo 1969, ni., formaliai 'būda
mas JAV, San Francišce, faktiš
kai prižiūrėjo tiltų' ir greitkelių 
statybų darbus Abu Dabi, Pietų 
Arabijoje, Irane, Zaire, Sudane.

Visi šie trys pagarsėję inžinie
riai nėra taipgi atšokę nuo lie
tuviškos bendruomenės kamieno. 
Visi jie yra dirbę vadovaujamąjį 
darbą Akademiniame skautų są- 
jūdyje ir dabar yra veiklūs ASS 
Filisterių skautų sąjungos nariai. 

J. Damauskas

K- » •-/- •
Inž. Vytautas šliupas 1

Viskanta buvo išrinktas’ “The 1 
American Society of Mechanical 1 
Engineeri-ng” mokslo* nariu, o .to- : 
•kiu išrenkamas tik inžinierius, ■] 
turįs ilgų metų specialybinę pa- ] 
tirtį ir kuris yra .padaręs reikš- •] 
mingų įnašų inžimerijos mokslų 1 
srityje. Biuletenio suformųlavi- : 
mu “An. expert in the field of i 
radįation heat transfer, Viskan- ■■ 
tą is internationally known for 
his pįoneering work in gaseous 
radiative transfer, as evideneed 
by the world-wide ūse of his 
many research papers”. Dr. r. 
Viskanta (g. 1931) daktaratą ga
vo 1960 m. Purdue universitete.

3. IECO World biuletenio 
1976 m. lapkričio-gruodžio mėn. 
76 m. numerio visas puslapis yra 
skirtas inž. Vytautui ŠLIŪPUI 
(g. 1930), kuris, tarnybos reika
lais yra apkeliavęs 84 kraštus 
šešiuose kontinentuose. Šiuo me
tu, kaip regionalinis tos firmos 
■vadovas, inž. V. Šliūpas vadovau
ją tos firmos vykdomiems dar
bams Afrikoje, Azijoje, Europo
je^ Primenama, kad V. Šliūpo tė- , 
vas, dr. Jonas SJiūpąs, buvo. Lie- j 
tuvos rašytojas, leidėjas, diplo
matas, gydytojas ir kovotojas dėl | 
Lietuvos laisvės (to pat biulete
nio 1969 m. gruodžio mėn. 'nu
meryje buvo pateikta- fotografija 
Lietuvos pašto ženklo, su dr. Jo
no Šliūpo atvaizdu, pažymint, 
kad tai buvo didelis Lietuvos 
patriotas).

LAIŠKAI DRAUGUI
NEPAGRISTI A. GEČIO

KALTINIMAI

pagrįstai ir neteisingai kaltinamą 
meta tik trims iš *p»nkių tarpi- E 
įninku, bet nepamini pavardžių, 
tuo pači ii kaltiną- visus pehkįš. 
Visi penki jaučiamės esą gyvais 
lietuvių bendtuoūieųės nariais.' 
Džiaugiamės LB laimėjimais,, liū
dime ir sielojamės dėl nepasiseki
mų ir nesklandumų^ Kiek jėgos 
ir sąlygos leidžia^ darbais ir ąuko 
mis jungiamės prie, bendruome
ninio darbo. Gal būt; A. (pečiui 
nežinoma, kas bųvcr tik .Bendruo
menei įsikūrus, ilgąmetis .Brockto- 
no apylinkės pirmininkas^ Chicą- 
gos. apygardos valdybos aktyvus 
narys. Bendruomenės garbės; ■ 
-teisino nąrySj kas ruošė Dainų'' 
šyęųtę,. vadovavo- organizuodą-. ’ 

i mas Mokslo įr’kultūros simpozių- . 
mą». dviejų kadencijų LB centro 
valdybos, vicepirmininkas; kas 
organizavo dvi tautiniu šokių 
šventes, ruošė Genocido paradą, 
vedė Lietuvių -Bendruomenės 
Kultūros fondo vajų, eilę metų . 
buvo LB tarybos nar^s. Gal būtį 
As Gečiul nežinoma; kad vienas 
is tarpininkų yra Katalikų Fede
racijos pirmininkas, žinomas vi- 
-suomenihinkas, didelių bendruot 
mėninių darbų rėmėjas. -Gal -būt, 
A. Gečiui nežinoma, kad vienas 
iš tarpininkų, būdamas Vliko 
nariu, dar Vokietijoje dalyvavo 
’lietuvių chartos paruošime, ivie- 
apygardos organizatorių ir val
dybos' narių, skaitęs' dvi. pąskaL 
•tas Lietuvių cįhartos 25 metų su
kakties proga Chieagoje ir Cice
ro, visur įtaigodamas visų mūsų 
vienybę pagal Lietuvių ohartos 

dvasią.

■ Liepos 18 d. “Drauge” skyre- 
•relyje “Lietuviai Califomijoje” 
autorius ar autorė, pasirašęs ini
cialu <CV”, aprašinėja JAV Lietu
vių Bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkę A. Gečio viešna
gę Los Angelėje, kur Jonas Cinga, 
LB Vakarų apygardos valdybos 
narys, įuvo sukvietęs vietinių 
bendruomenininkų būrelį pasi
dalinti min$iinįs su A. Gėčių. Pri
ėjus prie santykių JAV Lietuvių 
Bendruomenės.ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos, buvo iškeltas toks 
klausimas: “Kodėl buvo nepriim
tinas tarpininkų vaidmuo”. Kaip 
žinoma, mes penki — inž. J. Jur
kūnas, dr. L. Kriaučeliūnas, prof. 
M. Mackevičius, prof. dr. J. Meš
kauskas ir prof. B. Vitkus — bu
vom pasisiūlę tarpininkauti dėl 
santykių išlyginimo ir bendro 
darbo suderinimo tarp JAV Lietu
vių Bendruomenės ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Altą mūsų 
pasiūlymą mielai priėmė, o Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dyba atmetė. Į šį klausimą LB 
krašto valdybos pirmininkas A. 
Gečys tarp kitų motyvų, kaip 
korespondentas sako, taip atsa
kė: cBe to, iš pasiūlytųjų pen
kių tarpininkų trys buvo aiš
kūs antibendruomenininkaį”.

Kadangi ėmiausi iniciatyvos 
tarpininkams sukviesti, tad ..prie 
šito skaudžiai įžeidžiančio ir 
kaltinančio atsakymo noriu tru
putį ir sustoti ir pasidalinti min
timis. Kadangi A. Gečys, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, ne-

Inž. V. Šliupas parengęs ir 
įvykdęs daugybę hidraulikos sri
ties projektų ne tik JAV, bet ypač 
svetur (pvz. Graikijoje, Irake). 
O Vakarų Afrikoje dvejus metus 
dirbo pine hidroelektrinės jėgai
nės pastatymo. Po to dirbo Bo
livijoje kaip geležinkelio planuo
tojas. Vėliau, trejus metus dir
bo, Rytų Pakistane. 1966-69 m. 
dirbo Bankoke, Thailande, van
dens Šaltinių plėtimo inžinieriu- 
ny. Dalyvavo keliuose Tarptau
tinės drenažo ir irrigacijos komi
sijos kongresuose (New Delhi, 
Mexico City, Varna, Maskva^.

dėl Švietiino tarybą ir negalėjo 
jokių -argumentų duotu.

Reiškiu pagarbą,
Faustas Strolia

AIAŽIAUSIA GIMLMŲ

Sako, kad Vakarų Vokietija 
turi dabar patį žemiausią gimi- 
mę procentą ' pasaulyje. Kaip 
apie 1964 m, pradėjo 
mažėti, taip ir tęsiasi 
mas.

1974 m. mirusiųjų 
daugiau kaip 100^000 
gimusiųjų skaičių.
Kąa sėstas gimstantysis yra sve- 
timšąlis vaikas (prieš ketvertą 
mėtį buvo kas dešimtas).

gimimų
tas kriti-

skaičius 
prašoko

Gudrus paaiškinimas

Kartą į garsiojo italų, skulptoriąus 
Mikelandželo dirbtuvę užėjo nepa
žįstamas žmogus.

—7 Iš kur pas jus atsirado ši pui
ki statula? — paklausė nepažįsta
masis.

Aš ją ištraukiau ia n.ann.uro ga
balo, — atsakė skulptorius.

— O kaip jus sužinojote, kad ji 
tenai yra? jm

ROUGH AMBER
Red and yellow. $150.00 per pound.

Gali GLENN VVALKER
92^-3393 or 321 7751

C L A S S I F I E D G U I D E
MISOELLANEOUS B E A L E S T A T E

a. šimču

JiOTABV FUBLIG 
EVCOME TJTX SBRVTCE

4259 So. Maplevvood, tel. 254-7450 
Ifeip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ įSkvietimaL pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokį Mankai.

įiiiiiiihiiiiiihilhiitiiiiiiiiiiiiillilihiiiiiiii
TELEVIZIJOS
MIGLINAS TV

Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvą)
MIGLINAS rT Y
Pardavimas ir Taisymas 

2346 JF. 69th St, tel 776:1480 
iiinjirihnmiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiĮiidiniiiiiii

JTvąirių prekių pnairinkinuu, pe- 
branglal iš mūsų sandelio.
OOSMOS PARCELS EKPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
3333. S. Halsted St., Chiaago, DL 60608 

2501 W. 69 St., ChicagO, BL 60629
Telef. 925-2737 — 254-33^>

V. Vaiantinaa

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiuiiiiiimiiiiuiuii
NAMU REMONTAS 

PRIEINAMA KAINĄ 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
.kambarius rūsy. Dažsu, 
Zigmas, tel. 776-0883 po 6 v. vak. 
llllllllliillllltllllllllilllllilllllllllllllllillil
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Butų nuomaVBdAs

Naikiu ptekiiūą^ ri- ^rdAvintito 
Valdyihas

Draudimą! —- Jtocoriie Tnx 
No taria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J; B A O JB V r C I U K 

6435 So. Redzie Ayę, — 778-2233

Budraitis Realfy Co.
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ

65-ta ir MaplewopčL 4- rniez. mūr. 
••ėx3>ajiable’’. Rūsys. Naujas gara
žas. ‘ $27,50&

72-ra te ttiebonond. Pulki 8 miegal
iau mūr. rezidepelją. $36»900.

72cra te Ch risti ana. 5& kamb. 8-Jų 
didelių miegamų mūro . rezidencija., 
:1% . vonios. Mūro garažas. $47,50(1'.

67-ta ir . CftUforaia.., Naujesnis 2 -Jų 
butų mūrai po 5 kamb. su 3-jų kamb. 
“gard©n apa.rtment”. 2 ma*. mūro 
garažas. 148.500.

123-čia te Ąrcher. 5 akrai -ŽemSa, 
namai, puikus sodas 807,000.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Parinksime* niiomininkng.

4243 W. 63rd Stų, tet 767-0600.

2

icnjo^oaMMML — for re?q

IŠNUOM. 5 kamb. butas suaugu 
siems. Skambint- po 7 vaL vai^

TeL — 778-3888

•p*A*R D aVYO t<M|

Pigiai pardnbdama-50 kėdSų — 
žo medžio. Tinka valgyklom; saMą* 
L Skambinti po-5 v^v. 778475$

Vienąs

Jeigu A. Gečys pavartytų LB 
istoriją, rastų, kad visiems šiems 
darbams yra vądovąvę ar prie 
šių darbų atlikimo yra prisidė
ję ir tie penki tarpininkai, iš kurių 
tris, krašto, valdybos pirmininkas 
vadina “aiškiais antibendruome- 
nininkaiš”. Tegul A. Gečys nu
rodo, ką jis vadina antibendruo- 
ųienisku, kur ir kada bent vienas 
iš mūsų penkių būtų pasireiš
kęs antibendruomeniskoje veik
loje. Mano supratimu, kai ku
rių. nuomonių skirtumas su kai 
kuriais A. Gečio-veiksmais ar dar
bais dar nereiškia būti- antibėnd- 
druomeni ninku.

Kadangi A Gečys šį nepagrįs-l 
tą ir užgaunantį kaltinimą mums | 
metė viešai per spaudą, aš, kaip i 
Šio tarpininkavimo iniciatorius, 
visų vardu griežtai protestuoju 
prieš tokį LB krašto valdybos 
pirmininko elgesį ir reikalauji, 
per spaudą tą kaltinimą atšaukti.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

— J^ruošė — 
Dipl. teis. Pranas šulas

Testanenfai su legališkomis 
fomuunis bei afidavitais 

Jau gaunami
nauja pagalinta laida

Čia nuosekliai ąptariamas testa
mentų reikalingumas ir jų galią 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai nė tik. .pagal JAV-se 
veikiančius įstatymus, bet ir Vot 
feielijojet. Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Gaunama “DRAUGE”
$8J0; be tų formų — $3.00.
30 centų persiuntimo išlaidoms 
Ulinois gyventojai prašomi pridėti 
dar 5 proc. mokesčiams

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

VALO M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname te vaškuojame 

visų rusių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

lllillllllllllliuillllllllllllllllllllllllillllllll
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I

Plius

NE ŠVIETIMO TARYBA

Iš J. Janušaičio 1977. VII. 30 
d. “Drauge” tūpusio straipsnio 
“Lituanistinio švietimo rūpes
čiai” susidaro įspūdis, kad švie
timo tąrybą pati siūlanti 10 me
tų lituanistinių mokyklų, pro
gramą vieton esamos dvylika
metės. “Siūlydama 10 metų litu
anistinių mokyklų programa, 
Švietimo taryba davė ir argu
mentus”. Turiu pareikšti, kad 
švietimo tarybos posėdžiuose ši 
idėją viąai nebuvo svarstytą,, to-

Prof. dr. BRONIO X KASLO 
naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių, istoriją 
bei politinę, struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — E D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paštu.
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

CMcago, BL 60629
niinois gyventojai prideda 60c 

mokesčių te persiuntimo išlaidas.

Kiekviena plokštelė kainuoja $6.00

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS PLOKŠTELES?
VAIDILŲ KANKLĖS Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis “Čiurlionis”

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Tai viena iš populiariau
sių. ir jauniausių dainininkių.

GROJAME JUMS įgrojo L.S.T. KotpJ Neo-Lithuania orkestras, vadovau
jamas Algirdo Mfedėstav^aus. Įdainavo Arūnas Gas
parais.

SU ŠOKIU ĮR DAINA Įgrojo L.S.T. Korp! Nėo-Lithuania orkestras-

KALNUOS DAINUOJA Kvintetas “BALTIJA” ir L.ŠM Korpt NeoUthuania 
orkestras.

KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU

Įdainavo “BALTIJA vyrų kvintetas.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS) 4545 W. 63rd St-9 Chlcago, III- 
60629. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiun
timui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių.

Užšakyznąms į Kanadą reikia pridėti po (1.T5 pešto tffaMomi,

^OOOOOOOOO^OeOOOOOOOOOOOAfft

SIUNTINIAI I LIETUVA
Ir kilus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avb< 
Ohicągp, BL 606H 927-5980
tOOOOOOOOOOOOOOOOOAOPOpOOO*

M O V I N G
BERYTAS perkrausto baldus ir lai
tus daiktus. Ir iš toji miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TEL. --- VA 5-8063

MARMA NOREIKIENR 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI į LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekėa. Šlaistąs iš Europos BandėUų 
2608 W. «9tb SI. Cllicago, UL 60622 

TEL. — WA 5-2787

NAMŲ APŠILDYMAS
..Taisau senus ir sudedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu • dėl duju. įdedu vandeni 
šildytuvus. Kreiptis

A. BANYS — teL 447-8806

Gražus bupgalow. 2 zniegaml. .te 
valgomasis. Arti Šv. Rryftlaua ligoni- 
nCa.

2-jų botų mfir. J trakarus nao Onll- 
tomia Avė Arti parko.

6 butų mite. Puikiai ERaikytaa. 
Marąuette Pke.

2-jų butų medinla fiž.ooc.

SIMAITIS REALTY
Įnsu^ancę — Incomę Tas 

2951 W. 6Srd Street — 436-7878

ISIGYKITR DABą> 

iiiiHitiiiiHiriiiiiiifiiiiiiiiiniimiiimni^ 

TAUTOS SAMPRATA

LIETUVIU TAUTOS
INDIVIDUALYBE

Taiyra?
V. BUgdanavifiaate 

paskaitų kursas Čikagos 
gogioiam Ldtuariistikc^ 
te.
Daug medžiagos apie tai, 
tautiškumo klausimas stovi 
bar ir apie tai, kas yra 
xxia apie lietuvių tautą.

232 pusi. Kaina 3 dcA

Gąunąma Draugo.

į

JAU LAIKAS PIRKTI
7 kamb. gražaus mūro labai Sva

rus frungalow it 2 auto mūro gara
is, Naujas šildymas ir elektra; Arti 
Pararąos. $24,400.

Biznio prekybai, restoranui ar ofi
sui, didelis patogus mūras ant plataus 
sklypo Marąuette Pke. $42,900/

17 metų 6 kamb. liuksus mūro na
mas ir 2-jų auto mūro garažas “Ra- 
diant” šildymas. Danę ekstra priedų. 
Greit galimą užimti. Arti parko ir baž
nyčios. $32,800.

Modernus 2-jų butų mūro .namas 
!ir garažas. Dideli kamb. Svarus iŠ 
Tanko ir viduj. Marųuette Pko cent
re. $35,0001 ' A

Grąžus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui;

VfiLBIS REAt ĖSTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-6534

imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. VILIMAS 
M OV I NG

Apdraustas perkraustymaa 
įvairių atstumų 

TeL — 376-1882 arba 
876-5^6

miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDU*

10% — 20% —. 30% pigiau mok&tt 
už apdraudę nuo usnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West S&Ua Street 

Chjcago, HMnoia 
Tel. — G A 4-8654

D £ ft'Ė s r O t

RADIO PROGRAMA

iiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimna I 

"MŪSŲ ŠOKIAI"J 
Išleido Lietuvių Tautinių Sottj 
Institutas (antroji laida) 1975 
metais Chicago je.

Gaunama DRAUGE, 4545, 
West 63rd Street, Cnicaggį D- 
Linoia 60629. Kaina $4.00. Iftą. 
kant -pridėti 21 centą už po* 
■hmtimą. niinois gyventojai nfr 
ka 6% mokesčių.
iiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiinimiiiiiimiaii

Seniausia Lietuvių Radio progra
ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:0d iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodamą vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muziką, dainas ir. Mągdųtės 
pasaką. §ią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiimiiiiimiiiiiiimiin
LIETUVOS ATSIMINIMAI

Radijo Valanda jau 35 m. tarnauja 
New Jeney, New York te GosmectlouC 

Uetuviamat
Kas KoBtadlenj nuo 4'iki B vaL popiet, 
U WEVD Stoties New Yorka L(l»« 
klL, AM ir 97.0 meg. FM).

Dteelrt. — Dr. JokAbaa J. Rtcukv 
1447 Foro© Drtve 

Moumatn^da, N. J. O7OM2

TeL 232-M04 (uodą 2011
KvIeČUma taip pat kteuorite Cl»- 

tnviakų kultūrinių valandų anglų kal
ba UI Saton HaU Uinlvaraiteto radlje 
ptoti.ee (Naw jorsey WSOH 89.B mes 
Rf) Pirmad. 7:tt-B:BB vaL vakara 

(Vadovauja prof. Ocukas)

VLADAS VAILIONIS
rriLIKIMO AUDROSE'
Romane aprašoma Dzūkiju 

partizanų veikla. Knyga 344 
pust, kietais viršeliais. Įtrauk 
ta į U.S. Kongreso bibliotdų. 
Kaina" $7.001

Užsakymus ^siųsti “Dranga 
adresu. Illinois valstijos gyva* 
tojai prideda 5% mokesčių.

I

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniinninn
Atritrąuikę nuo savo kasdię- 

ninių rūpesčių ir vargų, tikrai 
rasite atgaivos įdomioj knygoj-

Skaitydami Renės Rasos

MEILĖ TRIKAMPI
ne' tik užmiršit nuobodžią aplifi*

, ___________ ______________ het nejučiomis persikeisit j
reikalais kreiptis į Baltič Florište romano veikėjų audringą janr 
— gėlių bei dovanų krautuvę* 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten 
pat gaunamas dienraštis “Drau
gas” ir rasite dideli pasirinkimą 
lietuviškų knygų.

; perša, 
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faro, bet 
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statinėjau 
gosanj pu 
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®an davė 
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M pust; 
®«nės da 
fhus vyke 
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^io, nes j 
Jūriams, 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos.

mingamą, pilną džiaugsmų t 
liūdesių, gyvenimą, kuris, ta? 
nuotykingai filmas, pagaus j* 
nuo pirmo puslapio ir laikF 
įtamoje iki paskutinio, 
narna Dra uge.

Knygos kaina tik 3 doL 
narna. “Drauge”. s 
iiiiuiiiiniuiiiiiitiinitiinMHiiHniNM*

Remki t tuos biznierius, kC*

skelbiasi “Dmuge".

H B L P W A N T’Ė B— VYRAI
ĮiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiminiminiiinintNininmimniM 

REL0C1TE B>CK OME 

EXPERIENCED HECEWORK CUTTEIB3

3

3

5
5 
s
3

g 
f

Immediate oponthga roi- experiepped ptecevdrtt euttere 
arew -u-orking on treelength opęratlon). Tnis. moderū ė^-nip ia lyMM. 
18 miles east n.nd 22 miles nortit of Atikokao. a thrivln»f comiMalr 
dt 60OO_
KATES ARE AS Pl.R CVRRENT T7NI0N CONTRACT. WITH A 

GVARANTEED WAGE OF 867.22 FER DAY FOlt 30 DAYS M®
EKCELLENT FRINGE BENEF1TS FROGRAM INCLEDEfG DE.NĮ'AlJ 
^LAK, FREJ?. POWEHSaW GAS, GED HOAJll» AT PER

\Vhen eending applications please include your phone nurota
OR PHONE COLLEUT TO (807) 597-2896

L. A. WH8ON, Logging Superinfendant

DOMTAR WOODLANDS LIMITED
L u m h.4kr B i v f »i o d

ATIKOKAN, ONTARK). CANADA ICO

ptoti.ee


DRAUGAS, pirmadienis, T977 m. rugpiuči'0 m. 8 3. 9RYŠIAI SO KARIUOMENE Lietuvai priklauso nepriklausomybe

Koks skirtumas tarp lietuvių ir rusų
Vienas LietuvosJepkas pasako- 1 

jo, kaip jis kariuomenės dali- i 
nius aprūpino pašaru. j

Jaro tarnybą atlikau Karo po- t 
licijos mokykloje Kaune, pasaka- i 
ji jis. Kariuomenėje tarnauti ne- ( 
norėjau ir dėjau pastangas iŠ jos i 
«tsilais\4nt!. Tėvas tuo reikalu I 
įilbėjo su Vilkijos klebonu, pas i 
jąuį atsilankydavo karinės ko- j 
misijos, todėl jam buvo.,lengviau i 
įnoti įpie.tii. Bet .klebonas pa- 
yiė kad .tas reikalas atseitų apie 
3,000 liiik todėl geriau tą pasi- ; 
Mūkimą iŠ kariuomenės atlik- < 
ti per Karo ligoninę. AŠ pasisten
giau susirgti ir mėnesi praleidau 
ligoninėje ir gavau mėnesį atos- 
pgll, bet iš kariuomenės nebu
vau afetąs. Kai grįžau po atos- 
togu, vyko egzaminai. Aš jų 
pėi$lafkiau. Mane pateisino 
mane tautietis . Dambrauskas, 
hd.as ilgesnį laiką buvęs ligoni
nėje ir .atostogose, todėl egzami
nams nepasiruošęs. Bet vėliau, 
kai ėmė rinkti į puskarininkius, 
kurie turės eiti tarnybon gatvėse, 
ir mane paskyrė į jų eilę. Tada 
Dambrauskas vėl sako, kad to 
lenkuojančio neverta skirti į tą 
grupę Ir manęs nebeskyrė. Tą
ją ąs gavau ūkvedžio pareigas. 
Karo policijos mokyklos kariai 
gaudavo maisto priedą 70 cen
tų kiekvienam per dieną. Tai 
per mano rankas kasdien praei
davo apie 15 litų, ir aš gyvenau 
gerai.

Kartą pastebėjau, kad gusarų 
pulkui pašarą pristato žydas. Pa- 
galvojau, kad ir aš galėčiau tai 
padaryti. Juk tai geras uždarbis. 
Bet kaip tą viską sužinoti? Gusa- 
ru pulko vado žmona ir mano 
dėdės žmona buvo seserys. Krei
piausi tuo reikalu pas dėdę, ku- 
to-gyveno Kaukų gatvėje Jis . tū
lėje progos tuo reikalu pasikalbė
ti su gusarų pulko vadu. Vėliau 
man dėdė pasakė,* kad tuo reikalu 
reikia stoti j varžytynes. Aš jau 
būdamas atsargoje, pasiūliau klek 
žemesnę kainą ir varžytynes 
laimėjau. Pirmą kartą atvažiavau 
| gusarų pulką su 15 vežimų pa
kto, bet pulko veterinarijos gy
dytoji! pusę dobilų atmetė. 
Juos teko nuvežti i “Maisto” fab-, 
riką ir atiduoti už pusę kainos. 
Supratau, kad reikia gelbėti pa
dėtį. Tas man pavyko, ir aš pri- 
siatinėjau pašarą 
gusarų pulkui 7 metus, kol rū
tai okupavo Lietuvą. Tas verslas 
man davė gerą pelną — nusi
pirkau dvarą.

Kai mano sutartis su gusarų 
pulku nutruko, nusprendžiau pa- 

pristatyti bolševikų kariuo
menės daliniui. Jonavos vals
čiaus vykdomojo komiteto pirmi- 
ninkas, vietinis rusas, man pasa
kė, kad aŠ itefšpdrduočiau pa- 
kro, nes jis bus reikalingas nau- 
jakuriams. AŠ nuvykau į Sere- 
dhų, kur stovėjo bolševikų ka» 
rinis dalinys. Užėjau pas pažįsta
mą žydą ir pasakiau, kad turiu 
pašaro —dobilų ir norėčiau 
juos parduoti rasų kariuomenei. 
Žydas pasakė, kad pas jį gyvena 
to dalinio ūkio viršininkas. Netru
kus jis mane supažindino su tuo 
karininku. Tai buvo taip pat žy
das, Sovietų kariuomenėje žydai 
btiVO politrtikai arba ūkio vado
vai, nės tos vietos buvo geriau
sios. Nors tas karininkas buvo žy
das, bet jis turėjo rusiškų ypaty
bių degtinę mėgo gerti stiklinė
mis. Ir dabar jis pripylė dvi stik
lines skaidriosios, ir mes išgėrė
me. Aš nesu mėgėjas gerti, bet 
Šiito atveju turėjau gerti, kad ne- 
įzeisčiau partnerio. Per valandą 
išgėrėme po dvi pilnas stiklines 
skaidriosios, ir žiūriu, kad aš voš 
besilaikau ant kojy. Nuspren
džiau, kad laikas važiuoti namo, 
n& jau buvo sutemę. Sutarėme,

kad jis rytoj su. savo vežimais at
vyks pas mane paimti dobilų. 
Aš išvažiavau ir važiuodamas už
migau. Ai’klys, mane parvežė 
ne namo, o pas mano -giminai- 
Čiusr;kur dažnai užvažiuodavau, 
ir sustojo pašiūrėje. Auštant atsi
budau, apsidairiau 
namo. Namie savo 
pasakiau prikrauti 
aoįily.

Atvažiavo ir rusai. Jų arkliai 
kaip kiškiai, o vežimai kaip var
gingų grytelninkų. Lietuvoje ir 
čigonai turėjo geresnius arklius • 
ir, vežimus,, Rusai neturėjo ,dobi- , 
Iąms priveržti karčių: buvo pa
kelėje pusikirtę po nedidelę eglu
tę ir viskas. Mūsų gerai prikrauti 
dobilų vežimai, o jų — kupstai. 
Aš pamačiau, kad jie pakelyje do
bilus išbarstys, todėl prekybą no
rėjau užbaigti čia. Prie gerų vai
šių pasakiau tam karininkui, kad 
Būtų gerai, jei aš dabar gaučiau 
Užmokestį, nes iŠ patylimo žinau, 
kiek kuriame vežime yra dobi
lų. Jis sutiko ir čia pat apmokė
jo už dobilus. As pasirašiau sąs
kaitas. Jis parašė ir antrą sąs
kaitą. Ir ant tos aš pasirašiau ir 
dar gavau pusę mokesčio už do
bilus, o pusę mokesčio jis pasiliko 
sau. Esą, blogai, kai gale mėnesio 
gų.
lieka pašarui pirkti skirtų pmi-

Vežimus Su dobilai išleidome, 
o mes raiti nuvykome į Jonavą, 
kur vykdomojo komiteto pirmi
ninkas man buvo uždraudęs par
duoti pašarą. Išjodamas paskam
binau žydui, kuris laikė smuklę, 
kad paruoštų išgėrimų ir užkan
džių. Kai atėjome, žydas išėjo 
mūsų pasitikti ir paėmė arklius. 
Mus užvedė į antrą aukštą, kur 
atskirame kambaryje buvo pa
ruoštos vaišės. Po kelių stikliu
kų (stiklinių ant stalo nebuvo) 
tas karininkas įsakė pašaukti vie
tos vykdomojo komiteto pirmi
ninką. Atėjo ruselis su raudonais 

' marškiniais. Tas karininkas tuo- 
' jau ant jo užriko, kad jis trukdo 
1 parduoti kariuomenei pašarą. Už 

tai jis galįs atsidurti Archangels
ke. Ruselis linkčiojo ir pasakė, 
kad jis netrukdys parduoti paša- 
rą.

Jonavos lentpjūvėje buvo ma
no keliolika rąstų, kurie dar ne
buvo ispiaųti, bet jau buvo kon
fiskuoti. Tam karininkui pasiū
liau tuos rąstus nupirkti. Jis suti
ko. Nuvykome į lentpjūvę. Aš 
Jam parodžiau savo rąstus. Jis tuo
jau įsakė lentpjūvės vedėjui iš tų 
rąstų išpjauti nurodyto storio len
tas. Grįžome į smuklę, man 
už tuos rąstus gerai sumokėjo, 
nes Červoncų turėjo apsčiai. Vė
liau jis man pasakė: “Lietuva 
'buvo maža Amerika, bet dabar, 
jei gali, fu iš jos bėk”. Aš pabėg
ti neturėjau galimybės, o rizikuo
ti savo gyvybe nenorėjau. Būčiau I 
savo gyvybę pateriojęs 1941 m. 
birželio 13 —14 dienomis, bet
tą vakarą išvykau į kitą valsčių 
švęsti giminaičio vardinių. Ten 
apie rytą pasibeldė enkavedistai, 
visus areštavo, bet išvežė tik šei
mininkus pagal Sąrašą. Mus pa
leido. Kai grįžau namo, man pa
sakė, kad šį rytą1 enkavedistai ieš-

ir išskubėjau 
darbininkams 
šešis vežimus

Rezoliucijų skaičius 
kongrese auga

Daug kalbame apie žmonijos 
laisves ir teises, bet Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai priklauso pilna 
laisvė ir nepriklausomybė. Taigi 
baikime kalbas apie tas laisves ir 
teises ir eikime prie tikro reikalo 
— priverskime Sovietus pasitrauk 
ti iš tų kraštų, ir tegu tos trys 
respublikos vėl įsijungia į laisvų
jų tautų Šeimą. To ir siekiama 
mano įnešama rezoliucija (H. 
Con. Res. 289) j 'JAV kongresą”. 
Kalbėjo taip kongresmanas Gus

i

66168 visoms progoms
BEVERLY HILLS GRLINYC1A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PH 30833 Ir PR 8-0834 

pat naujoji Barbaros ir 
MO Drtshlų krautuve.

THEDA1SY store
Wl8 fnotaau Hwy, Oak Lawa

TeL 489-1318

daug pabaltiečių. Anot šio kon- 
gresmano, pabaltiečiai neturėtų 
laukti, kad JAV kongresas ir 
JAV vyriausybė viską 
Pabaltiečiai turi žymiai labiau 
pajudėti, išvystyti didesni spau
dimą į JAV kongreso narius ir 
JAV vyriausybę. Anot jo, jei kraš
to ‘piliečiai darą, pakankamą 
spaudimą į legislatorius ir i kraš
to vyriausybę, legislatoriai ir vy
riausybė tikrai pajuda ir kartais 
“stebuklingų” dalykų atlieką.

Kongresmanas James J. Ho- 
ward kalba ganą aiškiai kalba.

iš virų tų, kurie šiam pozity
viam, svarbiam ir milžiniškos 
apimties užsimojimui pritaria, 
laukiame. įsijungimo j Šį žygį.

RRK

atliktu. LIAUDIES 
MEDICINOJE

Kas laiko namuose levendrų, 
tai apsiginą ne tik kandžių, bet 
ir galvos skąudėjimų.

Iš levendrų lapų galima pasi
gaminti arbatos.

O jeigu kas serga nervais, al
pimais, ąrbą. yraijgavę^ saulės 
smūgį, jei vemia, jei turi isteriją 
ar sąnarių. nusilpimą, tai tinka

- turime skirti daugiau dėmesio'*9^ levendrų arbatą (į litrą 
j vandens.dedama unciją levendrųlaisvinimo darbui. Ar mes pakan

kamai skiriame dėmesio tam rei
kalui, ar noriai jungiamės į šį ir 

Į kitus panašiuš žygius, ar priside
dame prie laisvinimo darbu savo’ 
rankomis ir pinigine parama? At
sakymas j šiuos ir panašius.klau
sim us gal nebūtų visai neigia
mas., bet būtų labai arti neigia
mo atsakymo. Laisvinimo darbui 
skiriame centus, o norime darbų 
už tūkstančius.

Sis žygis yrg vienas iš pozity- 
vių ir konkrečių darbų. Nėra 
buvę ir nebus tokio-darbo ar žy
gio, kuris būtų sulaukęs ar su
lauks visų lietuvių šimtaprocen
tinės paramos darbu ir auka. To 
nelaukia šiame darbe ir Rezoliu
cijoms remti komitetas. Tačiau

vandens dedama unciją levendrų 
žiedų, ir gerti, reikia po porą 
puodukų kasdien).

Tinka tasai skystis ir burnai 
plauti,, ypač jei kas turi blogą 
kvapą. Kvapas tada būna malo
nus. Gera juo plauti ir skaudan
čius dantų smegenis.

THE FORTY TEARS 
OF OARKNESS
Para££ Dr. Juozas Vaišnora 

Kpie istorinius lietuvių kovos metu* 
I anglų kalba ISvertė

Juozas BuJevičIus
Kaina 82 Kietais viršeliais — $3

Ii įdomi knyga gaunama DRAUGI

IHIMIItlttftlIfi

Šviesios asmenybės lietuviui, pulkininkui. Lie
tuvių Bendruomenės nariui

A. t A. JUOZUI TUMUI mitus,
ALDONUI.
šeimomis.

žmonai MARIJAI, dukroms BIRUTEI ir 
dantams PETRUI BUCUI ir MELVIN su 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

JAV LB M argu eite 
Apylinkės Valdyba

Parko

A. f A. JUOZUI TUMUI, Pulkininkui, miras, 
žmonąi mielai p. MARIJAI, dukterims ALDONAI ir 
BIRUTEI, žentams, anūkėms, anūkams ir giminėms 
Lietuvoje ir Amerikoje reiškiame giliausiąužuo- 
jautą.

Aleksandra šteniene 
Ida ir Balys Karazijai.

A. t A. SOFIJAI BAUŽIEHEI miras,
jos vyrui JURGIUI, sūnui VYTAUTUI ir dukteriai 

|- NIJOLEI su šeimomis, seserims STASEI ir ELENAI 
su šeimomis bei kitiems giminėms nuoširdžią už
uojautą reiškia

Elena Tamošaitiene Ir 
sūnus Antanas Tamošaitis

Kongr. Joseph P. Addabbo

Yatron (D., Penn.). Kongresma
nas Gus Yatron rezoliucijos įne
šimo proga pabrėžė, jog jis dės’ 
visas pastangas, kad viena iš 
įneštų ar įnešamų rezoliucijų 
tikrai būtų JAV kongreso priim
ta ir, kad JAV vyriausybė imtų
si vėliau rimtų žygių pravestą 
•rezoliuciją realizuoti.

“Lietuva, Latvija ir Estija nuo 
1940 metų (pakelia neįsivaizduo
jamus vergijos pančius. Jau seniai ' 
męs turėjome vienu ar kitu būdu 
priversti Sovietus pasitraukti iš 
tų kraštų. Tie kraštai dabarti
nės santvarkos nenorėjo ir neno
ri — tie kraštai buvo pavergti 
prieš lietuvių, latvių ir estų va
lią. Kodėl mes nepadėjome tiems 
kraštams nusikratyti komunisti
nės vergijos tuoj po antrojo pa
saulinio karo - 1945 metais? Rei
kalas labai pavėluotas,, bet jis jo
kiu būdu. neatidėtinas į šąli”. 
Tai kęngresmano James J., Hq- 
ward (D. — N. J.) pareikšt! žo
džiai, kai jis Šiomis dienomis įne
šė į JAV kongresą vieną iš stip
riųjų rezoliucijų — H. Con. , 
Res. 305. Šis legislątorius taip pat į 
paminėjo, kad Jo kongresiniame i 
distrikte ir visame krašte yra |

Mylimam Tėveliui Lietuvoje mirus, gailest. 
Seseriai

JEVUTEI KASNIONIENEI, 
jos Šeimai ir kitiems giminėms nuoširdžiausią už
uojautą reiškia

Liet. Gailesį. Seserų Sąjungą

j

kojo manęs. Supratau, kad bu
vo areštuoti ir išvežti ne du žmo
nės, o vyko masinės deportacijos 
į Sibirą. Pasiėmiau maisto ir su 
draugu išėjau į mišką.

Po trijų mėnesių savo ūkyje 
turėjau 12 bolševikų belaisvių. 
Jie buvo patenkinti, kad juos iš
traukiau iš belaisvių stovyklos. 
Kai 1944 m. išvykau į Vakarus, 
pasakiau šeimininkei, kad tiems 
belaisviams įduotu po kumpi, 
nes ir jie žadėjo trauktis į miškus,. 
nes jie ateinančių savųjų la
biau bijo, negu vokiečių.

ALBINAS RACIBORSKAS
Gyveno 4821 West 24th Street, Cicero, Ulinois.
Mirė rugpjūčio 6 d., 1977 m., 6:00 valandą vakare, su

laukęs 69 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 27 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, du posūniai — 

Ronald su žmona Judy ir Kęstutis, anūkas Ronald, sesuo Elz
bieta Kardelienė, gyvenanti Montrealy, Kanadoje. Lietuvoje 
liko sesuo Veronika Gudelienė su šeima, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioj, 1410 S. 50th Avė., 
Cicero, UI. Atsisveikinimas bus pirmadienį 7:00 vai. vakare.

Laidotuvės i vyks antradieni, rugpjūčio 9 d. iš koplyčias 
10:00 vai. ryto bus nulydėtas į Woodlawn krematoriumą, 
Chicagoje.

Nuoširdžiai kviečiame visų* gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, posūniai, sesuo ir kiti gimines.
Laidotuvių direktorius — Donald A. Petkus, telefonas — 

863-2108,

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

7- J-

A. t A. Dr. DOMUI JASAIČIUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, dukrai ELENAI ir KĘSTUČIUI 
VALIŪNAMS, sūnui dr. STASIUI ir marčiai LAIMAI 
bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

PETKUS Į
MARQUETTE FUNERAL HOMI

TĖVAS iR SOROS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St. Tel. GRovehlll 6-2345-6 
1410 So. 50th Ava., Olom TOvnhall 3-2168-9

AIKSTfi AUTOMOBIi .IAM8 STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Kariai..

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. LTTDANICA AVĖ. Tel YArds 7-S40I

Savanorio ir Konfražvalgybininko Atsiminimai
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo I. DEMERECKIS savo knygoje.
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5.00

Gaunama M

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chlcago, III. 60629
MiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiii

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Autorius LEONARDAS SIMUTIS

Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų 
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai gavo 
tėvų kraštui Amerikon ir tarptautinių įvykių fone, Skaitydamas 
IMI save, savo brolį, tėvų, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio 
krollo ar aeaen lietuvio balsą.

Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba 
ALT Centro įstaigoje, 2608 W. 68 St, Chlcago, DL 60629. TeL 
778-6900. Kaina 8UMM

>

J

Povilas Gabalis-Gabaliauskas su šeima 
Adelė Gabalienė ir sūnus

E

STEPONAS C. LACK (LACKAWrCZ) ir SUNOS
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpabUc 7-1213
11029 8outhweat ffighway, Palos HDls, UL TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 80. OALIFORNIA AVĖ. Tet LAf ayette 8-3572

EUDEIKIS
LMDOTŪVIŲ DIREKTORIAI

OOVYDAS P. GAIDAS Ir GĖRALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

030-34 South Callfornla Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

<605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

POVILAS J. RIDIKAS
8354 80. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1811

JURGIS F. RUDMIN

8318 80. LITDAN1CA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-39

VASAITIS - BUTKUS

1446 80. 50th A VE, CICERO, ELL. Tai. OLymplc 2-1003

Perskaitę ”, duokite ji kiliems



e DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. rugpjūčio m. 8 d.

X Trečiajame mokslo ir kū
rybos simpoziume yra numaty
tos 27 darbo sesijos, kuriose da
lyvaus per 100 paskaitininkų, 
referentų. Tarp mokslo discipli
nų sekcijos pasiskirsto taip: hu
manitariniai ir sociologiniai mo- 

i kslai 14, griežtieji mokslai, tech
nologija ir architektūra 10 ir 
medicina 3.

X Muz. Izabelė Motekaitieaiė j 
su savo sūnumi pianistu Mani-1 
girdu So. Dakotos universitete i

X Kun. Juozas Dambraus
kas, MIC, Marijonų provincio- 
las, išvyko poilsio ir vienuolijos 
reikalais į rytines Atlanto pa
kraščio valstybes. Rugpiūčio vi 
dury priims jaunų vienuo- j prie Vermillion miesto lanko dai' 
lių įžadus Wašhingtone. Po to I nos mokytojų pasitobulinimo 
aplankys kitus vienuolynus ir į i kursus. Kursams pasibaigus, lan 
Chicagą grįš rugsėjo pradžioje.

. X Pabaltiečių žygio už žmo
gaus teises lėšų, telkimo komisi
ją sudaro pirm. dr. J. Valaitis, 
dr. A. Razma, J. Talandis, J. 
Ivanauskas, Of. Barškėtytė ir 
Gr. Reinytė.

X Stasys Džiugas, “Draugo“ 
spaustuvės reikalų vedėjas, su 
žmona Sofija išvyko porai savai
čių atostogų. Žada važiuoti į Dai 
navą, aplankyti Michigan ir Wis- 
consin valstijų įdomesnes vietas. 
St Džiugas į darbą grįš rugpjū
čio 22 d.

X Jonas Žymantas, 17 m., iš 
120 Jaunuolių Michigan ežere 
pirmas atplaukė 2 mylių distan 
ei ją per 18:32 min. Rungtynes 
ruošė Chicagos parkų distriktas. 
Žinią ir nuotrauką įsidėjo “Chi 
cago Sun Times“ dienraštis pra 
ėjusio šeštadienio .laidoj.

X Pranas Naujokaitis, litera
tūros kritikas, rašytojas, di
džiojo veikalo. “Lietuvių litera
tūros, istorija“ 4 tomu autorius, 
atvyks į Chicagą spalio 15 d. 
dalyvauti šio veikalo ruošiama
me pristatyme.

•;X Marųuette Parko lituanis
tinės mokyklos naujas tėvų ko
mitetas 1977-78 mokslo metų 
kadencijai, pasiskirstė, pareigo
mis taip: Roma Prapuolemenė 
— pirm., Antanas Bartkus — 
vicepirm., Adomas Didžbalis - 

Romas Puodžiūnas — sekr., 
Irena Valaitienė —- parengimų 
vadovė, Lakštuonė Vėžienė — 
koresp., Onutė Atkočiūnienė ir 
Julius Matonis — ansamblio glo
bėjai.

X Aloyzas Baronas, vienas 
“Draugo“ redaktorių, išvyko po
rai savaičių atostogų.

X Cicero Lituanistinių mo
kyklų mokinių tėvų Riisirinki- 
mas įvyks rugpjūčio 26 d., 
penktadienį, 7 v. v. parapijos 
mažojoj salėj. Susirinkimas la
bai svarbus, visi tėvai prašomi 
dalyvauti.

X Cicero Lietuvių žuvauto jų 
ir Medžiotojų klubas rugp. 14 
d., sekmad., savo ūkyje Deep 
Lake Road, Antioch, BĮ., ruošia 
metinę gegužinę. Programoje 
tarp klubinės ir asmeniškos mo
linių lėkščių C^rap“) šaudymo 
varžybos, bingo, orinis ir dai
lininko Petrikonio paveikslų pa
roda. Veiks turtinga virtuvė ir 
baras. Autobusas į gegužinę iš
vyksta iš Marųuette Parko 12 
vai. nuo “Paramos” parduotu
vės, 69 ir Maplewood g~vių kam
po ir iš Cicero 12:30 v. popiet 
nuo Šv. Antano baž. Autobusas, 
išvyksta atgal į Chicagą 7 vai. 
vakaro. Iš Chicagos ir apylinkių 
geriausiai važiuoti Tri-State 
greitkeliu šiaurės kryptimi iki 
Antioch 173 kelio išėjimo. 173- 
čiuoju keliu važiuoti į vakarus 
5 mylias iki Deep Lake Road. 
Pasukus į Šiaurę — už 500 jar
dų Medžiotojų ūkis. Bus iška
binti kelio ženklai.

kys gražiąsias Amerikos vietas.
X Chicagos profesionalų žur

nalistų klubas Sig-ma Delta Chi. 
pakvietė “Draugą” dalyvauti to 
klubo pietuose rugpiūčio 11 d. 
Ambasados West viešbuty. Kal
bės “Milwaukee Journal” dien
raščio redaktorius Richard Leo- 
nard. Jis yra tos draugijos pir
mininkas.

X M. L. Baranauskas, So. 
Boston, Mass., pratęsė prenume
ratą ir parėmė “Draugą“. Ačiū.

x Susipažinimo vakaras Atei
tininkų kongreso Clevelande me
tu įvyks Lietuvių namuose, I net trys pasisakymai. Pirmas 
abiejose salėse. Bus įvairi pro-.laiškas buvo įdėtas Vytauto U- 
gramą, šokiai ir vaišės. Šokiams geno. Šį laišką jis parašė vietos 
gros Rimo Strimaičio orkestras. Lietuvių bendruomenės visuo- 
Programą atliks Arvydas Žygas j meninių reikalų komisijos pra- 
(Cičero), Aloyzas Pakalniškis į somas. Į Ugėno laišką atsiliepė 
(Chicago), Vito Underio viene-;Ruth T. Karol straipsniu: “Per
tas (Chicago), Underienės mo- secution in Lithuania: it goęs 
terų chorelis (Torontas), Almis on and on“, o liepos 6 d. tilpo 
Kuolas (Torontas), Raimundas Wm. Baker puikus pasisaky- 
ObaĮis (Washingtonas). Susipa- mas apie genocidą Lietuvoje, 
žmimo vakaro komitetui vado-]’ — Jungtinio Lietuvių Organi- 
vauja Danutė ir Vitas Sirgėdai.

' X : M. šapkauskas, gyv. Mon- 
trealyje, atsiunčia “Draugui” 
linksmų aforizmų. Jis- yra iš
spausdinęs tokių linksmų, aforiz
mų lietuviškai ir angliškai. An
gliškai išleistoje knygoje “The 
illėgal olservations”, aplanke 
duodama ir žinių, pažymint jo 
kilmę.

X Muz. Algirdo Kačanausko, | tas sukvietė liepos 4 d. lietuvių 
neseniai .mirusio Apreiškimo pa-. organizacijų atstovų pasitarimą 

klubo patalpose, kad apsispręsti 
dėl lietuviškų pamaldų St. Pe
tersburge, Fla., susitvarkymo. 
Pasitarime dalyvavo šių organi
zacijų atstovai: Lietuvių klubo, 
Alfos, Balfo, LB, Jungtinių or
ganizacijų komiteto, Lietuvių 
katalikų komiteto, šaulių R. Ka-, 
lantos, Jūros šaulių Palangos,! 
Lietuvių katalikų susivienijimo,! 
Susivienijimo lietuvių Ameriko-: 
je, Žuvauto jų klubo. /Pasitarime 
dalyvavo ir kun. T. Degutis. Pri
eita išvados, kad reikia siekti 
l’etūviškų pamaldų kas sekma
dienį ir ieškoti legalaus statuso. 
Išrinko delegaciją iš O. Galvy- 
dienės, K. Kleivos ir dr. J. Pet
riko, kad vyktų tartis su klebo
nu F. Goodman. Pirmas sėkmin
gas pasitarimas įvyko liepos 19 
d. Po kitų posėdžių, bus taria
masi su vietos vyskupu.

— St. Petersburg Internatio- 
nal Folk Fair Society (SPIFFS), 
po sėkmingo 1977 metų Tautų 
festivalio, persitvarko viduje ir 
pradeda rengtis sekančių metų 
šventei, kuri įvyks kovo 16-18 
dienomis tame pačiame Bay- 
front centre. Gegužės mėn. susi
rinkime buvo išrinkta nauja vai 
dyba ir direktoriai: pirmininkas 
T. Kopous (graikas), vicepirm'. 
N. Galina (italas), sekretorė G.

rapijoš vargonininko, brolio pa
rėdymu • velionio muzikinį archy
vą tvarko Liudas Stukas ir Juo
zas Stankūnas. Vertingesnė me
džiaga bus pasiųsta į Chicagos 
Lietuvių Muzikologijos archyvą, 
kuriam vadovauja prof. J. Žile
vičius.

X A. a. Genovaitė Maželienė, 
generolo Maželio žmona, mirė 
rugpiūčio 6. Phoęnix, Arizonoj. 
Laidojama rugp. 10. Plačiau 
vėliau.

X Aldona Zotovas, Chicago, 
BĮ., prie prenumeratos mokesčio 

(pridėjo didesnę auką. Ačiū.

BERNIUKAS
SU PROBLEMOMIS

Chicagoje, 1140 W. Jackson 
Blvd. veikia vadinama Mercy mi 
Biją, kuri rūpinasi berniukais, tu 
rinčiais įvairių problemų : nesu 
valdonu namuose ir mokykloje, 
pabėga iš namų, išvyti iš mokyk 
los, papildę nusikaltimus. Kai ku 
riuos iš tų berniukų laiko tos 
įstaigos namuose, kitiems parū
pina tarnybas, suorganizuoja pa 
tarimus šeimoje, psichiatrų pa
galbą, padeda mokytis amato. 
Mercy įstaigai vadovauja kun. 
J. J. Close.

Simučio 
medžią.- 
lietuviai 

užtarimą

su peraiun į
(pr.). I

- —i

X A. a. Leonardo 
surinkta dokumentinė 
ga — kaip Amerikos 
laimėjo Washingtono 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje “Amerikos Lietuvių 
Taryba“. Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją “Drauge“ galima 
gauti už 3,35 dol.
Hm.

Kaip greitai bėga laikas. Lietuvių angliakasių būrelis Belgijoje 1947-49 metais. Dauguma jų emigravo 
Šiaurės Amerikon. Kur jia šiandien visi po trisdešimt metų ?

CHICAGOS ŽINIOS
ADVOKATAI APDRAUDA NACIAMS

Chicagos parkų distriktas 
neša naciams, kad leis ji^' 
paraduoti, jei jie išsiims * i

Chicagoje yra arti 20,000 ad
vokatų. Apie trečdalis jų per me 
tus uždirba daugiau kaip 40,000 
dol-, kiti mažiau, bet yra gau- draudą žmonių sužeidimų 
nančių ir milijoną. Keliai^ /inan •’* nnA J'‘t 
sinį ieškinį advokatai paima 
apie trečdalį laimėtos sumos.

SEVILIJOS KIRPĖJAS

už 50,000 dol. ir nuosavybes^ 
žalojimą — 10,000 dol. J

PERSIRENGĖ 
POLICININKAIS

IŠ ARTI IR
J. A. VALSTYBĖSE

— “Times” laikraštyje, 
Petersburg, Fla., birželio išveži
mų minėjimo proga išspausdinti

zacijų komiteto pirm. K. Kleiva 
yra gavęs iš prel. J. Balkūno 
laišką, kuriame dėstoma Vliko 
apsisprendimas ruošti metinį sei 
mą gruodžio 3-4 dienomis St. 
Petersburge, Fl. Artimiausiu lai 
ku bus vedami pasitarimai su 
klubų ir lietuvių organizacijo
mis.

— Lietuvių Katalikų komite-

iDesJardins (vokietė), iždininkė 
|A. Shewchuk (ukrainietė), direk 

b * toriai —- G. Bartalomew (ško
tas), M. Sherman (izraelitas), 

|R. Buckingham (airis). Valdy- 
|bon įeina ir buvęs pirmininkas 
M- Senyk (ukrainietis).

Artimiausiam tautybių susipa 
! žinimui ir susigyvenimui SPIF- 
■ FS lapkričio 5 d., šeštadienį Ra- 
Į mada Inu South patalpose rengia 
i iškilmingą balių su vakariene, 
šokiais ir kitomis įvairenybėmis, 

į Įėjimo , bilietai, kurių kaina vie
nam asmeniui $10, bus platinami 
nuo rugsėjo 1 d-visuose klubuo
se ir organizacijose, kurios pri
klauso SPIFF. Baliaus ruošimu 
rūpinasi tam tikslui sudaryta ko 
misiją; komisijai pirmininkauja 
A. Kamiene. Tarp kitų svečių 
baliuje dalyvaus kongresmanąs 
Wm. Young, St. Petersburgo me 
ras, tarybos nariai ir kiti miesto 
bei apskrities pareigūnai. Pa
kviestas Floridos gubernatorius 
ir vietiniai konsulai. Lietuviai, 
kaip viena iš gerai organizuotų 
etninių grupių St. Petersburge, 
turėtų šiame baliuje gausiai da
lyvauti.

Prof. dr. Janžia Rėkteitienė yra hu
manitarinių ir socialinių mokslų pro
gramos vadovė.III-me Mokslo ir kū
rybos simpoziume.

TOLI

Lankytojai domisi verpimu “Vilniaus” paviljone tautybių savaitės metu To
ronte,

Du plėšikai, nuduodami polį 
cininkus, įėjo į dr. F. Banucįį 
52 m.,namus Chicagos šiaurė)* 
surišo daktarą ir žmoną, pągr^ 
bė brangenybes ir pabėgo, kį 
Skambėti namuose įrengtas alij. 
mo įtaisas.

DŪMAI NERŪKANTIEMS

Rossinio opera “Sevilijos kir
pėjas“ koncertiniu būdu bus at- 

i liekama Grant parko koncertuo- 
: se rugpiūčio 13 ir 14 d.

KATALIKŲ MOKYKLOSE

JAV apeliacinis teismas nu
sprendė, kad Chicagos arkivys
kupija neturi pareigos dėl atly
ginimų mokytojams vesti dery
bų su mokytojų unija.

PERKELS ŠEIMAS

Chicagoje numatoma bent 
1000 šeimų, turinčių mažas paja 
mas ir gyvenančių papigintuose 
butuose, sudaryti sąlygas 'keltis 
į kitas miesto dalis ar į prie- kuriuos, rūkorius įtraukia, 
miesčius, siekiant rasinio suvie- kenkia tam kambary esantiem 
nodinimo. nerūkantiems.

— St. Catharines, Ont., du lie
tuviai — Vincas Darška ir An
tanas Norvaiša mirė liepos 19 d. 
Abu dar neseno amžiaus. V. 
Darška paliko žmoną ir tris pa
augusius vaikus. Kiek galėjo, da
lyvaudavo lietuviškoje veikloje. 
A. Norvaiša paliko neseniai iš 
Lietuvos atvykusią žmoną. Lie
tuvoje velionis buvo tarnauto
jas.

— KLKM dr-Jos Delhi sky
riaus narės V. Garnelienė ir E. 
Rugienienė su pagalbininkėmis 
dalyvavo pyragų išpardavime 
Tillsonburg mieste, vėžio ligos 
fondui paremti. Lietuvių stalas 
pasižymėjo gaminių gausumu, 
buvo gražiai paruoštas. Pagal 
pajamas lietuvės gavo trečią 
vietą 17-kos tautybių eilėje. Iš 
to fondo vadovybės yra gautas 
padėkos laiškas. Savo kepinius 
ta proga kasmet parūpina šios 
lietuvės: Astrauskienė, E. Au- 
gustinavičienė, J. Augustinavi- 
čienė, Beržienė, Bartulienė, 
Čiuprinskienė, B. Dirsienė, Gar
nelienė, Gudžiauskienė, Gerčie- 
nė, Galeckienė, Ivanauskienė,' 
Jurėnienė, Jankauskienė, Luko
šienė, Liutkienė, Nemurienė, 
Norkienė, Olekienė, B. Rudokię-i 
nė, Ratavičienė, Rugienienė, I 
Skuodienė, šiurnienė, Vieraitie-I 
nė, L. Vitienė, B. Vytienė, E. 
Vindašienė, Vidmontienė, Vyš
niauskienė, Stonkienė, Žilvitienė, 
Žiogienė.

J. A, VALSTYBĖSE
— Dvejopos sukakties minėji

mas ruošiamas bendromis jėgo
mis dvylikos New Yorko lietu
vių moterų organizacijų spalio 

į 23. Pirmoji minėjimo dalis skir
ta 70 metų sukakčiai nuo pir
mojo lietuvių moterų suvažiavi
mo Kaune. Šia proga kalbės Pa
saulio Liet. Katalikių organiza
cijų sąjungos valdybos vice
pirm. Marija Lūšienė. Antroj Pamokslą pasakė klebonas kun. 
daly bus paminėtą Marijos Peč- J- Sakevičius, MIC. Kartu buvo 
kauskaitės - Šatrijos Raganos 
100 metų gimimo sukaktis. Kal
bės Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Federacijos vicepirm. 
Salė Valiukienė. Šis parengimas 
bus paįvairintas rašytojos Kot-

montažu iš

BRITANIJOJ

Chicagos kovai su plaučių h. j 
gomis draugijos egzekutyyo 
rektorius J. L-Kirkwood pric^ 
na, kad degančios cigaretę 
mai, sklisdami po kambarį ir r.? 
perėję per filtrą, turi daugiu 
dervos, nikotino, anglies vieadg.. 
ginio ir amoniako, negu dūmą

AUSTRALIJOJEAUd I nALMUJfi
— Anglijos lietuviai skautai,- Į — Pavergtų tautų komiteti 

ės gražiai stovyklauja Lietuvių I suruošta 
sodyboje.

— Didysis lietuvių —- giminių 
ir bičiulių sąskrydis šiais me
tais, kaip buvo nutarta DBLS- 
gos suvažiavime, rengiamas 
Bradforde, rugpiūčio 13 d. Sąs- 
kridys įvyks didelėje ir gražioje 
Victoria Hali salėje. Shipley — 
2 mylios nuo Bradfordo. Pro
gramoje koncertinė — meninė 
dalis ir pasilinksminimas _ šo
kiai su visais kitais priedais.

— Ansamblio gastrolės Euro
poje O. Razutienės vadovauja
mas Los Angeles Jaunimo an
samblis “Spindulys“ atvyksta į 
Europą liepos 18 d.

. Tautinių šokių ansamblis ir 
-choras aplankys šiuos miestus 
Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje ir Anglijoje; liepos 

j 19 d. Amsterdamas (koncer
tas) , liepos 24 d. — Muenche-

I nas (koncertas), liepos 27 d. — 
Roma (audiencija pas Popiežių), 
liepos 28 d. — koncertas Romo
je, liepos 30-31 d. d. — Pary
žius (pamaldos bažnyčioje ir 
koncertas). Rugpiūčio 2 d., an
tradienį, atvyksta į Londoną. 
Rugpiūčio 3 d., trečiadienį, 18 
vai. pasirodymas Lietuvių sody
boje per jaunimo ir skautų sto
vyklos uždarymą. Rugpiūčio 5 __ ______
d., penktadienį, 20 vai. — pasi-i mtausių anglų rašytojų oovd^tf 
rodymas Studijų savaitės salėje. | tologija. Įsigykite šią knygą

arba kaip prasmingą dovaną v 
tiems švenčių proga.

KANADOJE
— Pasitraukus iš pareigų bu

vusiam Prisikėlimo par. banke
lio vedėjui J. Varanavičiui, nau
ju vedėju pakviestas buvęs mo
kytojas Ramūnas Underys, jau
nosios kartos atstovas. Kurį lai- rynos Graudienės 
ką jis buvo šio bankelio paskolų Šatrijos Raganos apysakos “Se

name dvare.” Montažą režisuos 
akt. Vitalis Žukauskas.

komisijos nariu.

. — Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos rengta stovykla Vaka
rų Kanadoje gerai pavyko. Joje 
dalyvavo apie 50 stovyklautojų 
iš Rytų ir Vakarų Kanados. Vi
ši rimtai dirbo, turėjo visą eilę 
gerų paskaitų. Iš Toronto daly
vavo “Volungės“ dainos grupės 
narės. Jos, pasibaigus stovyklai, 
koncertavo Edmontone.

— šeštoji taitiečių studijų 
draugijos AĄBS konferencija į- 
vyks 1978 .m.; pavasarį Toronte. 
Ruošai šį kaitą vadovauja lat
viai. Iš lietuvių rengėjų komite
te dalyvauja: Gintas Bėrius 
(Beresnevičius) — finansų koin., 
Tatjana Renkauskaitė — paren
gimų kom., Ona Amolevičienė 
— parodų kom. pirmininkė, Al
gimantas Banelis — parodų ko-

I
gimęs 1898 m. 
netoli Utenos, 

revoliucinėse kovose, 
karo pasiliko gyventi 
Tarnavo raudonojoje 
1936 m. Baigė Mas-

ų JUVIU
Nuotr. St. Dahkaus | misijos vadovas.

____ i paroda Melbonr^ 
miesto salėje pasisekė. Liepos | 
20 d. ją atidarė vienas paris-:: 
mentarų, pasveikinęs susirinku-] 
sius premjero Mr. Hame ir Vik- Į 
torijos valdžios vardu. Lietuvą Į 
skyrių suorganizavo dailininkėj 
Irena Jokūbauskienė su B. &į 
kuliene. Jos ir eksponatus, aiški
no lankytojams. Buvo tautiną; 
dirbinių, audinių, drožinių, jiiosJ 
tų, drožinių, kryželių, koplyiė; 
lių ir kt. gražių dalykų. t

— Adelaidės lietuvių sportftl 
klubas “Vytis” išsirinko nanjt 
valdybą: S. Urnevičius (pirm), 
A. Skipans, Auksė Visockiesė 
P. Andri jaitis, R. SidabiuF'
Opulskienė ir Donas Atkinso' 
bas.

— “Minties“ spaustuvė Sid
nėjuje paminėjo savo veiklos J 
metų sukaktį. Spaustuvės ar- 
ninkai Pranas ir Elena Nį£l| 
ir Zigmas Kyzelis. Per ketvirtį: 
šimtmečio ši spaustuvė yra at-1 
spausdinusi nemaža lietuvį^ 
laikraščių ir knygų.

— Melboumo skautų tėvų ko
mitetas liepos, 16 d. suruoš* 
gražų parengimą skautams^ 
paremti.

— Pavergtųjų tautų savaitės 
proga Lietuvių parapijos bažny
čioje buvo atlaikytos pamaldos.

paminėtos ir Dariaus-Girėno 
žygio 44 metinės.
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Kazio Barausko
(S “Draugo” Rimties Valandėlės 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS

jok

ANGLU NOVELĖ
Ta! pirma tokios apimta 

pusi.) ir vertės antologija talpiu®8, 
ti 24 rinktines noveles, kurios 
mą kartą yra išverstos ir suddtf I 
šią knygą. Jos sužavi kiekricsj 
skaitytoją Antologiją paruošs 
komentarus pridėjo Povilas
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS <545 W. 63rd SU
Chicago, TU. 60629

Kaina $7.00. - r
Ui mote gyventojai ondeds.* • 

■TiC'kestj

OKUP. LIETUVOJE
— Mirė Juozas Jodelis, suru

sėjęs lietuvis, senas revoliucio
nierius. Buvo
Vaikutėnuose,
Dalyvavo 
po I pas. 
Rusijoje, 
armijoje,
kvoje karo aviacijos akademiją. 
Dalyvavo kovose su vokiečiais. 
Pokario metais Maskvos paskir
tas karinei tarnybai okup. Lie
tuvoje, dirbo Liet. kom. partijos 
centro komitete karinio sky
riaus vedėju, vėliau buvo Žuvies 
pramonės ministro pavaduotoju. 
1951 m. išėjo pensijon. Už nuo
pelnus Rusijai buvo apdovano
tas dviem Lenino ir daugeliu ki- 

I tų ordinų tai medalių* I

*. a kuo Kazun era>
>araA( keli* šuniui? paraok 
pu Įtariam "Draugo" ikmui 
■ninimu) kun P Padabos. 
\loyzar Barono*- atrink: 
liuosius V. Bagdanavičiufe 
jaut velionį, sakė kad
straipsnio rašymai- velionio taip ne 
domino kaip religinio. Jie juos n 
Sydavo laba) itsidėjęr ir giliai sv 
«ikaupęo“

Knygos Išleidimas sutampa su j< 
70 m. gimimo Ir 45 m kunigystė* 
sukaktimi

Kaina $4.00. Gaunama “Drauge’ 
1545 W 63 St., Chicago, IU 60629 
f Persiuntimas 25 centai, ir Dlinob 
gyventoja* orideda 20 *entų mr
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Skaityk ir kitam pasiūlyk
Ką tik išėjo iš spaudos^ 

amž. austrų poeto SCHOb^ 
CHO vizijinė poema

Lietuvos karaliaus 
krikštas,

kur aprašytas ano meto 
las Prūsuose. Vertė A. Ty^J' 
iliustravo D. Stbnčiūtė, figj 
M. Morkūnas, 32 psl., ir 
$1.50. Gaunama “Drauge” . į


