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KRATOS LIETUVOJE 
KAUNAS 
L 1979 m. rugpjūčio 8 d. sau- j 

gumiečiai: tardyt, vyr. l tn. Rai- i 
nys, mjr. Raudys ir kpt. Stanke- į 
vičius padarė kratą pas Liuciją i 
Kulvietytę, gyv. Kaune Kulvos g. Į 
Nr. 28-8, norėdami paimti „an
titarybinius leidinius, dokumen
tus bei technines jų dauginimo 
priemones". Krata tęsėsi 5 vai. 
ir jos metu paimta: 

Lietuvių kalbos istorija (spaus-
dinys), 

„Aušrelė", 
Nemaža įvairiu straipsnių, ant 

kuriu matosi pataisymų ir reda
gavimo žymių. 

2 . 1979 m. rugpjūčio 8 d. sau
gumiečiai: tardyt. Matulevičius, 
Aloyzas Kazlauskas ir Romas Su-
jeta 5 valandas krėtė Vitalijos 
Žvikaitės butą, esantį Kulvos g. 
Nr. 28-2. Kratos metu paimta: 

Rašomoji mašinėlė „Optima" 
knyga „Lietuvių archyvas" IV 

t , 
knyga „Lietuvių poezija išeivi

joje 1945—1971 m., 
knyga "Kultūra ir civilizaci

ja", 
leidinys „Rūpintojėlis" Nr. 6, 
„LKB Kronika Nr. 30, 
nemaža įvairių straipsnių iš 

iš Lietuvos istorijos ir kt. 
Po kratos Liucija Kulvietytė ir 

Vitalija Žvikaitė buvo tardomos 
saugume. Iš tardymo matyti kad 

saugumiečiams labai nepatinka 
kiaštotyra, literatūra, liečianti 
lietuviu kalbą ir Lietuvos istoriją. 

VILNIUS 

1979 m. spalio 3 d. apie 9 vai. 
Valst. Saugumo darbuotojai pa
darė kratą pas keletą vilniečių. 

1. Pas Julių Sasnauską, gyv. 
Garelio 15-15, atvyko J. Matule
vičius ir trys darbuotojai su kvies
tiniais. Krata baigėsi apie 23 vai. 
Kratos protokolas apima 20 pus
lapių. Surašyta apie 100 paimtų 
daiktų. Į saugumo maišą pateko 
net O. Milašiaus poezija (lietu
viškas vertimas). Saugumiečiai 
taip pat paėmė rašomąją maši 
nėlę. 

2. Pas optiką Vladą Šakalį, 
gyv. Užupio 19-35, išbuvusį ka
lėjime 15 metų, krata baigėsi 13 
vai. 

Kinofikacijos darbininko Anta
no Terlecko, gyv. Nemenčinės 
pi. Nr . 68 bute krata tęsėsi iki 
15 vai. Paėmė rašomąją masinė 
lę. 

4. Gyd. Algį Statkevičių, gyv. 
Žirmūnuose, po kratos išvežė 
tardymui į Saugumą. 

Yra žinių, kad tą dieną buv 
ir daugiau kratų. 

ALBANIJA - TIKRAI 
NESUSIRIŠUSI ŠALIS 

žemes turtai padeda pyktis su didžiaisiais 
Viena. — Tarp Europos vals- la;ko jugoslavus „revizionistais", 

Paskutinė Japonijos premjero Masayoshi Ohtra nuotrauka iš ligoninės. Šeštadienį jis buvo palaidotas privačiose 
apeigose. Velionis buvo krikščionis, jo atsisveikinti atėjo tūkstančiai žmonių. Nauji Japonijos parlamento rinkimai 
įvyks birželio 22 d. 

j 

IRANAS PLEČIA 
PREKYBA SU RUMUNIJA 

Ryty Europa naudojasi proga Irane 

Pabėgėliai sukelia 
daug problemų 
Izraelyje šaltai sutinkami sovietų žydai 

Londonas. — Britų "Finan
cial Times" žiniomis, per pasku
tinius tris mėnesius Irano valdžia 
pasirašė eilę prekybos sutarčių 
su Rytų Europos valstybėmis. 
Birželio 8 d. Iranas pasirašė su
tartį su Rumunija, kuri pažadė-

Teherane pilna jugoslavų, ru
munų ir rytų vokieiiv specia!is-
tų, kurie bando perimti Ameri
kos pradėtus ir apleistus projek
tus. Ypatingas dėmesys kreipia
mas į Japonijos petrocheminės 
įmonės statybą Bandar Khomei 

Egipte viešes JAV 
karo lėktuvai 

Mkum. — Jau ne vienas vie
šosios opinijos tyrinėjimas pa
rodė, kad amerikiečiai su įtari
mu žiūri į Kubos pabėgėlių an t 
plūdį. Vyriausybės sluoksniai 
pabrėžia, kad didelė dauguma 
tų naujųjų imigrantų yra pado

rūs , darbštūs žmonės, kurie sie
kia laisvės, nori susijungti su 
anksčiau išbėgusiais šeimos na
riais. Iš 113,000 naujųjų Kubos 
ateivių, tik apie 1.000 yra krimi
naliniai nusikaltėliai, kuriuos 
išmesti sumanė diktatorius F l -
del Castro. 

Nesvetingumas svetimų ša
lių pabėgėliams ypač pasireiškė 
Indijoje, kur vyriausybė siun
čia kariuomenę j provincijas, 
k u r žmonės žudo ir degina pa
bėgėlius iš kaimyninės Bengali
jos. Panašių reakcijų Pietryčių 
Azijoje sukėlė bėgliai iš komu
nistų pavergto Vietnamo i r 
Kambodijos. 

Amerikos kongrese irgi kilo 
opozicija neribotam Kubos išei
vių įsileidimui. Kodėl priimti 
tūkstančius kubiečių, tačiau ne
priimti bėglių iš Ha i t i ? Kodėl 
tūkstančiai sienos sargybinių 
kasdien gaudo į Ameriką plūs
tančius meksikiečius? (Tarp 
kitko, Meksikos sienos apsauga 
susilpnėjo, prasidėjus Kubos 
bėglių antplūdžiui, nes daug 
valdininkų ir sargybinių buvo 
perkelti į Floridą priimti ku
biečių) . 

Imigracija tapo svarbiu veiks
niu Izraelio gyvenime. Izraelio 
Centrinis Statistikos biuras pa
skelbė, kad 1979 m. gruo
džio mėnesį Izraelyje gyveno 
3,830,000 žmonių, iš jų 3,212,000 
— žydai. Ne žydų Izraelyje bu
vo 618.000. Per 1979 metus 
Izraelio gyventojų skaičius pa
augo 93.000 13.5 nuoš.) . I š to 

skaičiaus imigracija davė 72,000. 
P e r paskutinį dešimtmetį Iz

raelio gyventojų skaičius padi
dėjo apie 900,000, iš to skai
čiaus 706.000 buvo žydai. 

Izraelio s tat is t ika toliau sa
ko, kad pe r paskutinį dešimt
metį Izraelyje apsigyveno 
13,200 inžinierių, 6,400 gydyto
jų i r dantistų, 6,400 technikų, 
12,100 mokytojų i r 6,200 ak
torių, rašytojų a r kompozito
rių. 

Izraelyje veikia populiari vie
šosios opinijos tyr imų įstaiga 
— FORI insti tutas. Neseniai 
jis pravedė žmonių apklausinė
jimą, iš kurio matyti , kaip iz
raelitai žiūri į naujus ateivius. 
Vakarų kultūros, su aukštesniu 
mokslu izraelitai tvirtino, kad 
imigrantai y ra naš ta valstybei, 
mažai reikalingi jos saugumui. 
Taip manė 25 nuoš. izraelitų, 
kada 1978 m. tokių buvo 13 
nuoš., o 1976 m. — tik 6 nuoš. 

\ Klausiami, kaip jie žiūri į 
J naujų ateivių įjungimą į Izrae-
Į lio gyvenimą senųjų gyventojų 
lėšomis, apie 25 nuoš. nesutiko 
prisidėti lėšomis. Klausiami, 
ar jie pri tar tų savo dukters su
tuoktuvėms su imigrantu, izrae
litai atsakė, kad jie leistų tuok
tis "su amerikiečiu". Tokių 
buvo 96 nuoš. Toks pa t nuo
šimtis sutiktų gyventi su ame
rikiečiais tam pačiam name, 
leistų savo vaikus į mokyklas 
su amerikiečiais. Daug mažes
nis nuošimtis pasisakė už san
tykius su imigrantais iš Sovie
tų Sąjungos. O kai klausimas 
lietė imigrantus iš sovietų Gru
zijos, apie 80 nuoš. pasisakė 
prieš ryšius su ta i s imigrantais. 
Bendras šios Pori Inst i tuto tyri
mų rezultatas rodo, kad Izraelio 
7,-,-dft.: r.'iRistatę pri^š neribotą 

jo pristatyti Iranui pramonės ir į ni mieste, 
žemės ūkio prekių: cukraus, kvie- Jugoslavijos kasyklų specialis
čių, mėsos, kiaušinių, pieno pro-! tai įtikino Irano vyriausybę per-
duktų, cheminių trąšų. Po eko- Į leisti jiems Sar Cheshnen vario 
nominių sankcijų Iranui paskel-j kasyklų eksploatavimą. Tabrize 
bimo, ši sutartis su Rumunija į Rumunijos technikai jau vado-

Irano laimėįi laikoma svarbiu 
mu. 

Irano delegacijos laukiamos Ju
goslavijoje. Kontraktai su Rumu
nija per pirmuosius 1980 metų 
keturis mėnesius siekė 800 mil. 
dol., kai pernai prekyba tarp abie 
jų kraštų apėmė 500 mil. dol. 
per 12 mėnesių. 

Komunistinės šalys, jų tarpe 
Kinija ir Šiaurės Korėja padidino 
Irano naftos importus. Iranas į ko 
munistines šalis siunčia apie 
200,000 statinių naftos, vien Ru
munija gauna apie 100,000 stati
nių. 

Irano rinkoje, kur anksčiau 
viešpataudavo Amerikos įmonės 
naftos, dujų ir 

vauja traktorių įmonei, kurią įs
teigė buvęs Irano šachas. 

Irano prezidentas 
apie infliaciją 

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras pasakė kalbą 
apie ekonominę Irano krizę. In
fliacija, jo žodžiais, buvo su
kelta 10 nuoš. blokados ir eko
nominių sankcijų, tačiau 90 
nuoš prisidėjo tautos pasyvu
mas, dvasios nuosmukis ir sau
gumo stoka, žmonės superka 
maisto produktus ir sudarinėja 
jų sandėlius, manydami, kad už 

petrochemikalų 1 mėnesio a r kelių bus nuversta 

VVashingtonas. — JAV karo 
aviacijos štabo viršininkas pa
skelbė, kad liepos mėn. F-4 Fan . 
tomų lėktuvų eskadrilė bus nu
siųsta į Egiptą, kur viešės tris 
mėnesius. Prie Kairo esančioje 
karinėje bazėje amerikiečiai la
kūnai, technikai i? pagalbinis 
personalas, viso apie 400 karių, 
skraidys, dirbs kar tu su Egipto 
lakūnais ir technikais. 

Generolas Lew Allen pripaži
no, kad vyriausybė nutarė su
stiprinti prie Persų jūros esan
čias JAV karo jėgas. Čia yra 
apoe 20 karo laivų. Vėliau Egip
to bazėje pratimus atliks ir ki
tos aviacijos eskadrilės. Klau
siamas korespondentų apie 
aviacijos bazes Izraelyje, gene
rolas paaiškino, kad šiuo metu | r o s s r o v ę į 

pramonė, vis daugiau įsijungia > vyriausybė, kalbėjo prezidentas, 
grasindamas pavartoti jėgą 
prieš atsargų sudarinėtojus ir 
spekuliantus. 

Irano delegacija sudarė sutar
tį su Indija, bus išplėsta preky
ba, kad Iranui nereikėtų tiek 
daug priklausyti nuo Vakarų 
pasaulio rinkų. 

Užsienio reikalų ministeris 
Gotbzadeh Norvegijoje piktai 
atkirto korespondentams, ku
rie ėmė jį klausinėti apie ame
rikiečius įkaitus. "Velniop su 
tais amerikiečiais įkaitais!" — 
sušuko ministeris. — Jums nie
kas daugiau nerūpi, tik tie įkai
tai. Jie užtemdo dėmesį net ir 
sovietų intervencijai Afganista
ne, skundėsi iranietis. Afganis
tanas lieja kraują, o žmonės 
kalba tik apie kokius amerikie
čius įkaitus, parieškė Gotbza
deh. 

Jugoslavijos ir Rumunijos rinka. 

Europa padės 
ieškoti taikos 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Muskie pasveikino 
Europos rinkos vadus, kurie 
nutarė įsijungti į Viduriniųjų 
Rytų taikos akciją. Sekretorius 
Muskie tačiau abejoja, ar Pales-
Mnos Laisvinimo Organizacijos 
kvietimas įsijungti į taikos de
rybas bus priimtinas Izraeliui, 
kurio sunaikinimas yra pagrin
dinis PLO uždavinys, ši orga
nizacija turės keisti savo pozi
ciją ir pripažinti Izraelio teisę 
egzistuoti, pasakė Muskie. 

Europos rinkos atstovu Vidu
riniųjų Rytų reikalams parink
tas Liuksemburgo užsienio rei
kalų ministeris Gaston Thorn. 

imigraciją, ypač. jei naujųjų 
imigrantų išsimokslinimas ir 
papročiai skiriasi nuo Vakarų 
pasaulio žydų. 

politinė padėtis yra tokia, kad 
Amerikai neapsimoka siųsti jė
gų į Izraelio teritoriją. 

Nusiginklavimo 
konferencija 

Ženeva. — Šveicarijoje prasi
dėjo 40 valstybių nusiginklavi
mo konferencija. Pirmoji jos 
dalis vyko balandžio 5—29 die
nomis. 

Sovietų Sąjungos delegacijos 
vadovas Viktor Israelyan kalti
no Vakarų karinius sluoksnius 
didinant įtempimus, grįžtant į 
šaltąjį karą, formuluojant nau
jus karinius planus, leidžiant 
ginklams mūžiniškas sumas, ka
da jo tėvynė — Sovietų Sąjun
ga siekianti taikos ir nusigin
klavimo. 

Trūksta centu 
Washmgtonas. — Amerikie

čiai, matyt, taupo varinius cen
tus, skundžiasi federalinės vy
riausybės pareigūnai. Bankuo
se ėmė trūkti cento monetų. 
Washingtone parduotuvėms ban
kai teduoda 50 dol. ver tės cen
tų. Havajuose ypač didelis 
centų t rūkumas. Bankas pradė-

tybių viena paslaptingiausių, la 
bai vertinanti savo nepriklauso
mumą yra Albanija. Uždariusi 
savo sienas, susipykusi su savo 
didžiaisiais „broliais" ir globėjais, 
Albanija liko viena, neaplanko
ma pasaulinės spaudos atstovu, 
kurių ji neįsileidžia. Komunistų 
valdoma Albanija, šalia Gruzi
jos, liko vienintelė, kur Stalino 
vardas liko šventas. Kai Chruš
čiovas tapo „revizionistu", kai 
Sovietų Sąjunga nuvertino Stali
ną ir jo darbus, Albanija pa
smerkė Kremliaus vadus i r tapo 
ideologinis Maskvos priešas, pasi
ryžęs įrodyti, kad Maskvos para
ma ir globa albanams nereikalin
ga. Maskvos paramos albanams 
nebuvo sunku atsisakyti, nes kaip 
tik tuo pačiu metu Maskva susi
pyko su Kinija, kuri tapo „di
džiuoju Albanijos broliu". 

Kurį laiką šita albanų—kinų 
draugystė buvo šilta ir albanams 
naudinga. Kinija, norėdama įro
dyti, kad jos draugystė 
šiems naudingesnė už Maskvc;, 
pradėjo Albanijoje statyti įvai
rius valstybei naudingus projek
tus, užtvankas, fabrikus, kasyk
las. 

Albanijos draugystė su Kinija 
baigėsi, kai Kinija pradėjo ieško
ti ryšių su Amerika. Nepakęsda-
ma mažytės Albanijos kritikos ir 
priekaištų, Kinija ištraukė savo 
patarėjus ir technikus, paliko ne
užbaigtas įmones. Albanija, nors 
turėdama ir nepatyrusius ir 
užsispyrusius vadus, sugebėjo 
per eilę metų užbaigti sovietų pra
dėtas statybas, o paskutiniu me
tu gerokai pažengė ir Kinijos pra
dėtų įmonių realizavime. Paskuti
niame Albanijos penkmečio pla
ne numatoma eksportuoti elekt-

kaimynines valsty-

dar blogesniais už sovietus, ta
čiau blaivus biznieriškas protas 
verčia albanus palaikyti su jugos
lavais stiprius ekonominius ry
šius. Jugoslavai laikomi „mažuo
ju didesniu broliu", kuriam, kaip 
ir albanams, gresia Maskvos rūs
tybė. 

Albąniios prekyba auga ne su 
Maskva, bet su jos satelitais. Al
banijai labai padeda išlaikyti to
kią išdidžią, nepriklausomą poli
tiką jos žemės turtai. Elektros ga
myba tėra vienas Albanijos eko
nominių pagrindų. Albanija turi 
naftos, kurios gamyba siekia apie 
5 mil. tonų per metus. Kadangi 
pati Albanija automobilių nevar
toja, didelė naftos dalis ekspor
tuojama. Naftą perka Vak. Vo
kietija, Šveicarija, Rumunija. Al
banija yra trečia r-asaulyje, po 
Sovietų Sąjungos ir Zimbabvės 
(buvusios Rodezijos) chromo ga-

' mintoj a. Su Vakaru valstybių 
technikais albanai baigia statyti 

^ * kinų pradėtą chrjmo valymo 
įmonę. 

bes: Graikiją, Jugoslaviją, vėliau 
ir į Austriją. Šiuos sumanymus 
pagrindžia didžiulė hydroelektri-
nė jėgainė ant Drino upės. Dar 
d'desnė jėgainė ant tos pačios 
upės statoma pačių albanų im
portuojant turbinas ir kitus įren
gimus iš kaimyninės Jugoslavijos. 
Nors ideologinėje srityje albanai 

sa-

Laisves kovotojai 
jau gauna ginklu 

Neve Delhi. — Praėjusią 
vaite pirmą kartą pasirodė žinios, 
nors Sovietų Sąjunga seniai tvir
tina, kad Kinija, Amerika ir Pa
kistanas remia Afganistano 
„banditus" ginklais, kad sukilė
lius pasiekia modernūs, Ameri
kos gamybos ginklai, kurie ne tik 
pasiekia sovietų helikopterius, su
kilėlių vadinamus „skraidančiais 
tankais", bet pramuša ir storus 
tankų šarvus. Iš Afganistano į 
Indiją atvykę asmenys pranešė, 
jog sukilėliai kai kur nebijo he
likopterių ir tik laukia, kad jie 
pasirodytų. 

Penktadienį valstybės departa
mento aukštas pareigūnas, kurio 
pavardė neskelbiama, patvirtino, 

jo mokėti po 1.25 dol. už kiek- k a d ^ a n a i laisvės kovotojai re-
vieną dolerį centais. Per 12 die- m , a m i P n k l a , s ; Sekmadieni Pakįs-
nų žmonės prinešė 165,000 dol. 
centais, kurie buvo laikomi bu
teliuose, "taupymo kiaulytėse". 

— Pietų Korėjoje suimti 8 
laikraščių redaktoriai, nes jų 
laikraščiuose buvę neteisingų 

— Pajamų mokesčių inspekci
ja paskelbė, jog šiemet daugiau 
amerikiečių, net 13,000. buvo 
sugauti sukčiaujant pajamų 
mokesčių formose. Pernai pa

žinių apie kareivių žiaurumą gauta apie 7,000. Tai esąs dar 
malšinant riaušes. ! vienas "sunkių dienų" ženklaa 

Etiopija gauna 
karo helikopterių 

Nairobi. — Kenijos šaltinių 
žimorois, Sovietų Sąjunga pra
dėjo siųsti į Etiopiją savo ka
rinius helikopterius. Jie atve
žami dėžėse, sustatomi sovietų 
mechanikų ir išbandomi Addis 
Ababoje, o vėliau siunčiami į 
frontą prie Somali jos, kur vie
tiniai siekia išsilaisvinti ir veda 
partizaninį karą Ogadeno dyku
moje, čia Etiopijos kariuome
nei padeda kubiečiai, kurių esą 
apie 12,000. Panašius helikop
terius sovietai naudoja ir prieš 
Afganistano laisvės kovotojus. 

Sovietu darbininkai 
ėtne streikuoti 

Maskva. — Užsienio kores
pondentai paskelbė i š Sovietų 
Sąjungos apie darbininkų strei
kus. Gegužės 6 d. streikavo 
Togliatti automobilių fabriko 
darbininkai ir miesto autobusų 
vairuotojai. Automobilių įmonė
je dirba apie 170,000 darbinin
kų. Dar didesnis streikas įvyko 
gegužės 8 ir 9 d. Gorkio automo
bilių dirbtuvėse, kur y ra 200,000 
darbininkų. Jie streiką pradė
ję dėl maisto produktų stokos: 
mėsos, sviesto, sūrio ir pieno 
išnykimo iš miesto parduotu
vių. Maskvoje spėliojama, kad 
pašarinių javų stoka jau pra
dėjo rodyti rezultatus. Gorkyje 
darbininkai buvo nuraminti mie
s to partijos pareigūnų, jie grįžo 
į darbą, tačiau keturi streiko 
vadai dingo. Streikas prasidėjo, 
kai fabrike pasirodė atsišauki
mai, raginę žmones protestuoti 
dėl maisto stokos. 

Palyginus su 1979 m., pieno 
produktų gamyba sumažėjo 5 
nuoš., o sviesto — net 9 nuoš. 
Net ir Maskvos parduotuvėse 
sunku gauti sūrio a r grietinės. 

KALENDORIUS 

Birželio 16 d.: Benas, Julita, 
Tolminas, Jūra . 

Birželio 17 d.: Adolfas, Be-
nilda, Daumantas, Liudgailė. 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:26. 
— Washingtone kalbama, 

kad vienos svarbios Europos, ORAS 
valstybės ambasadorius lažinasi Debesuota, tvanku, gali lyti. 
iš dėžėa šampano, kad preziden- Į Temperatūra dieną 80 1.. naktį 
to rinkimus laimės Reagan. | 70 1. 

tano muitininkai konfiskavo 50 
JAV gamybos šautuvų, siųstų į 
Pešavarą. Kaip žinoma, iki šiol 
laisvės kovotojų vadai skundėsi, 
kad jiems trūksta ginklų ir amu
nicijos. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 16 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PROFESORĖ ELENA 

TUMIENĖ VADOVAVO 
IŠLEISTUVĖMS 

Šalia seno garso Californijos 
universiteto Los Angelėj — UC-
LA — veikia kitas, vėliau įsteig
tas Fullerton priemiesty Califor
nijos valstybinis universitetas 
— CSU. Šis universitetas pagal 
savo apimtį taip pat priskiriamas 
prie didžiųjų Amerikos universi
tetu, turintis apie 24,000 studen
tu. Kadangi įsteigtas vėliau, tai 
ir jo pastatai naujoviški ir visa 
aplinka labai patraukliai sutvar
kyta. Čia jau keliolika metu pro
fesoriauja mūsų tautietė dr. Ele
na Valiūtė - Tumienė. Ji huma
nitariniu ir socialiniu mokslu fa
kultete dėsto kelius pasaulinės: 
literatūros kursus. 

Šiu metu mokslo pabaigtuvėse, 
kurios paprastai būna birželio mė
nesio pradžioj, universiteto vado
vybė išleistuvių iškilmėms va
dovauti išrinko profesorę E. Tu-
mienę. Tokia garbė paprastai su
teikiama išskirtinai psižymintiems 
fakulteto nariams. Universitetas 
š'emet išleido 4,300 bakalauro, 
magistro ir daktorato mokslus 
baigusių absolventų. Šiose iškil
mėse dr. Elena Tumienė, pasi
puošusi universitetinių spalvų to
ga, kaipo fakulteto maršalas, eida
ma priešaky IT nešdama universi
teto 'insigniją — brangakmenim 
papuoštą skeptrą, atvedė į areną 
profesūrą ir mokslo laipsnius gau
nančius graduantus. Po universi
teto prezidento sveikinimų profe
sorė E. Tumienė skaitė paskaitą, 
kurioje vaizdžiai išryškino dabar-

dovaujamas Rimo Polikaicio ir 
D. Steikūno. 

Pradžioj jaunių grupė padaina
vo t r i s dainas, diriguojant O. 
Razutienei ir A. Polikaičiui. Po 
to buvo pašokta 12 taut, šokių. 
Antrojoj programos daly R. Mic
kus smuiku ir K. Mickutė fleita, 
akompanuojant muzikei C. Met-
rrkienei, atliko porą dalykų. Solo 
padainavo Vilija Variakojytė ir 

pirm. Rimtautas Dabšys, išreikš
damas labai vertingą padėką 
"Spindulio" vadovei ir jos talki
ninkams ir ypač jaunimui už jo 
uolumą ir šaunų dalyvavimą lie
tuviškoje veikloje. "Spindulys" 
savo triūsą yra užfiksavęs nese
niai išleistoj dainų plokštelėj, 
kurią įrašė Paulius Jasiukonis. Ji 
buvo platinama ir šioj šventėj. 

Parengimas praėjo labai gra
žiai, pakilioj nuotaikoj. Buvo kiek 
nusiskųsta, kad tokios gražios jau
nimo ir jų vadovų pastangos, 
tiek darbo ir triūso įdedant gana 
nepalankiose aplinkybėse, losan-
geliečių lietuvių turėtų būti la
biau įvertintos, kai publikos atsi-

Vita Polikaitytė, duetu — V. Va- lankė tik apie pustrečio šimto, 

Clevelando lietuviai klausosi V. Bražėno paskaitos. Pirmoje eilėje matyti B. 
Smetonienė, Mekiene, Dailidienė ir kt. Nuotr. V. Bacevičiaus 

riakojytė ir Vitenis Dūda. Choras 
padainavo keturias dainas, o po 

kuri teužpildė pusę salės. Kai 
jaunimo gretos ir jų entuziaz 

to buvo pašokta 10 taut. šokių, i mas, atrodo, nemažėja, tai galė-
Dauguma šokių buvo iš repertua- j tų ir vyresnieji pirm laiko savęs 
ro ruošiamai šią vasarą šokių nesendinti. J. Kn 
šventei Chicagoj. Užbaigimo žodį 
pasakė L. B. vakarų apygardos 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
UŽ LIETUVOS UŽAUGĘ 

KNYGNEŠIAI 

Kartais "Draugo" administra 
cija paskelbia šaltą, nieko dau-

i JAUNAS INŽINIERIUS N U O 
MICHIGANO EŽERO KRANTO 

Artinantis atostogoms, mintys 
kažkaip krypsta į tolokai likusį I 

giau nepasakančią žinutę, kad j Michigano ežerą ar, tiksliau pa
tas ar kitas lietuviškos knygos į sakius, jūrą, prie kurio tiek gra- j 
platintojas tvarkingai atsiskaitė i žių, saulėtų vasaros dienų bu- j 
už parduotas knygas. Bet giliau į vo praleista per daugelį metų. j 
pažvelgus į vieną ar kitą knygos 
platintoją, randi įdomių, tiesiog 
stebinančių asmenybių. 

Pvz. sostinėje Washingtone lie
tuviškas knygas, jų tarpe ir Lie
tuviškos knygos klubo, veikian
čio prie "Draugo" išleistas, jau 
kuris laikas aktyviai platina Skir-
ma ir dr. Ramūnas Kondratai, 
abu akademikai, jaunosios, jau 
šiame krašte mokslus išėjusios 

tinių laikų dvasiniame pasauly ( k a r t o s a t s t o v a L D r R a m ū n a s K o n 
vykstančias versijas, ir išeinan
tiems į įvairias sritis dirbti gra-
duantams patiekė vertingų nuro
dymų, kas jų laukia gyvenime. 

I iškilmes buvo gausiai susirin
kę tėvai, artimieji ir draugai, en-
tuziazmingais šūkiais sveikinę dip 
lomus gaunančius. Šiųjų tarpe 
buvo keletas juodosios rasės, kiek 
daugiau portorikiečių ir meksi
kiečių. Lietuvių graduantų šiemet 
čia, berods, nebuvo. Užtat profe-

dratas Hanvardo garsiajam uni
versitete yra baigęs medicinos is
toriją ir ten gavęs doktoratą. Šiuo 
metu dirba kaip kuratorius medi
cinos istorijos srityje žinomose 
^mithsonijos institucijose Wa-
shingtone. Jo žmona Skirma turi 
istorijos mokslų magistrą ir da
bar ruošia magistrą iš biznio ad
ministracijos. Ir tiesiog nuostabu, 
kad tie abu jauni akademikai, 
kur tik yra koks kiek didesnis lie 

sorė Tumienė atstovavo lietuvius į tuvių susitelkimas, visada išdėsto 
itin šauniai. J. Kn. ] lietuviškas knygas ir, kas nori, 

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTE 

Los Angeles jaunimo ansamb
lis 24 

jas.perka. Wassingtone ir jo apy
linkėse lietuviškos knygos my
lėtojų yra. Vieni jas užsisako tie
siog iš leidyklų, kiti knygomis ap
sirūpina Kondratų dėka. Pvz. 
birželio 1 d. Latvių namuose vy
ko Washingtono K Donelaičio 
E t mokyklos mokslo metų bai
gimo iškilmės, kuriose dalyvavo 
70 — 80 asmenų, ir jie lietuviš
kų knygų tą popietę nupirko už 
70 dol. 

Skirmos ir dr. Ramūno Kondra
tų pavyzdžiai rodo, kokių giliai 
tautiškai susipratusių asmeny
bių išauga išeivijoje, daugelio, o 
ypač dabartinių Lietuvos valdo
vų, mirčiai nurašytoje Skirma 
Kondratienė taip pat yra LB 
Washingtono apylinkės v-bos na
rė, o dr. Ramūnas Kondratas — 
K Donelaičio lit. mokyklos tėvų 
komiteto narys. Viena proga abu 

čia rašančiam pareiškė^ kad lie
tuviškas knygas ir ateityje pla
tinsią su tokiu pat ryžtu. Pagarba 
jiems! 

,Spindulys" šiemet jau 
kartą iš eilės suruošia savo me
tines šventes. Šiaip jie mažesnė
mis ir didesnėmis grupėmis ga
na dažnai pasirodo ne tik sava
jai publikai, bet ir kitataučiams. 
Metines šventes paprastai su
ruošia didesnėse miesto salėse. 
Šiemet tai įvyko Veteranų salėje, 
CuLvert City. Lankant jų paren
gimus eilę metų, įdomu žvelgti 
į gražią gyvenimišką filmą. Dau
gelio pernai ir užpernai dainavu
sių ir šokusių veidų nebematyti, 
dalis iš jų sėdi greta su žiūro
vais. Kiti vaikar buvę geltonsna
piai, šiandien, žiūrėk, jau ir ūsus 
ar net ir barzdas beauginą. Mer
gaitės, iš vakarykščių mergiškų, 
žiūrėk, jau šauniom panelėm ta
po. Pagal šio ansamblio sąstatą 
sprendžiant, „tautos prieauglis" 
nemažėja, nes nemažas būrys ma~ 
žylių, nors ir ne visada pataiky
dami, bet vistiek jau bando ko
jas derinti prie muzikos akordų. 

Šventėje dalyvavo apie 150 vy
resnių ir jaunesnių, j atskiras 

grup^; padaiinty. šokėjŲ. Ansamb
lio vadovė ir šventės vyriausioji 
rengėja mokytoja Ona Razutie-
M su savo artimaisiais padėjė
jais — Danguole Razutyte-Var
niene, Vita Polikaitytė ir Vytu 
Bandziuliu šokėjus ir daininin
kas įvedė į salę iškilmingu mar
šu. Suėję ant scenos, muzikui B r. 
Budriūnui diriguojant, padaina
vo jo kompoziciją „Ei, jaunyste!" 
LB tarybos atstovas Vyt. Vidugi
ris pasakė atidaromąją kalbą. 
Sveikino Lietuvos generalinis gar
bės konsulas Vyt. Čekanauskas. 
Programos pranešėja Vilija But-
kytė. Muzikinę dalį išpildė pia
nistė Ona Barauskienė ir j aunų- ; Hartfordo "Švyturio" mokyklos mažieji šoka 
jų orkestras „Vakarų vejai", va-i minėjimą gegužes H d. 

Ir štai neseniai iš St. Joseph'o I 
mieste, Michigano valstijoje, iš-1 
sitiesusio netoli Michigano ežero,; 
gyvenančių ilgamečių bičiuliui 
Elvyros ir inž. Juozo Karklių 
atėjo kvietimas dalyvauti jų sū- Į 
naus Rimo universiteto baigimo I 
iškilmėse. Bevartydamas kvietimą 
ir pagalvojau: jei taip trim savai-, 
tėm vėliau tai vyktų, kaip malo
nu būtų dalyvauti ilgamečių bi
čiulių draugystėje ir palydėti sa-
varankiškan gyveniman jauną 
inžinierių. Bet reikalai ne visuo
met klojasi taip, kaip nori. 

Naujojo inžinieriaus Rimo Kar 
klio biografija savotiškai įdomi 
ir atausta lietuviškais aspektais. 
Jis gimė 1958 metais Chicagoj e. 
1963 m. tėvai persikėlė j Roches 
terį, N. Y. Kadangi 5 m. amžiaus 
Rimas jau mokėjo lietuviškai ra
šyti ir skaityti ( jo senelis a. a. K 
Karklys buvo ilgametis Lietuvos 
pedagogas, o močiutė R. Kriaučiū 
nienė taip pat mokytoja) t tai pa
darė išimtį ir Rimą priėmė į Ro-
chesterio lit mokyklą. 1966 m. 
su tėvais persikėlė į St. Joseph, 
Michigano valstijoje. Nors iki 
Chicagos iš čia beveik šimtas 
mylių, bet Rimas šeštadieniais 
buvo vežiojamas j K. Donelaičio 
mokyklą. Žemesniąją mokyklą 
baigė 1969 m., o aukštesniąją 
1973 m. su pagyrimo lapu, nors 
dar neturėjo pilnų 15 metų. Po 
metų neakivaizdiniu būdu ėmė 
kursą Pedagoginiam lit. institute, 
bet jo nebaigė. 

Nuo 1964 m. priklausė lietu
viams skautams ir dalyvavo viso
je eilėje skautų stovyklų, 1976 
ir 1977 m. dalyvavo jaunimo — 
mokytojų kursuose "Dainavoje". 
1976 m. baigęs St. Joseph aukšt. 
mokyklą, iš tėvų gavo dovaną 
—kelionę j Lietuvą. Aplinka na

muose, lituanistinės mokyklos, 
lietuviškos jaunimo organizacijos 
ir apsilankymas Lietuvoje buvo 
tie faktoriai, kurių išdavoje Ri
mas be akcento kalba lietuviškai, 
gražiai lietuviškai rašo laiškus, 
nors jam lietuviškuose centruose 

labai trumpai teteko gyventi. 
Š. m. gegužės 17 d. Rimas Kark

lys eum laude baigė Michigano 
Technologijos universitetą ir ga
vo bakalauro laipsnį iš elektros 
inžinerijos, tos pačios srities, ku
rioje dirba ir jo tėvelis inž. Juo
zas Karklys. Vos baigęs universi
tetą, Rimas Karklys gavo kelis pa
siūlymus darbui ir vieną jų pri
ėmė. Būtent IBM korporacijoje, 
Tuscon mieste, Arizonos valstijo
je. Dirbdamas žada siekti ma
gistro laipsnio. 

įdomu ir tai, kad Rimas Kark
lys nuo 8 m. amžiaus pradėjo mu
zikos karjerą. Vėliau Michigano 
universitete buvo pagrindinis gi
taristas 21 asmens orkestre. Tas 
orkestras, šalia koncertų univer
sitete, pavasario atostogų laiku, 
dvejus metus gastroliavo po Mi
chigano valstiją, o pastaruosius 
dvejus metus Jamaicoje. Taigi jau
najam inžinieriui ir platesnis pa
saulis gerai pažįstamas, o lietu
viškąjį pasaulį, tikėkim, taip pat 
ir ateityje pažins, skaitydamas 
"Draugą" bei kitą lietuvių spau
dą ir bendraudamas su Tuscon 
lietuviais, kurių adresų jau turi. 

ŠACHMATAI 
— Bugoipo. (Jugoslavija). 

Stambus tarptautinis turnyras 
j au prie pabaigos. Belikus 1 ra
tui, pasaulio meisteris A. Kar
povas prisivijo iki tol vyravusi 
Danijos dm. B. Larseną. Dabar 
abu turi po 7 tš. , olandas Tim-
man — 6, Anderson — 5V£> Po-
lugajevskis ir Liubojevičius po 
5, Talis, Ivkovas ir čekas Hort 
po 4 y2, Kuraica — 4, amerikie
t i s Kavalek ir Gligorič po 9Į% 
taško. Paskutiniame rate Kar
povas rungiasi su jugoslavu Gli-
goričiu, Larsenas su Ljuboje-
vičiu ir Timmanas su Hortu. 

— JAV pirmenybės prasidėjo 
birželio 11 ir t ruks iki 29, Thiel 
College in Greenvill, Pa. Daly
vaus 14 a r 15 pakviestųjų dm ir 
t m : L. Kavalek, W. Brown, pa
saulio jaunių meisteris Y. Sei-
rawan, L. Christiansen, A. Lein, 
A. Bisguier, L. Shamkovič, J. 
Tarjan, R. Byrne, P. Biyiasas, 
VV. Lombardy, V. Zattsman, M. 
Diesen, J s . Bradford. 

— J>r. V. Palčiaaskas, 111., K. 
Merkis, Boston, MA ir Ignas 
Žalys iš Montrealio yra žymieji 
lietuvių žaidikai Amerikos ko-
r^spondenciniuose šachmatuose. 
Dr. V. Palčiauskas dabar JAV 
komandos eilėse rungiasi pa
saulio pirmenybių baigmėje. 
Kazys Merkis tik ką užbaigė vi
sas savo parti jas, pelnydamas 
N . Anglijos I komandai 7-1 tš. 
Savo laiku žaidė JAV komando
j e IV olimpiadoje ir pelnė dau
giausia taškų Amerikos koman
dai (iVo—iy2 tš .) trečioje len
toje, viršydamas tarptautinio 
meisterio normą (67 #>). Ignas 
Žalys dukart laimėjo didžiausią 
Golden Knigts turnyrą Ameri-

. 
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koje. J o nuotrauka puošė 
Chess Review žurnalo viršelį. 

— Prieš 30 meta? "USA-Ca-
nada" parubežio 1960 rungty
nėse, Ontario rinktinėje sėkmin
gai žaidė lietuviai prieš N. Y., 
Dhio, Penna rinktinę, pelnę 6—4 
tš. , rungtynės baigėsi 47—47. 
2 lentoj Vaitonis pelnijo 1 tš., 
8. H. R Stepaitis — 0.5, 19. R. 
Paškauskas — 0, 23. S. Baipšys 
— 0 5 , 24. A. Simanavičius 1, 
28. C. Mickūnas — 0, 30. Pal
tarokas — 1, 35. Sirutis — 0, 
52. Smilga — 1 ir 93. Mrs. A. 
Baipšys — 1. 

— Vilniaus Žalgirio komanda 
dalyvavo Jūrmaloje atrankos 
rungtynėse, bet baigė paskuti

ne ir bus nukelta į žemesnę ly
gą. Laimėjo Zenito komanda, 
įveikusi Žalgirį 5—1, surinko 21 
tš., sekė Dauguva — 19, Rau
donoji vėliava — 15, Talino Ka-
levas — 13, Gantiadi — 12 ir 
Žalgiris — 8.5 tš. 

K. M. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 VV. 69th Street, Chicago, UI 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Rimas Karklys 

Pupą", per motinos dienos 

Į CHICAGĄ KYLANT 

I Chicagą iš VISŲ kraštų rink
sis lietuviai į Vl-ją Tautinių šo
kiu šventę liepos 6 d. Tik dauge
lis susirūpinę dėl bielietų. Bet 
mes, sostinėje VVashingtone gy
venantieji, galvojam kiele kitaip: 
jei į šventę atvyks prezidento 
Carterio žmona, jo mama ar duk
ra ar galop kongreso speakeris, 
tai ir mums vietų turėtų atsiras
ti... Juokų juokais, bet tas netikė
tas išankstinis bilietų išpardavi
mas daug ką toliau gyvenančių 
nustebino ir sujaudino. 

Bet, atsiprašau, nemažas bū
rys VVashingtono — Baltimorės 
apylinkių jaunimo ir vienas ki
tas iš vyresniųjų į Chicagą atky
la šį šeštadieni, nes tą dieną šv. 
Antano lietuvių parapijos bažny
čioje Cicero kun. Alg. Kezys su
tuoks "Amerikos Balso" darbuoto
ją VVashingtone Jurgį Bradūną su 
cicen'ete Loreta Radvilaite. Tai 
vėl bus nauja, graži lietuviška 
pora, susipažinusi ateitininkijos 
veikloje. Baltimorės ir VVashing
tono lietuviai jaunąją porą pasi
tiks su džiaugsmu, nes Jurgio 
Bradūno populiarumas jau iš se
niau čia didelis, o jaunoji Loreta 
greit taps daugelio drauge. 

VL. R. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigaa, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

PATARIMAS 

Jauna mergina, atėjusi į krau
tuvę, kreipėsi į pardavėją: 

— Norėčiau išrinkti kokią ver
tingą dovaną vienam vyriškiui, 
kuris pradėjo rašyti eilėraščius. 

— Gal tinkamiausia dovana 
būtų pintinėlė cigaretėms, — pa
tarė pardavėjas. 

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

Visos programos iš WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, U L 60629 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jura 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina «u 
persiuntimu $8.95. 

Ulinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymas siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W.83rdSt. 
Chicago. IL 60629 

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

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

LB POLITINĖ KONFERENCIJA 
Šių metų birželio mėnesio 

viduryje suėjo lygiai 40 metų, 
kai į Lietuvą buvo įvesti So
vietų kariuomenės daliniaiNe-
priklausoma Lietuva buvo 
okupuota, ji neteko suvere
numo. Kas po to vyko, visi ge
rai žinome. 

Jei Lietuvos okupacija tęsia
si 40 metų, tai tiek pat laiko 
tęsiasi ir mūsų tautos kova, į 
kurią yra įsijungusios abidvi 
tautos dalys — tėvynėje ir 
išeivijoje. Kitaip tariant, tau
ta tėvynėje kovoja, o išeivija 
daugiau ar mažiau stebi jos 
kovą ir stengiasi jai padėti. 

Per 40 metų išeivijoje bu
vome sukūrę daugelį kovos 
organizacijų, kovojome su 
priešu, bet ir savitarpio ne
santaikos, net savikovos neiš
vengėme. 

Ilgas mūsų tautos okupa
cijos laikmetis verčia išeiviją 
peržiūrėti savo kovos prie
mones, Lietuvos vadavimu 
besirūpinančių organizacijų 
struktūrą, kritiškai įvertinti 
tiek atliktus darbus, tiek sėk
mes bei nesėkmes ir paieškoti 
naujų kovos būdų. Šiam rei
kalui JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
taryba, bendradarbiaudama 
su Kanados ir Pasaulio L. 
Bendruomenės to paties var
do institucijomis, birželio 8-9 
dienomis šios šalies sostinėje 
sušaukė nepaprastą politinę 
konferenciją, kurios metu sten
gėsi įvertinti mūsų vedamą 
Lietuvos laisvinimo veiklą ir 
nustatyti naujas gaires atei
čiai. Apie šios konferencijos ei
gą mūsų laikraštyje buvo ra
šyta ir dar bus rašoma. Čia 
bandysime sustoti tiktai prie 
kai kurių svarbesnių mo
mentų. 

* 
Pasitraukusiems lietuviams 

visuomenininkams bei politi
kams teko dalyvauti dauge
lyje politinių konferencijų ir 
visose jų buvo reiškiamos la
bai optimistiškos mintys, kad 
"Lietuva tuojau bus laisva", 
kad "Sovietų imperija veikiai 
subyrės", kad "mūsų tėvynę 
išvaduos JAV-bės ir kitos lais
vę mylinčios šalys". Kai kurie 
vlikiniai bei altiniai kalbėto
jai tokių konferencijų metu 
būdavo tokie dideli optimis
tai, pateikdavo tiek daug nie
kuo neparemtų politinių mums 
4lpalankių faktų", kad atro
dydavo, jog, grįžus iš tokios 
konferencijos, reikia nedel
siant pakuotis lagaminus 
grįžimui į laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą, kurios išva
davimas jau "čia pat"... 

Pastaroji LB politinė kon
ferencija tuo skyrėsi nuo kitų, 
kad joje nebuvo reiškiama nie
ku nepagrįstų optimistiškų 
minčių. Atvirkščiai, kal
bėtojai bei politikai akcentavo 
aiškią realybę, kuri galės ir to
liau reikštis ilga okupacija ir 
kad lietuvių tauta tėvynėje tu
rės dar ilgai kentėti, kovoti už 
savo tautinės ir fizinės gyvy
bės išlaikymą. O lietuviškajai 
išeivijai prieš akis taip pat 
sunkus uždavinys — išlikti 
tautiškai gyvai ir padėti ko
vojančiai tautai išsilaikyti. 

Pati konferencija, kaip jau 
mes šioje vietoje VI.2 rašinyje 
linkėjome, praėjo veidu į ko
vojančią Lietuvą. Konferen
cijos metu taip pat išryškėjo, 
kad turime daugiau pasitikėti 
savo jėgomis, kaip svetimųjų 
pagalba, nes tie, kurių pagal
bos mes bandome tikėtis, kaip 
jie gali padėti. Vadinasi, ir la
gaminus pakuoti dar neatėjo 
laikas. Nėra duomenų, kad jis 
greitai ateitų. 

Taigi labai svarbu susiburti 
mums patiems, sutelkti gyvo
sios lietuvybės pajėgas, 
įtraukti į darbą mūsų jaunąją 
kartą, perduoti mūsų sie
kimus bei kovos tęstinumą 
naujiems darbuotojams, prieš 
tai juos paruošus. Džiugu, kad 
Šie reikalai Lietuvių Bend
ruomenės apimtyje esančiose 
organizacijose sėkmingai klos-

toti. Štai keletas įspūdžių. 
Konferencijoje dalyviais bei 

svečiais dalyvavo netoli 150 
asmenų. Apytikriai skaičiuo
jant, senesnės kartos dalyvių 
galėjo būti ne daugiau kaip 
trečdalis, o du trečdaliai — 
viduriniosios ir jaunosios kar
tos atstovų. Jų tarpe matėsi 
daug įvairių mokslo sričių dar
buotojų, profesorių, mokslo 
daktarų, politikų — specialis
tų, akademikų. 

Paskaitų, simpoziumų, 
diskusijų ir siauresnio po
būdžio pokalbių metu išryškė
jo daug naujų, ligi šiol mūsų 
visuomeniniame bei politinia
me gyvenimo nežinomų ar ma
žai žinomų veidų. Galima bu
vo stebėtis jaunu žmonių geru 
Lietuvos reikalu pažinimu, jų 
patriotiškumu apsiskaitymu, 
geru anglų ir lietuvių kalbų 
mokėjimu, iškalbingumu, 
motyvacija bei logiškumu. 
Jauni žmonės drąsiai vedė 
aukšto lygio diskusijas su 
JAV-bių aukštesnio ir vidu
rinio rango politikais, Vals
tybės departamento, Tautinės 
saugumo tarybos atstovais ir 
niekur nesuklydo, nepadarė 
mūsų tautai negarbės. 

Kritiškai vertinant jų kal
bas ir darbus, susidarė įspū
dis, kad jie gali būti tinkami 
senosios lietuvių išeivijos kar
tos darbo tęsėjai, mūsų vi
suomeninių bei politinių or
ganizacijų vadovai. 

NUSIVYLIMAS VAKARUOSE, 
DŽIAUGSMAS MASKVOJE 

Kaip sąjungininkai vertina JAV nesėkmes 

Pastaruoju metu JAV patir
tos nesėkmės vidaus ir 
užsienio politikoje, paskatinu
sios valstybės departamento 
sekretorių C. Vance atsistaty
dinti, davė progą sąjunginin
kams ir draugams apžvelgti 
dabartinę JAV padėtį. Kadan
gi tie jų komentarai yra įdo
mūs ir aktualūs, sutrumpintai 
perteikiame žyrnale US News 
& World Report š.m. 5.12 
numery paskelbtą santrauką. 

P rancūzų n u o t a i k o s 
JAV nesėkmės Irane ir C. 

Vance pasitraukimas dar la
biau sumažino pracūzų pasi
tikėjimą JAV vedama užsie
nio politika. Prancūzams 
atrodo, kad prez. Carteris yra 
atsidūręs akligatvyje. San
tūriai laikydamasis savo prie
šų atžvilgiu, jis pralaimi. 
Mėgindamas būti griežtas su 
jais, taip pat pralaimi. Tas jo 
bejėgiškumas verčia pran
cūzus ryžtis įtikinti Europą 
būti labiau nepriklausoma nuo 
JAV ir tuo sumažinti karo pa
vojų. 

Europos ūkinės bendruome
nės atstovų susir inkime 
Prancūzija labai nenorom 
balsavo už ūkinių sankcijų 
Iranui išplėtimą. J i taip darė, 

P . GAUCYS 

tikėdama, kaip ir kiti jos na
riai, kad tuo ji įtikins prez. 
Carterį nesiimti jokių karinių 
priemonių prieš Iraną, kas 
įtrauktų visą Europą į konf
liktą. Prancūzija priekaiš
tauja prez. Carteriui už netu
rėjimą jokios politikos. 

Kai reikalas eina apie 
tarptautinius, ūkinius, mone
tarinius ar energijos dalykus, 
prancūzams atrodo, kad jo 
laikysena labiausiai susijusi 
su jo populiarumo ieškojimu. 
Prancūzai laikė C. Vance, 
kaip vieną Carterio vyriau
sybės narį, su kuriuo buvo 
galima tartis. Jo apdairus ir 
kantrus derėjimasis labai 
skyrėsi nuo Carterio saugumo 
r e i k a l a m s pa t a r ė jo Z. 
Brzezinskio neapgalvoto 
impulsyvumo. Naujas sekre
torius E. Muskie mažai težino
mas Prancūzijoje. Jo ilgas 
buvimas senate yra pliusas, 
bet jo neturėjimas užsienio 
politikoje patyrimo laikomas 
minusu. Ar jam, kaip demora
lizuoto Valstybės depar
tamento vadovui, pavyks atsi
l a i k y t i pr ieš kar ingąj į 
Brzezinskį, profesionalai 
diplomatai abejoja. 

Britų ir vokiečių 
nuota ikos 

Nepaisant viešai rodomo 
solidarumo JAV sunkmečio 
metu, britų vyriausybė buvo 
giliai sukrėsta Carterio 
vyriausybės nepastovumu ir 
v i s i š k u n e s u g e b ė j i m u . 
Atsižvelgiant į tai, dabar 
reikalaujama, kad Amerika, 
prieš leisdamasi į pavojingus 
žygius, rimtai tartųsi su savo 
sąjungininkais, kad tuo būdu 
būtų išvengta karo, kurio nie
kas nenori. Daugelio britų 
manymu prez. Carteris esąs 
klasinis pavyzdys silpno žmo
gaus, norinčio atrodyti stip
riu. C. Vance pasitraukimas 
laikomas skaudžiu smūgiu 
Baltiesiems rūmams, nes jis 
rodo Carterio nesugebėjimą 
kontroliuoti savo paties 
vyriausybės. Visai nežinomo 
E. Muskie parinkimas britus 
sukrėtė. Anglai yra susirūpi
nę ar Carterio Baltieji rūmai 
sugebės kietai valdyti Valsty
bės departamentą. Kaip ir kiti 
europiečiai britai vis dar tebe
laiko Carterį geru ir protingu 
vyru, bet kuris yra pavojingai 
nepastovus savo politikoje. 
Kai kam R. Reagano išrin
kimas jau nebeatrodo neįma-

Žinoma, kiekviena tautos 
karta skiriasi nuo kitos. Daug 
kur ir mūsų jaunieji skirtingai 
galvoja. Sakysime, jiems vis 
dar nėra aišku, kaip gali lie
tuvių politinei kovai vado
vauti buvusių Lietuvos poli
tinių partijų skurdūs likučiai, 
kai tos partijos jau seniai 
nebeveikia ir neturi savo šak
nų nei Lietuvoje, nei išei
vijoje, o jaunimas net jų var
dų nežino. Mūsų jaunieji 
neteikia pasitikėjimo ir iš 
tokių partinių likučių sukur
tiems veiksniams. Buvusios 
partijos, kurių net žymūs lyde
riai, gyvendami užsienyje, 
atsisakė nepriklausomos 
Lietuvos pilietybės, jiems ne
beegzistuoja kaip vadai . 
Jaunoji mūsų karta, labiau 
dar kaip vyresnieji, daug 
anksčiau yra atsisukę veidu į 
okupuotosios Lietuvos žmo
nes ir nori su jais komunika
cijos. Jie labiau kaip vyres
nieji seka mūsų tautos 
pogrindyje vedamą kovą už 
žmogaus teises ir už tautos 
laisvę, ryžtasi tautai padėti. 

Po dviejų dienų posėdžių 
konferencija nepaskelbė jokių 
rezoliucijų, tik sutarė savo 
pokalbių išvadas. Jos bus vė
liau paskelbtos. Čia galime 
sustoti tik prie vieno kito jų 
punkto ir tai dar ne pilnos re
dakcijos. 

Buvo konstatuota, kad 
vyriausias politinis Lietuvos 
valstybės organas išeivijoje 
yra Lietuvos vyriausybės 
sukurta Lietuvos Diplomati
jos tarnybos institucija su mū
sų diplomatijos užsienyje liku
čiais. Tačiau naujos gyvenimo 
sąlygos reikalauja, kad Lie
tuvos laisvinimo organizacija 
išeivijoje atsiremtų ne tik į 
siaurus buvusių politinių 
partijų likučius, bet ir į pla
čius išeivijos sluoksnius, ki
tais žodžiais tariant, į išei
vijos tautą. 

L a b a i r e i k š m i n g a s 
nutarimas sustiprinti ligi šiol 
Lietuvių Bendruomenės glo
bojamą bei remiamą Lietuvių 
informacijos centrą New Yor-
ke. Išeivijos sąlygomis šiai 
institucijai tektų atlikti dide
lius uždavinius, informuojant 
įvairių kraštų institucijas. 

Buvo ir kitų reikšmingų 
sumanymų, prie kurių neto
limoje ateityje teks sugrįžti. Šį 
rašinį baigiant, reikia tiktai 
pasidžiaugti, kad minėta poli
tinė konferencija buvo labai 
darni ir visais požiūriais sėk
minga, b. kv. 

Umgestiirzt haben unbekannte Tafer 
auS dem Vorvverker 

Friedhof das titauen-Denkmal. Zur Erinuerung 
an die Vertreibung litauischer Volksgmppen 
nach Sibirien waren die Gedenksteine 1947 auf-

gestellt ivorden. Mehrere hundert Mark wird es 
nadi Auskunlt von Bausenator Hans-Dieter 
Sdimidt kosten, om clas Denkmal wieder aufzu-
steiien. Die Krimiaaipoiizei hat Er.-nittlungen auf-
g«o minėt (Foto: Marwitzky) 

Išniekintas lietuvių birželio aukų paminklas. Vak. Vokietijoj leidžiamas „Hanse-
stadt Luebeck" laikraštis š.m. birželio 6 d. laidoje paskelbė žinią ir įdėjo šią nuo
trauką apie paminklo išniekinimą. Sį paminklą Luebecko Vorerker kapinėse 1947 
m. pastatė Luebecko lietuviai ir paskyrė masinio lietuvių trėmimui į Sibirą atmini
mui. Jis sveikas išstovėjo 33 metus ir buvo piktadarių nuverstas š.m. birželio pra
džioje. Manoma, kad jį nuvertė bolševikų į Vak. Vokietiją infiltruoti lietuviai 
komunistų agentai — niekšų ranka pasiekia ir naikina netik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje esančias tautos brangenybes. Nežiūrint išniekinimo, Luebecko ir apylinkės 
lietuviai susirinko prie nuversto paminklo ir gražiai paminėjo tragiškojo birželio 
įvykius. (Nuotrauką iš minėto laikraščio mums atsiuntė ir informaciją suteikė Jur
gis Pyragas). 

L 

SAUGIAU TARP LAUKINIŲ ŽMONIŲ 

Pabėga sniegynai, žaluma vėl grįžta, 
O vasaras rudenys keičia... 
Čia kelias kraupus. Jei pravertų duris — 
Ne kojomis, o keliais išeičiau. 

Čia .genijai" mina pamišėlio kelią, 
Kreivuoju gyvenimo vagą, 
Cia liaudį baisioj komunizmo skaistykloj 
Vis čaižo partiniais botagais. 

Nendrinė lūšnelė saloj vienišoj — 
Laukinis ten džiaugiasi laisve... 
Saugiau ir ramiau tarp laukinių žvėrių — 
Nėra ten vergų nei belaisvių! 

(Iš Sibiro lietuvių poezijos, 1962.XII.27) 

nomas. 
C. Vance pasitraukimas nu

vylė Vakarų Vokietiją Carte
rio vyriausybės sugebėjimais 
ir sukėlė vis didėjantį rūpestį 
dėl būsimų JAV veiksmų. 
Anot vieno vokiečio: „Taurus 
vyras apleido skęstantį Carte
rio laivą". Daugumai vokiečių 
beveik visiškai nežinomo 
Muskie paskyr imas buvo 
priimtas su drungnu prita
rimu. Nesitikima žymaus 
Washingtono — Bonos santy
kių pagerėjimo ar kanclerio H. 
Schmidto JAV politika pasiti
kėjimo sustiprinimo. Poli
tiniai komentatoriai vis gar
siau pranašauja, kad Carterio 
perrinkimo galimybės jau 
išgaravo ir kad Reaganas yra 
būsimas JAV prezidentas. 
Todėl Vokietijos sutikimą 
taikyti sankcijas Iranui nesą 
galima laikyti Vokietijos 
pritarimu Carteriui, bet jos 
solidarumu su amerikiečių 
tauta, nepaisant, kas yra jos 
p r e z i d e n t a s . D i e n r a š t i s 
„Frankfurter Allgemeine" 
ragina vokiečius galvoti apie 
JAV ir tuo pačiu metu kelia 
klausimą, ar JAV sąjunginin
kai turi dalintis kalte dėl 
Amerikos ir Carterio prestižo 
Europoje nusmukime 

Itali ja i r k i tos 
va ls tybės 

Daug palankiau apie JAV 
santykius su Vakarų Europa 
žiūrima Italijoje. Muskie 
paskyrimas čia priimtas su 
palengvėjusia nuotaika. Mat, 
buvo nuogąstaujama, kad 
Brzezinskis bus paskirtas 
toms pareigoms. Italija susi
rūpinusi, kad JAV bet kokia 
karine akcija prieš Iraną gali 
nugramzdinti Europą į ūkinį 
cbaosą ar netgi į didesnį 
konfl iktą . T a d Muskie 
laikomas ženklu, kad bus 
tęsiama nuosaiki politika, o ne 
Carterio saugumo reikalams 
patarėjo. Vakariečiai esą įsiti
kinę, kad Carteris pasirinko 
Muskie dėl dviejų motyvų. Pir
ma, palankiai nuteikti sąjun
gininkus po nesėkmės išgel
bėti amerikiečius įkaitus Irane 

ir, antra, įsigyti kongreso 
palankumą, j a m reikalingą 
sunkiausiu jo prezidentavimo 
metu. Car ter is vis tebekri-
tikuojamas dėl savo nepa
stovumo. 

Šveicarai jau nuo seniai 
kritikuoja Carterio vyriau
sybę dėl jos prieštaringumo. 
Bet dabar jie susirūpinę, kad 
jo užsienio politika gali tapti 
azartine. Muskie paskyrimu 
mažai k a s džiaugiasi. J is nėra 
žinomas kaip užsienio poli 
tikos specialistas. Čia vyrauja 
įtarimas, kad j is buvo parink
tas dėl politinių sumetimų, o 
ne kaip t am tinkamiausias as
muo. 

Japonijos min. pirm. Ohira, 
atvykęs į Washingtoną, prez. 
Carteriui pareiškė, kad „mes 
esame su jumis". Nors dažnai 
nusivylę Carterio nepasto
vumu, tačiau solidarumą su 
JAV japonai laiko savo užsie
nio politikos pagrindu. Jie tiki, 
kad JAV sąjungininkų nevie
ningumas gali Sovietus paska
tinti da r didesnėms avantiū
roms. J i e pri taria ir Muskie 
paskyrimui. Jeigu būtų buvęs 
paskirtas Brzezinskis, esą, 
Carteris būtų praradęs visą 
japonų pagarbą ir pasiti
kėjimą. Beje, Ohira mirė. 

Tokie yra JAV sąjunginin
kų komentarai . Tuo tarpu 
Maskvoje vyrauja įsitikini
mas, kad Kremlius laimėjo 
prieš J A V kovoje už vyra
vimą Persijos įlankoje. JAV 
nesėkmes jis stengiasi išnau
doti, mėgindamas sužlugdyti 
JAV prestižą vakariečių tar
pe, kas jam jau yra gana gerai 
pavykę. 

KANTO ATSAKYMAS 

Senas generolas, Emanuelio 
Kanto draugas, vedė jauną, 18 
metų merginą. 

Apie savo vedybas jis pranešė 
filosofui ir pridūrė: 

— Žinoma, tokiame amžiuje aš 
jau negaliu tikėtis vaikų. 

— Taip. — sausai pastebėjo Kan
tas, — tikėtis nėra ko, bet reikia 
bijoti... 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i ū n a s 
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Rytą mus suskirstė į atskiras grupes darbams. 
Aš patekau į grupę kartu su 30 kiniečių ir 10 rusų. 
Jie visi buvo jauni, neskaitant manęs ir vieno 
kiniečio. Kai skirstymas buvo baigtas, atskiromis 
grupėmis buvome nuvesti į pagrindinę stovyklą. Aš 
užkalbinau vieną kinietį, bet jo rusų kalba buvo 
silpna. Taip pat užkalbinau du rusus. Jie buvo iš 
Madžiūrijos, kur jų tėvai buvo pabėgę nuo revoliuci
jos. Jie apie Rusiją nieko nežinojo. Dabar mes visi 
buvome "šnipai": Kinijos, Mandžiūrijos ir Vatikano. 
Čia stovykla buvo aptverta dviem eilėm spygliuotų 
vielų tvora. Prie išorinės tvoros — pagrindiniai 
vartai. Šalutiniai maži vartai buvo skirti tik 
stovyklos tarnybai praeiti. 

Barakai buvo prasti, be grindų, su dviejų aukštų 
guoliais. Daug kas skubėjo užimti viršutinius 
guolius, kad išvengtų šalčio ir nešvarumų. Man teko 
apatinis guolis. Viduryje barako stovėjo tuftčia 
alyvos statinė. Tai barako krosnis. Mums išdavė 
darbo drabužius: kelnes, švarką, batus ir kepurę. 

Išduodamas tuos drabužius, pareigūnas pasakė, kiek 
jie kainuoja. Jei kas pražudytų švarką ar batus, 
turėtų sumokėti 10 kartų brangiau. 

Mūsų brigadą nuvedė į anglių dokus. Turėjome 
krauti anglis į laivus ar baržas. Buvo nustatytos 
normos. Jas reikėjo atlikti, nežiūrint, kiek laiko 
dirbtume — prikrauti laivą anglių. Iš kasyklų anglių 
čia priveždavo daug, o anglių išvežimas laivais ar 
baržomis buvo trumpas, nes čia trumpas vasaros 
sezonas. Nuo darbo labai pavargdavome ir 
išalkdavome. Jokio valgio nedavė. Vidudienį buvo 
pusvalandis poilsio. Jei kas kišenėje turėjo 
gabaliuką duonos, tai buvo jo užkandis. Vakare 
gaudavome pietums skirtos sriubos ir košės. 

Kartą kun. Kasperas atėjo į mūsų baraką ir 
surado mane. Sakėsi kartą į savaitę laikąs šv. 
Mišias. Jis gyvena barake tarp lenkų kalinių. Ir aš 
po penkerių metų vėl turėjau progos atlaikyti šv. 
Mišias, nors ir blogose sąlygose. Tai mane labai 
sustiprino dvasiškai. Vėliau dažniau turėdavau 
progos kun. Kaspero barake atlaikyti Mišias, dalyti 
Komuniją, klausyti išpažinčių. 

Rugpiūčio mėnesį Dudinkoje jau šalta. Tiesa, 
dirbdami sušildavome, bet, kai suprakaitavę 
eidavome į stovyklą, vėjas per vasarinius drabužius 
geidavo kaip adata. Kiekvienas stengdavosi įsigyti 
kokį didesnį skudurą ar maišą, kad galėtų užsimesti 
ant pečių ir kiek apsisaugoti nuo šalčio. Niekas 
negalėjo drabužių pasiskolinti iš sergančių. Už 
darbą gaudavome bilietuką, su Hiriuo buvo galima 
gauti papildomai 100 gr. duonos, 5 gr. cukraus, o 
kartais ir silkę. 

Nuo sunkių darbų ir kartais nuo netinkamo 
maisto dalis kalinių susirgdavo viduriais. Geriausias mineralų 
vaistas buvo virintų pušų šakų vanduo. Jis buvo 

labai aštrus, bet aš jo išgerdavau kasdien po puslitrį. 
Aš buvau nusilpęs nuo sunkių darbų ir blogo maisto. 
Stovyklos gydytojas, pats kalinys, atleido mane trim 
dienoms nuo darbo. Jei dar reikėjo poilsio, tolimesnį 
atleidimą galėjo atlikti gydytojų komisija is miesto. 
O vėliau stovyklos gydytojas, žinodamas, kad aš esu 
amerikietis, vėl duodavo 3 dienas poilsio. Poilsis ir 
pušų vanduo mane palaikė. Ir atleistiems nuo darbo 
kai kada tekdavo dirbti barakuose. Kartą nuvykome 
iš baržos iškrauti stovyklai atvežtų bulvių. Dalis 
bulvių buvo sušalusios. Po keletą geresnių bulvių 
stengdavomės išmesti į sniegą, kad vČliau galėtume 
parsinešti į baraką ir išsivirti. Tai buvo maisto 
papildymas. 

Spalio mėnesj čia šaltis pasiekdavo 30 laipsn. C. 
Mums išdavė žieminę aprangą, bet sergančių buvo 
daug. Mus perkėlė į geresnį baraką, o mūsų krosnį — 
metalinę statinę kūrenome, nes anglių par-
sinešdavome iš darbovietės. Kurį laiką mūsų brigada 
dirbo prie upės — sprogdino ledus ir iš jos ėmė 
rąstus, skirtus kasykloms. Darbas buvo sunkus ir 
pavojingas, nes teko traukti šlapius rąstus, o kartais 
įkristi ir į vandenį. 

Nori lsko k a s y k l o s e 
Vieną dieną mus susodino į vagonus ir išvežė į 

Norilską, kuris yra už kokių 40 mylių. Vagonai buvo 
nešildomi ir aplūžę. Poliarinis vėjas veržėsi pro 
plyšius. Norilską pasiekėme popietinėmis valan
domis. Čia mus išleido ir vagonų ir susodino ant 
sniego. Tris valandas pareigūnai skirstė mus į 
kasyklas. Norilsko rajone y ra daug kasyklų: anglies, 
geležies rūdos, vario, kobalto ir kitokių metalų ir 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 16 d. 

KUN. PIJAUS BRAZAUSKO SUKAKTIS 
Tolimoje Amerikos valstijoje 

— Oregone gerai yra žinomas lie
tuvis kuri. Pijus Brazauskas, kaip 
nuoširdus dvasinio gyvenimo va
dovas ir kaip religinio meno dai-
lininikas. Ir visas jo kunigiškas gy
venimas buvo sKirtas sielovadai 
ir menui, savo pašaukimu jis bu
vo visuomet ištikimas kunigas, 
savo talentu — nuolat besitobu
linąs dailininkas. Pridėjus dar jo 
žmogišką nuoširdumą, švelnu
mą IT mandaguimą, suprantama, 
kad jis ivisur, kur tik jam teko dirb 
ti, buvo mylimas ir gerbiamas. 
Dėl' to ir jo dviguba sukaktis 
šių metų birželio 8 d. Holy Re-
deemer par. bažnyčioje ir birže
lio 9 d. St. Catherine's Nursing 
Center, Nbth Bend mieste, Ore
gono valstijoje, praėjo su didelė
mis iškilmėmis ir jo aptarnauja
mų katalikų didele pagarba. 

Pijus Brazauskas gimė 1905 m. 
lapkričio 28 d. Bartininkuose, 
Lietuvoje. Jo tėvai Pijus ir Kot
ryna Dičpinigaitytė Brazauskai 
buvo ūkininkai ir augino didelę 
aštuonių sūnų ir šešių dukte
rų šeimą Pijus buvo septintasis 
iš vaikų ir jau nuo mažens pa
rodė sugebėjimų ir noro moky
tis, siekti vis ko aukštesnio. Bai
gęs Bagotosios pradžios mokyk
lą, brolio stud. Jono paruoštas, 
1919 m. įstojo į Marijampolės gim 
naziją, o 1923 m. — j Seinų ku
nigų seminariją, tuo metu esan
čią Gižuose. Baigęs filosofiją ir 
teologiją, kunigu buvo įšventin
tas vysL Antano Karoso Vilka
viškyje 1930 m. birželio 22 d Nuo 
tada ir prasidėjo jo dvigubas ke
lias — kunigo ir dailininko, baž
nyčių dekoratoriaus — tebesite-1 
siąs jau 50 metų, tai yra iki auk-1 
sinio kunigystės jubiliejaus ir be-1 
veik deimantinės amžiaus sukak-! 

ties. 

Kun, Pijus Brazauskas Lietuvo
je pirmiausia buvo paskirtas Su
valkų Kalvarijos parapijos vika
ru. Bet, norėdamas studijuoti 
meną, jis gavo vietą prie pat 
Kauno Aukštojoj Fredoj, ir, iki 
1936 m. studijuodamas Kauno 
Meno mokykloje, kapelionavo 
Fredos aukštesniojoje gėlinin
kystės ir daržininkystės mokyklo
je. Po to skiriamas į Pajevonį, Bar
tininkus ir Sakius, kur ėjo ne tik 
vikaro pareigas, bet ir išdekora-
vo, išdailino bažnyčias, kad jos 
buvo savo puošnumu pirmaujan
čios visoje vyskupijoje. 

Bet atslinko antroji bolševiki
nė banga. Kum P. Brazauskas, 
būdamas Vokietijos pasienyje, sa
vaime turėjo trauktis nuo fronto. 
Jis atsidūrė Glasenbache prie Salz-
burgo, Austrijoje, kur sulaukė ka
ro pabaigos ir vėliau aptarnavo 
lietuvių dvasinius reikalus įvai
riuose pabėgėlių telkiniuose ir 
stovyklose. Iš čia 1949 m. pabai
goje atvyko į JAV ir kurį laiką gy
veno Brooklyne, bet tuoj gavo vie
tą St. Louis, Mo., iš kur po me
tų, tai yra 1951 m., buvo pakvies
tas kapelionu į Sacred Heart li
goninę Eugene, Ore., mieste. Cia 
visu uolumu dirbo iki 1971 m. Po 
to persikėlė į dabartinę savo vie
tą —St Catherine's Nursing 
Center, North Bend, Ore., kur 
švenčia ir savo abudu — auksinį 
kunigystės ir deimantinį am
žiaus — jubiliejus. 

Nebūtų kiek pilnesnis Jubili
ato gyvenimo vaizdas, nepaminė
jus jo meno darbų. Kaip jau mi
nėta, meną jis studijavo Kauno 
meno mokykloje, buvo išvykęs į 
Paryžių gilintis religinio meno 
srityje. Amerikoje jis surengė ke
lias parodas arba dalyvavo bend
rinėse parodose ir yra laimėjęs 
pirmą ir du kartu antrą premiją 
Art Oregon, Salem mieste. Apie jį 
ne kartą rašė amerikiečių ir lie
tuvių laikraščiai, prisimindami, 
kad jis yra kunigas ir dailinin
kas ir abi šias sritis moka darniai 
derinti. Jis yra padaręs bažny
čioms daugybę paveikslu, sukū
ręs Kryžiaus kelių stotis ir kt. 
Dėl to jo buvę parapieČiai, ku
riems jis padėdavo parapijoje, ju
biliejaus proga jam padovanojo 

Kun. P. Brazauskas — jubiliatas 

pensijai gražų namą, kuriuo jis 
gali naudotis iki savo gyvenimo 
pabaigos. 

Visuomeniniam gyvenime taip 
pat yra reiškęsis ateitininkuose 
nuo gimnazijos laikų, o vėliau 
dirbęs su pavasarininkais ir kito
mis lietuvių draugijomis kaip 
nuoširdus patarėjas ir dvasios 
vadovas. 

Savo jubiliejų kun. P. Brazaus
kas užbaigė Šv. Kazimiero kole
gijoje Romoje, atšvęsdamas tik
rąją kunigystės šventimų datą — 
birželio 22 d. Tegul Jubiliatui 
Aukščiausias suteikia palaimos ir 
dar daug jėgų darbuotis sielova
doje ir meno srityje. 

įsteigta Amer. lietuvių Bibliote
kos leidykla sėkmingai tęsia savo 
veiklą. Per penkerius veiklos me
tus yra išleidusi nemaža vertingų 
knygų. Birželio 7 d. vakare Jau 
nimo centre buvo sušauktas me
tinis narių susirinkimas, kurį ati 
darė leidyklos tarybos pirminin
kas A. V. Dundzila. Susirinkimo 
pirmininku išrinktas K. Dirkis, 
sekretoriavo Laima Aleksienė, 

Priėmus darbotvarkę ir praei
to susirinkimo (1979. VI. 2) pro
tokolą, veiklos pranešimus pa
teikė tarybos pirm. A, V. Dundzi 
la, valdybos pirm. A. Kezys, iždi
ninkas Saulius Gimius, reikalų 
vedėjas Petras Aleksa. Iš jų pa
aiškėjo, kad leidyklos darbas bu
vo sklandus. Leidyklos vadovai 
nuoširdžiai dėkojo autoriams, ku 
rie knygas rašo, mecenatams ir 
prenumeratoriams, kurie remia ir 
sukuria materialinį pagrindą 
knygų leidimui. Pristatyti susi
rinkime dalyvavę autoriai: A. 
Skrupskelienė, Br. Kviklys, kun. 
J. Prunskis, J. Dainauskas, ver
tėja Nijolė Gražulienė. Susirin
kusieji nuoširdžiais plojimais 
jiems padėkojo. 

Leidyklos vadovai pranešė Bib
liotekos planus. Dabar spaustu
vėje spausdinama Br. Kviklio se
rijinio veikalo "Lietuvos bažny
čių" I tomas — Telšių vysku
pija. Ši knyga yra 400 puslapių iri 
turės apie 1000 iliustracijų. Au-

BIBLIOTEKOS LEIDYKLOS METINIS 
SUSIRINKIMAS ! 

1976 m, kun. Algimanto Kezio i daugiau žinių apie naujos kny
gos serijos ruošimą. 1979 metais 
leidykla turėjo 47,886 dol. paja
mų ir 50,894 dol. išlaidų. S. m. 
pradžioje kasoje buvo 6,359 dole
riai. 

Ilgai sustota prie naujų leidi
nių išleidimo. Planai gana di
deli. Po "Telšių vyskupijos", gal 
dar š. m. rudenį, žada pasirody
ti V. Vengrio "Lietuvių ekslibri
sai". 1981 m. tikimasi išleisti kun. 
J. Prunskio "Lietuviai Sibire". Ki
ti ruošiami bei užplanuoti leidi
niai: VI. Jakubėno — lietuvių 
muzika, K. Almeno (talkinant A. 
Dundzilai) — "Glimses in Heri-
tage", J. Žilevičiaus — "Ameri
kos lietuvių muzika", D. Fain-
hauzo — "Lithuanian American 
Ethnic Identity", A Mažiulio 
redaguojami A. Varno "Lietuvos 
kryžiai", A. Rannito ir kt. knyga 
apie M K. Čiurlionį. Yra ir dau
giau projektų. Kai kurios anks
čiau išleistos knygos jau išpirk
tos. Susirinkimo dalyviai pritarė 
valdybos, tarybos bei reikalų ve
dėjo darbams ir išreiškė padėką. 
Ypatinga padėka už didelį darbą 
bei triūsą išreikšta pasitraukian-į 
čiam iš pareigų tarybos pirmi
ninkui A. V. Dundzilai. Naujon 
tarybon išrinkti: A. Kezys, P. Alek 
sa, V. Lukas, S. Girnius ir Nijolė 
Gražulienė. 

Susirinkimo pabaigoje buvo dis 
kutuojama tolimesnė leidyklos 

C L A S S I F I E D G U I D E 

P. Stakys' torius buvo paprašytas suteikti 

Teofilė ir Zigmas Mišauskai. N'uotr. Vytauto Račkaus 

MOSU KOLONUOSE 
Union Pier, Mich. 

veikla. Ypatinga padėka išreikšta 
dr. Mykolui Morkūnui ir jo spaus 
tuvės darbuotojams, kurie labai 
dailiai atlieka spaudos darbus už 
prieinamą kainą. 

Raštu leidyklą sveikino ir jos 
darbus įvertino Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. S. Bačkis ir gen. 
konsulas New Yorke A. Simutis. 
Pristatyti 4 nauji nariai. Šiuo me
tu leidykla turi 101 narį. Šiame 
surinkime tiesioginiu būdu ar per 
įgaliojimus dalyvavo 47 nariai. 
Susirinkimas baigtas kavute bei 
užkandžiais, kuriuos paruošė Ra
munė Lukienė ir Laima Aleksie
nė. 

(bk) 

R E A L E S T A T E 

N A U J A VIETA 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšikl. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Prie 72-os ir MapJewood 
mūr. 3-jų butų. 2 auto garažas. 
Skubiai parduodamas. Tik — 
$49,900. 

V A I N A 
Tel. 925-6565 

3 F L A T 
Super brick 3-flat with two 3 bed-

room apts. and 2 car brick garage. 
Near Holy Cross Hospital. 8%% fin-
ancing available. Only $65,000.00. 

Ask for Tom Maloney 
424-7900 

RE/MAX REALTORS 
9604 S. Cicero Avenue 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

Išnuom. butas Ciceroje — 3 miega
mi, didelė virtuvė, valgomasis. Kera
mikos vonia, {skaitoma apšildymas ir 
vanduo. Jokių gyvuliukų. Skambint 
652-0586. 

VYRAI K MOTERYS 

Išnuom. 4*4 kamb. švarus, mo
dernus bu tas Brighton Pa rke 
vienam ar dviem asmenim. Jo
kių gyvuliukų. Skamb. 847-2299 

P A R D A V I M U I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas dviem kapam. 

Skambint po 6 vai. vakaro 
Teief. — 842-4095 

H E L P W A N T E 1 
T E L L E R 

Full Time — Typing Reqnired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iniiinHiiiiiniimiiimiiiimmmiimiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiuii 

M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewuod, teL 254-7450 

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

kitokie blankai. 
lllItlIlIlIlIIIIIIllIllIlUIlIflillUlUUUUUlIlII 

AGGRESSrVE MODERN 
REAL ESTATE OFFICE 

Needs full time sales people. Experi-
ence preferred but will train. Polish 
or Spanish speaking helpful. 

Call IN REALTY — TeL 582-9300 
Ask for Maryann Dybala 

HELP WANTED — VYRAI 

BINDERY 
Experienced combo-man McCain Stit-
cher and Cleveland Folder. 

Hours — 7 to 3:30 P.M. 
TEL. — 939-3374 

50 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO PASAKA 

Teofilę ir Zigmą Mišauskus 
gražioje Jonynų sodybos salėje 
susirinko pasveikinti per 250 

nusistūmęs iki 
nudardėjo su 
nyčią. 

Višakio Rūdos 
jaunąja į baž-

Šias gražias vaišes tėvams 
suruošė sūnus Raimundas, dė
kodamas tėvams už išauklėjimą 
lietuviškoje dvasioje. 

50 metų vedybinio gyvenimo 
draugų jų vedybų 50 m. sukak- sukaktis auksu apvainikuota. 
ties proga. Vieni minėjo jų jau- ' Tad ir draugai, nesigailėjo gra-
nystę, kiti pravedė per gyveni- j žių žodžių. Kaip ir dera gra
mo kelius. O Zigmo Mišausko žioje puotoje — šokom ir daina-
gyvenimas turtuTyas tautinėje vom. O Ona Petrienė, gera 
veikloje, labdaros darbuose.; dainininkė, dainų skrynelę ati-
Teofilė visur buvo jo nuoširdi, darė. 
darbšti talkininkė. O jau jų _ ... _ .... . . . — 

I Po vaisių Teofile maloniai de-draueiskumas vaisingumas ne- , . _,. . . . , b ' kojo, o Zigmas, padėkojęs drau
gams, pasakė, kad per daug išpasakytai širdingas. 

Sveikinant Mišauskus gražiai apie juos pasakyta, per gražiai 
kalbėjo Union Pier lietuvių org. I kalbėta. Taip jo kuklumu su-
pirm. Pranas Nenys, buvęs pir- j žavėti ir išsiskyrėme Jonynų 
mininkas Antanas Klimavičius, | eglynų alėjoje. 
Ant. Petkauskas draugų var
du, Zuzana Juškevičienė — kai
mynų. Inž. Valerijonas Radys 
— Beverly Shores liet. klubo 
pirm., labai linksmai nupiešė 
ateities gyvenimo vaizdus. Ma
žosios Lietuvos poeto Kristupo 
Lekšo sūnus labai jausmingai 
paskaitė iš savo tėvo knygos, 
ir pats savo turiningą, prasmin
gą žod] perdavė gražia, spalvin
ga tarme. 

O pats didysis pasakorius buvo 
Zigmo draugas nuo jaunystės 
dienų — Vytautas Račkauskas. 
Jis prisiminė gražią, jaunutę 
Teofilę, kuriai daug kas piršosi 
(ir pats negalėjo atsigrožėti jos 
grožiu), kaip šaunus, dailus jau
nikaitis, geras sportininkas. Zig
mas pavergė jaunosios širdį ir 
"forduku" per žiemos šalčius 

Vytautas Kąsnis 

vVaukegan, Illinois 

GEGUŽINE 

LB VVaukegano apylinkės val
dyba birželio 29 d., sekmadienį, 
rengia gegužinę, kuri įvyks 
"Van Petten Woods" parke 
(VVaukegano šiaurinėj pusė) 
prie 173 vieškelio šiaurinės pu
sės, pavilijonas D. 

Važiuojantieji 41 keliu iš pie
tų pusės ir privažiavę 173 kelią 
suka į dešinę, o važiuojantieji iš j 
šiaurės pusės ir privažilavę tą 
kelią suka į kaire. 

Maistu ir gėrimais kiekvie
nas apsirūpina asmeniškai, o tik 
gaivinančius gėrimus jaunimui 
ir ledą parūpins apylinkės val
dyba, veltui. 

Gegužinėje bus sporto, žaidi
mų ir dainų. Jeigu kas nors 
galėtų paaukoti kokią dovanėlę, 
kaip pryzą jaunimo sportui ar 
loterijos fantui, apylinkės valdy
ba būtų labai dėkinga. 

Visi šios apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti, o taip pat 
prašomi atsivesti ir svečių. 

vp. 

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel, 436-7878 ar 839-5568 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m . 60632, teL 927-5980 

W~*** 

* 
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Tarptautiniai Reprezentacines Plokšteles 
Atlieka: DALIA KU&NIENE 

Akompanuoja: Enriąue Arias 
Pirmoje plokštelėje lietuviu kompozitorių kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antrojo plokštelėje pasaulrniŲ kompozitorių kūriniai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
damų bei arijų tekstais. 

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

We'H help you make tfte right movė. 

JE I G A L V O J A T E 
PIRKTI AK PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniii' 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
Hiiiiinmmiiiiimiiiiuiiiiimmuiiiiiiuu 

D Ė M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo-

i mų atstovams turėti grabas vizi-
I tinęs kortele*. 

Kreipkitės į "Draugo" admlnis-
! traciją visais panaiiais reikalais. 

Būsite patenkinti mūs*} patarnaTi* 
Į mu 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

fiiiiiiiiiiititiiiiitititiiiiiiiiiiimiiflnimnif 
t; f vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai Iš mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, DL 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

iiMiimmiiiiiiiiiiiiiiimuuiiiiiiiiiiiUMUJ 

S & \N C0NCRETE W0RK 
Ali type ot comcrete work and 

brick work. 
Free estimates. 24 hr. tel. service 

768-2011 or 994-7664 

Į S 1 6 Y K 1 T E D A B A B 
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A U Š R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Dainauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusL Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 
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GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS 

I dalį paruošė 
PETRAS JURGĖLA 

II dali redagavo 
PAULIUS JURKUS 

Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato, 
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar 
prideda 54 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųst i : 

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

iflllIlilIlillllillllIHlllllililllllllllllillililiii 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge' u 

niiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiinnimmiiiiiiiiiiif 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIII!! 

uiiiiiiifiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiuiniiiiiiiiiiii 

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

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
IUIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUIUUIUUU1UUUIIII 

10% — 20% — 30% piglaa mokėsit 
ui apdranda nuo ugnies Ir automo
bilio p«-s mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

32081 į West 954h Street 

Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGB, 

nss jis plačiausiai įkaitoma* lis-

tjvi\j dienrastis, gi skelbimu kai

nos ft% i liuiiss prieinamos 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo" adresas : 4545 West 
6Srd S t . Chieago, DL 60638. 
iiMiiiiitimimiiimiiiiiimiiiiimiiiimiiM 
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ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapel| su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris a ts toja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resą dienraščio „Draugo" ad-
mlnistrarijai: 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, DL 60629. 

miiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiHiniiiiiimmiiii 
Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

I 



A. A. VALERIJĄ RAMONIENC 
PRISIMINUS 

5. m. gegužės 30 d. suėjo viene- tums į Field's restoraną 
ri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo a. a. 
Valeriją Ramdnienę. 

A. a. fotografas Vacys Noreika penkios dienos prieš mirtį. 
Nuotr. P. Maietos 

A. A. VACLOVĄ NOREIKA IŠLYDĖJUS 
Vaclovą Noreiką galėjai sutik- j sukakčių dokumentams, vaikų 

A. a. Valerija Ramonienė, sun
kios ligos pakirsta, be galo daug 
kentėjo, bet stengėsi nei seimai, 
nei artimiesiems nesiskųsti. Būda
ma ligonė mokėjo dar ir kitus pa
guosti. Visuomet meili, švelnaus 
būdo, pasiruošusi visiems bet ka
da padėti. 

Velionė gyvųjų tarpe paliko 
daug giminiu ir draugų. Minint 
jos vienerių metų mirties meti
nes birželio 1 d, sekmadiettiį, 10 
vai. ryto Marijonų koplyčioje bu
vo atlaikytos šv. Mišios už jos 
sielą. Sv. Mišias atnašavo kun. 
V. Bagdanavičius. Koplyčia buvo 
pripildyta giminių ir draugų. Po 
šv. Mišių visi dalyviai nuvažiavo 
į Sv. Kazimiero kapines pasimels
ti už velionę, kuri ilsisi šalia sa
vo vyro a. a. Adomo Ramono. 

Žentas Julius Širka savais žo
džiais gražiai prisiminė velionę. 
Dužros Zita Širkienė su vyru Ju
lium ir Vida Kosmonienė su vy
ru Robertu pakvietė visus pie-

Nors jau visi metai suėjo, kai 
a. a. Valerija mus paliko, bet ji 
gyva mūsų tarpe ir mūsų širdyse. 
Ilsėkis ramybėje, Žemaitijos duk
ra, šioje svetingoje žemelėje. 

IRA 

KNYGA APIE SV. KASTA 

Plačiai visame pasaulyje skai 
tomą vokiečio rašytojo Werner 
Kellerio knyga "Und d'e Bibel 
hat doch recht" — O Šventasis 
Raštas yra vis dėlto teisus, — 
dabar yra atspausdinta taip pat 
ir Jugoslavijoje. Ji pasirodė ser 
bų kalba, antrašte: šventasis 
Raštas yra teisus, tai patvirtina 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 16 d. S 

istorija ir archeologija. Knygą 
Jugoslavijoje išleido serbų sta

čiatikių žurnalo "Pravoslavija' 
leidykla. 

ti visuose susibūrimuose, kocer-
tuose, susirinkimuose, mokyklų 
mokslo metų pabaigime. Visa
da jis būdavo foto aparatais apsi
kabinėjęs, ramus, bet gerai nusi
teikęs. Jo nuotraukose yra įam
žinta daugybė veidų, juo labiau 
daugybė organizacijų, susirinki
mų ar valdybų posėdžių. Ir 

ar tėvų švenčių. Uždarbis jo ne 
buvo didelis, bet tuo jis niekada 
ir nesiskundė. Jis pasitenkino tuo, 
ką gavo ir ką sutaupė, iš to, kaip 
minėta, dar remdamas įvairius 
vargšus, kurie nemokėjo ar nega
lėjo patys savo gyvenimų susi
tvarkyti. Į susirinkimus jis vyk
davo su visais savo aparatais 

A. f A. PETRAS KVIETKUS 
Gyveno Kenosha, Wisconsin, anksčiau gyv. Chicago, ID'nois, 

Brighton Parko apylinkėj. 
Mirė birželio 13 d., 1980 m., 4:03 vai. ryto. sulaukęs 94 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Velionis buvo vyras a. a. Petronėlės (Jovaišaitės). 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bernard, marti Ann (Jan

kutė), gyv. South Bend, Indiana; 3 dukterys: Cecilia Stulgaitis, žen
tas Charles, gyv. Sylvania, Ohio; Virginia Rampsch, gyv. Scotts-
dale, Arizona ir Loretta Marcinkus, žentas Albert, gyv. Kenosha, 
Wisconsin, 15 anūkų, 11 proanūkų, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 2 vai. popiet Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 17 d- B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines . 

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

Nuliūdę: Sarus, dukterys, marti, žentai, anūkai fa- proanūkat 
Laid. direkt. Petras Bieliūnas. — Tel. 523-3572. 
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Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA 
DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS I 

staigi žinia nuskambėjo per Chi- į paprastu autobusu ir labai džiaug 
cagą, kai gegužės 26 d., Kapų į davosi, jei kas pasisūlydavo jį pa 
puošimo metu, Šv. Kazimiero ka
pinėse prieJį. pat pamaldas jis 
susmuko nuo širdies atakos ir už 
migo amžinu miegu. Žinia grei
tai pasiekė visus, nes jis visiems 
buvo žinomas, * kaip nuolatinis 
fotografas ir nuoširdus žemait's. 

2inių nėra apie -jį -labai daug, 
nes jis buvo kuklus, mažų reika
lavimų ir nemėgo apie save pasa
koti. Greičiau jis pagelbėdavo ki
tiems vargstantiems, nesveikiems 
pagalbos reikalingiems, juos iš 
mažų savo išteklių maitinda

mas, apiprausdamas, apskusda-
mas ar kitais būdais padėdavęs 
Žmoniškiau atrodyti. Jis nebuvo 
tik eilinis fotografas, o žmogus su 
plačia širdimi, pasiruošusia ki
tiems pagelbėti. 

A. a. Vaclovas Noreika buvo 
gimęs 1904 m. rugpiūčio 28 d. 
Nedojų km., Pajūrio parap., Ši
lalės valsč., Tauragės apskr. Šei
moje buvo du broliai ir dvi sese
rys. Vaclovas buvo iš jų jauniau- j 
šias. Pačioje jaunystėje neteko Į 
abiejų tėvų, kurie anksti mirė. 
Jau ūgtelėjęs jis baigė Šilalės pro- j 
gimnazijos keturias klases ir įsto- j 
jo i Pienininkystės mokyklą. Kaip j 
pienininkas ir pieninių vedėjas1 

dirbo Pajūry, Sartininkuose, Var-1 
laukyje. Visos šios pieninės buvo 
Tauragės apskrityje. Tauragėje' 
apie keturis metus turėjo valgyk
lą, bet vėliau vėl grįžo į pieninin
kystę, kurioje jam dėl jo sąžinin
gumo ir ramumo gerai sekėsi. 
Tose pareigose išbuvo iki okupa
cijų ir pasitraukimo į Vakarus, 
kai nenorėjo antrą kartą likti bol
ševikų vergu. 

Kaip mėgėjas fotografas, jis jau 
reiškėsi Lietuvoje, bet tai buvo 
lyg jo laisvalaikio praleidimas, 
nes buvo vienas ir niekada nesu
kūręs šeimos. Vokietijoje jis la
vinosi fotografo amate, kai sąly
gos leido, ir išmoko ne tik apara
tus naudoti, bet ir nuotraukas 
a iTicšnti, jas padaryti, kad išliktų 
istorijai lagerių gyvenimas, ypač 
viešesniųjų suvažiavimų, sto
vyklinių švenčių. 

1949 m. atvyko į JAV. Cia dir
bo tai viename, tai kitame darbe, 
bet jau nepaliko ir foto aparatų. 
Vėliau perėjo į profesinį fotogra
favimo darbą. Marąuette Parke 
įsigydamas studijai patalpas ir 
nuolat važinėdamas po susirinki
mus ir šventes. Namie fotografą-, 
vo tik paskirus asmenis ar gru- j 
pes, kurios norėjo pasidaryti spe
cialias nuotraukas, kaip vestuvių, i 

vežėti, nors pats niekada jo ne
prašė. Geriau tarnavo kitiems, 
negu laukė patarnavimų iš kitų. 

Nenuostabu, kad a. a. Vaclovo 
Noreikos laidotuvių atsisveikini
me Petkaus Marąuette Funeral 
Home dalyvavo pilna koplyčia 
žmonių, kad jo gailėjosi visi, ku
rie jį pažino ir kad atsisveikinime, 
kurį pravedė inž. Domas Adomai
tis, nuoširdžiai kalbėjo jo gerbė
jai ir artimieji, tik gera apie jį pri
simindami. Taip pat ir po pamal

dų gegužės 28 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje ilga 
vilkstinė automobilių palydėjo I 
jo kūną ir Šv. Kazimiero lietuvių' 
kapines. 

Ok. Lietuvoje liko jo sesuo, o 
Amerikoje jo pusseserė Ona (Ge-
gužytė) Paulienė su vyru, kurie 
nuoširdžiai rūpinosi laidotuvė
mis ir jo reikalų tvarkymu. 

Velionį Vaclovą Noreiką ilgai 
prisimins Lietuvių organizacijos, 
jo kaip nuoširdaus globėjo pasi
ges vargšai. Jo pasiges ir lietuvių 
visuomenė, netekusi savo veiklos 
įamžintojo foto nuotraukose, ku
rios šiuo metu jau yra istorinės. 
Ir gal niekas nežinos, kiek kas 
jam skolingas, nes jis skolindavo 
be parašo, o tik užsirašydamas 
knygelėje. 

Teilsisi ramybėje a. a. Vaclo
vas Noreika šioje svečioje šalyje. 

A D. 

Mylimai mamytei 
A. f A. ONAI DIČIONIENEI, 

mirus Rockiorde birželio 3 d. ir 
Brangiam tėveliui 

A. f A. JONUI RUTKAUSKUI, 
mirus Lietuvoje birželio 10 d., 

jos dukrą PAULIN5 ir jo sūnų KAZIMIERA RUT
KAUSKUS, visą jų seimą ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame, sunkiose valandose pergyvenant dvi
gubą skausmą, ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuvių Tarybos Rockfordo skyrius 
Lietuvių Bendruomenės Rockfordo Apylinkė (R) 
BALF'o Rockfordo Skyrius 
Lietuvos Dukterų Draugijos Rockfordo Skyrius 
Vytauto D. Šaulių Rinktinės Rockfordo Būrys 

PADĖKA 
Mirus mylimam mano vyrui 

A. į A. Petrui Šeštakauskui, 
reiškiu gilią padėką visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu ar rastu, už Sv. Mišių aukas, gėles, aukas Lietuvių Fon
dui, įamžinant vehonies vardą. > 

Nuoširdi padėka kleb. prel. D. A. Mozeriui už maldas ir pa
lydėjimą į kapines. Kun. F. Kereiliui, T. J. Borevičiui, SJ, ir T. J. 
Vaškui, MIC, už koncelebruotas šv. Mišias. Kun. A. Stasiui už 
jautrius žodžius laidotuvių namuose. Kun. V. Bagdanavičiui, MIC, 
už maldas koplyčioje, o prof B. Vitkui už atsisveikinimo pravedimą. 

Ypatinga padėka Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos "Ramovė" 
pirmininkui J. Gaižučiai už atsisveikinimo kalbą. 

Visiems a. a. Petro ginklo draugams už garbės sargybą, karsto 
nešimą ir už įteiktą vėliavą skirtą ilgam velionies atsiminimui. 

Laidotuvių namų direktoriui D. Gaidai už visokeriopą pagalbą 
ir nuoširdų patarnavimą tokioje liūdnoje valandoje. 

Giliai dėkinga Jums visiems 
Janina SestakausJden* 

Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus s 
s kitus atvykti j DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už != 
s pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite į= 
š didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio ar keramikos ~ 
: dirbinių. = 
: Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 Į 
2 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki ;= 
Į 12 vai. p.p. = 
Ė (Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra | 
\ iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio). = 
i DRAUGO Administracija S 

j DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ Chicago, IL 60629 f 
"flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllisillillllilllllliilllllllllllllllllllllllltflilllliu^ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mylimai dukrai 
A . f A . D A N G U O L E I J U O D A K Y T E I 

m i r u s , 
dideliame liūdesyje likusį jos tėvą STEPONE JUO
DAKĮ, seserį NIOLĘ, svainį JULIJŲ, jų dukrą INGft 
ir sūnų USĄ ŠMULKŠČIUS, gimines ir draugus šit-
dingai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Veronika, Juozas ir Violeta 
Juodakiai 

A. t A. Dr. JONUI JU0ZEV1CIUI 
m i r u s , 

dideliame skausme likusiam jo broliui KUN. JUO
ZUI JŪOZEVIČIUI ir mirusio visai ŠEIMAI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Veronika, Violeta ir Juozas 
Juodakiai 

A . •(- A . Dr. Jonui Juozevičiui mirus, 
dideliam globėjui ir gelbėtojui mūsų Šeimos tragiškomis 
dienomis, kurios įvyko 1944 metais spalio mėnesį Kre
tingoje, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai dr. AUDO-
NA1 ir jos visai šeimai ir broliui kun. JUOZUI JUOZE-
vierui. 

*iakų kr Vūu&tf jfeimos 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

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

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
So. 5W» Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 16 d. 

x D r . Jonas šalna su žmona 
Janina, praleidę atostogas Flo
ridoje, grįždami atvežė dalį dail. 
Antano Petrikonio paveikslų. 
Jų abiejų meno darbų paroda 
įvyks spalio 3 d. iurlionio ga
lerijoje. 

X l i e t u v i u fronto bičiulių 
stovykla, kuri vyks Dainavoje 
nigpiūčio 10-17 d., bus baigta 
meno vaka ru , dalyvaus solistė 
ir rašy to ja i . 

X Homevvood ir Beverly Sho-
res Balfo rėmėjai Balfo tradi
cinio pikniko metu Jonyno ūky
je birželio 22 d. tvarkys laimės 
šulinio reikalus. 

X V a n d a Rauekinienė, Švč. 
M. Mar i jos Gimimo mokyklos 
moterų —klubo darbuotoja, klu 

x Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities susirinki
mas bus šį trečiadienį, birželio 
18 d., 1 vai. p. p . Marijonų vie
nuolyno svetainėje prie "Drau-
— — 
go • 

x Sol. Arnoldas Voketaitis 
atliks Don Kichoto vaidmenį 
Masseneto operoje, kuri stato
ma Mexico City teatre, Meksi
koje, birželio 22, 24 ir 29 dieno
mis ir liepos 1 d. 

x Eglės Rūkštelytės - Sund-! **> v a r d u padėkojo už gerą jų 
strom, Forest Park , 111., dailės veiklos informavimą "Drauge" 
kūriniai bus išstatyt i birželio Į i r a t s iun tė 25 —dolerių auką. 
27 d. 11 v. W a t e r Tower Art | Maloniai dėkojame. 

X Mar i j a ir Ignas Stankai iš 
Clevelando lietuviškų knygų at
pigintomis sąlygomis "Drauge" 
išpardavimo proga užsisakė įvai 
rių leidinių už 237 dolerius. Jų 
sūnus dr . Viktoras neseniai lan
kėsi Chicagoje ir. paėmęs iš 
"Draugo ' ' knygas, parvežė jas 
savo t ė v a m s . Už dide1? paramą 

meno festivalio metu Chicago 
Ave., t a rp Michigan Ave. ir 
Lake Shore Dr. —Festivalis tę
sis tris dienas. 

x Miško broliai, Chicagos 
skautai, koordinuos šokėjų įžy-
giavimą ir paradą tautinių šo
kių šventės metu. Vadovas v. s. 
Juozas Šalčiūnas. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Jaunavedžiai Regina ir Viktoras Sajauskai su palydovais Baltimorės miesto panoramoje. Kiek įspūdžių apie jų ves
tuves buvo anksčiau paskelbta "Dviejų horizontų" skiltyje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BRIGHTON PARKO LITUA- mokyklose. Yra daug susipratusio j dos parapijos ribose, Chicagoje 
NISTINfcS MOKYKLOS 30 M. J šią mokyklą baigusio jaunimo, Į ir prekyba sėkmingai vertėsi 28 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Trisdešimt metu kieto darbo ir 
pasišventimo nukeliavo praeitin, 
tačiau to darbo padariniai ryš
kiai spindi ir toliau. Tautiškai iš
ugdytos jaunos pajėgos ir šian
dien tebedirba Lietuvos labui. 
Trisdešimties mėty darbo doku
mentai ilsisi mokyklos archy
ve, tačiau darbo vaisiai reiškiasi 
aktyviai ir kuria naujas vertybes. 

Šios sukakties minėjimas įvyko 

X mgrkte Bublienė, JAV LB | mūsx* k n Y g ° s leidimo darbams 
Kultūros tarybos pirmininkė,' e s a m e dėkingi, 
birželio 13 d. buvo atvykusi da- ; x V y t a u t a s Lauraitis, Wil-
lyvauti Čiurlionio galerijos glo- i l o w Springs, kaip skelbia 
bos komiteto i r Lietuvių fondo "Southtovvn Economist" laikraš 
Pelno skirs tymo komisijos p o - i t i s - b a i š ė Carbondale universi-, 
sėdimose. Savo kultūrinio dar-; tetą, gaudamas bakalauro laipsj 1980 m. gegužes men. 3 d. Bngh-
bo naujoji Kultūros tarybos pir- nl-
mininkė imasi planingai ir ener- j x J « n a s Kanavolas, Ever-
gingai. šia proga penktadienį' ^ e e n p k - ni-< pratęsdamas pre 
po pietų ji aplankė ' 'Draugo" j numeratą , atsiuntė Garbės pre 
redakciją ir painformavo apie | numera tos mokesti. Už didelę 
savo veiklos planus. I paramą esame dėkingi. 

X "Gedulo pamaldos už Lietu į * Mar i ja Šlegaitienė, Hot 
vąM, gražiai paruoš ta ir anglis- I Springs, Ark., prie prenumera-
kai bei lietuviškai išspausdinta tos mokesčio pridėjo 10 dolerių \ Į»« ^ k a k o Prasidėjimo parapi-
programa. buvo dalinama šv. į auką. Laba i ačiū. \įį-W*fiįm ld+ *** * 

1 X M. Kudirkienė, gyvenanti I Margaret, Švietimo tarybos pirm 
c 7 w i T tr 1 ' w T T> T > — I — I - A . 

studijuojančio įvairiuose univer
sitetuose ir tinkamai atstovaujan
čio Lietuvą. Daug jų įsijungė į 
lietuvišką veiklą, kiti sėkmingai 
dirba lietuviškuose organizacijose, 
o dar kiti yra sukūrę gražias lietu
viškas šeimas ir savo atžalyną 
stengiasi auginti toje lietuviško
je dvasioje, kurioje jie patys iš
augo. 

Toliau reiškia padėką prel. D. 
A. Mozeriui už patalpas, už glo
bą ir rūpestingumą, rodomą litu
anistinei mokyklai per visus tuos 
buvimo metus. Dėkoja parapinės 
mokyklos seselėms vedėjoms: 
Evangelistai, Geraldinai, The-
odoTetai ir dabartinei vedėjai M. 

metus. 
Kazimieras ir Pranutė 

— Dr. Antanas Butkus iš 
Clevelando, JAV LB krašto vai 
dybos vicepirm. socialiniams rei 
kalams, y ra pakviestas dalyvau 
ti Baltųjų rūmų rengiamoje šei 
mų reikalais konferencijoj, ku
ri bus Minneapolyje, Minn., bir 
želio 19-21 d. Tokioje pat konfe 
rencijoje, vykstančioje liepos 
10-12 dienomis Los Angeles, Ca ', 
iif., mieste, pakviesta lietuvių 
atstove prof. dr. Regina Kulie
nė iš Chicagos. 

— Justinas ir Jadvyga Ge-
eiauskai, gyv. Philadelphijoje, 
birželio 22 d. švenčia savo ve
dybinio gyvenimo penkiasdešim 
ties metų sukaktį. Justinas Ge-
čiauskas neprikl. Lietuvoje dir
bo Paštų žinyboje, eidamas įvai
rias pareigas Pašto valdyboje, 
vėliau buvo Kauno centrinio 
pašto viršininko pavaduotojas 

| ir paskutinysis neprikl. Lietu 

ton Parko lietuvių parapijos sa
lėje. Minėjimą pradėjo mokyklos 
tėvų komiteto pirm. Pranas T a m 
kus. Toliau sekė Amerikos ir Lie-

j tuvos himnai. Invokaciją skaitė | Margaret už paramą lituanistinei 

Iva- į vos centrinio pašto viršininkas, 
nauskai buvo nuostabiai jaut-1 j i s yra vienas iš steigėjų Lietu-
rios širdies, patys vaikystėje ir; vįų paštininkų sąjungos ir ilga-
jaunystėje pakėlę daug vargo j m e t i s tos sąjungos valdybos na-
ir našlaičių gyvenimo dalią, 
jautriai atjautė ir kitų vargus. 

Todėl visada jie ištiesdavo 
dosnią ranką pagalbos reikalin
giems, stambiomis aukomis rė-1 ruošia pagerbimą. Lietuvių paš 
mė mūsų parapijas, vienuolynus į tininkų šeima išeivijoje mielam 
ir katalikiškąsias organizacijas.; kolegai Justinui ir Jadvygai Ge 

rys išeivijoje. Šios sukakties 
proga jų sūnus, žymus visuome 
nininkas Algimantas ir mar t i 
Teresė Gečiai savo tėveliams 

Buvo ypatingai malonaus būdo, 
juos mėgo klientai, turėjo be
gales draugų ir didelę savo gy
venimo dalį Kazimieras ir Pra
nutė skyrė lietuviškiems dar
bams. 

Išaugino i r Išmokslino sūnų 

čiauskams linki laimingiausių 
ateities gyvenimo metų. 

kun. F. Kireilis. Prel. D. A. Moze-1 mokyklai Ačiū seselėms ir p a r a - i A 1 Q ^ 
pmes mokyklos mokytojoms uz ! — ris buvo išvykęs atostogų, jo var

du sveikino kun. F. Kireilis. To-

Vardo katedroje dalyviams ge- Jonas Kavaliūnas, LB Brighton 
dulo pamaldose. Programą at-1 Londone, Kanadoje, parėmė mū , a _ v l i n k ė s o } r m T u o _ a s §1_ 
spausdino "Draugo" spaustuvė. į *,spaudo, darbus 10 ftfcrill " * _ , ? » * * » g * f*~F* 
Programos pabaigoje surašytas I a u k a - Maloniai dėkojame. 

' x St . Gailevičius, žinomas 
kompozitorius, torontiškis, pa-

visas jungtinis komitetas — or
ganizacijos, kurios šias pamal
das rengė 

X "The Chicago Catholic" sa-

nuoširdų bendradarbiavimą. Taip 
pa, lituanistinės mokyklos moky
tojoms už damų darbą ir gra
žų sugyvenimą. Dėkoja visiems 
buvusiems ir esamam tėvų komi
tetui už pastangas ir įdėtą darbą Į Pr ieš dešimtmetį amžinybėn 

pitono laipsnį ir dabar dirbantį 
IBM kompanijoje, ir dukrelę 
Eleną, kuri pasižymi muzikalu
mu i r yra uoli visuomenininke 
savo parapijoje. 

i, Chicagos aukštesniosios litu- j stengiantis padėti ir gerinti litu- Į Aukščiausias paš?ukė šios gra-

ke isdamas adresą, pasveikino 
"Draugą" ir sveikinimus palydė 

vaitraštyje, birželio 33 d. laido- J°v._10 -dolerių auka. Labai 
je, skyriuje "Ethnic Chicago- a c i u -
Iand" išspausdintas kun. J . x Vy* 3* Biliūnas, Juno, Flo-
Prunskio ilgas straipsnis, kuria- j r i d o J e < a u k o 3 ° "Draugui" 10 

Lietuvos ! dolerių. Labai ačiū. 
x Ajvtanina Račkauskienė, 

rrie pr imenama apie 

m 
anistinės mokyklos vedėjas Juo
zas Plačas. 

Mokyklos trisdešimties metų 
darbo apžvalgą perskaitė lituanis
tinės mokyklos vedėja Sofija Jo
nyniene. 1950 m. pavasarį moky
toja Grasilija Meiluvienė pradėjo 
organizuoti šeštadieninę mokyk 
lą. Joje dirbo pati organizatorė ir 

anistinės mokyklos veiklą. Padė
ka LB Brighton Parko apylinkės 
valdybai už teikiamą mokyklai 
finansinę ir moralinę paramą. 
Didžiausia padėka mokinių tė
vams, nes tik jų dėka mokykla 
yra išlaikoma. Baigdama pabrė
žė, kad miela dirbti šioje mokyk-

._,_», ~„„„ ___ _ 0 t loie, kuri per trisdešimt metų 
Vacė Vainauskienė, kuri kiek pa- j dirbant pasidarė sava, miela ir 

okupaciją prieš 40 ^ J ^ l ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ m ^ « ****. F _ _ f c £ - | l « * Pageidautų, kad ir po 
pirmuosius didžiuosius tremi-1 cikagaske, lankėsi Drauge , Jo, ^ , ^ , ̂  ^ ^ n{^% nepavargtų 

- • r - I . « i . i ? ; _ _ _ _ : „ us nrieš %Q-rius metu* ir v ė - i š j o s i lietuviškos spaudos dar-1 Ke- l o u a u P"*1™ vauuv.viiu, * | -~- —. --.-
_s pmes «*-rius merus ir ve- /"-** __ r ' ,.. TonvnįenA įur: jt^ ?į0i tpUg. i g dar su didesniu i vesnius t rėmin im T*>r<!eViryii i bais, atnaujino orenumerat ir i nJa jonyniene, *uu iw MOI leoc i „\esr_us iremimus, perseKioji- J r . . . j į j - v ai buvo minima dvide-: pasišventimu dirbtų 

mus, kovą pr ieš religiją iki da- * t e i k e 1 0 do1- a u k ^ - Labai acm. i ™ * « DUV0 mil? i r?f. °Vac 

_ ,'. . 2 f m • \ • yt Kan - s Morkiinn* PTinoniv- i simt penkių metų sukakus, buvo b a r a m a laikų. Taip pa t pnme- i x i * * 2 } * .norminas, Fnoenix,. r ; - _ _ _ 7 _ „•„ _JT_________L , , A ^ r nrip nrppiimpratnc m^kpc > išleistas leidinėlis, kuriame duota narna, kad gedtumgos pamaldos A i 'Z - - P " e prenumeratos moKes ____Z_Z • - «... + /^JA 1 E u i_ - _ \= _ _ v • - irio nHdpio 7 dn] auk* A«fi ' I s s a m i mokyklos iston a, todei s\ bus birželio 15 d. visose lietuvių ; C1° p n a e j o < ao t . aux^. ACIU. . , ™T l o l - j ; _ • 
x Br . Lukas, lemontiškis, at-1 ̂  l " * w " į — J9 • " • " t bažnyčiose i r bendros pamaldos 

dealizmu ir 
pasišventimu dirbtų toliau ir bet 
kuo prisidūtų prie šios mokyklos 
išsilaikymo, augimo ir stiprėjimo. 

Toliau sekė meninė dalis. Jau
noji solistė 1969 metų abiturien
tė, Nijolė Sparkytė padainavo 

žios šeimos galvą a. a. Kazimie
rą Ivanauską, kuris paliko tau
raus ir mielo lietuvio gražų pa
vyzdį gyviesiems. 

Pranutė Ivanauskienė džiau
giasi savo sūnumi ir dukrele, 
keturiais vaikaičiais, viena duk
raite ir viena produkraite. 

— Kęstutis Barčas, Vlados ir 
Juozo Barčų sūnus, baigė \Vay-
ne valstybinį universitetą i r ga 

Jrm. | vo magistro laipsnį "Geologasf 

CHICAGOS ŽINIOS 

ja: vedėja Sofija Jonyniene, kun. 
F. Kireilis, G. Meiluvienė, R. Juš-

jjkienė, J. Salack. Tėvų komitetą 
sudaro: pirm. P. Tamkus, S. Janu
šienė, R. Krause, D. Mieliulienė, 
B. Xowak, V. Račiūnas, V. Tijū-
nelienė. 

Mokinių skaičius kasmet mažė 

Šv. Vardo katedroje miesto n a u j i n d a m a s prenumeratą, at- ^ . ^ 7 r a , n ^» suinteresuotieji 
centre. Tai supažindinimas ame- i s iuntė ir auką. Dėkų*. B* į V1®*'1- ?*r ^os penkis me- j š i a s daineles: Krantų gėlė, Pas-
rikiečių katalikų su Lietuvą iŠ-1 . — , t „ tus žymių pasiekitimų neįvyko, kutinis žiedas ir Vakaro daina. 
- — - = = | x L i e tu^skų knygų "Drau- 1976 m. išėjo seselė Perpetua, ku Į pianinu pritarė Vida Kazlaus-

kaitė. Viktoras Kelmelis, 1973 m. 
abiturientas, linksmino visus kup-
letais"Jei aš būčiau turtingas". 
Daugiausia aplodismentų už tai 
susilaukė. 

Pasibaigus programai ne tuoj 
minėjimo dalyviai išsiskirstė. Dar 
vakarieniavo, šoko ir džiaugės-* 
laimėjimais. 

J. Plačas 
KETURIOS GENERACIJOS 

IVANAUSKŲ ŠEIMOJE 

Pranutė Ivanauskienė, gyv. 
Marąuette Parke, Chicagoje, se 
nosios kartos uoli visuomeninin 
kė ir didelė lietuviškųjų darbų 
rėmėja, džiaugiasi sulaukusi sa
vo Šeimoje ketvirtosios genera
cijos. 

Jos sūnus Albertas, laivyno 
kapitonas, išaugino sūnų Kris
tupą, kuris vedė ir susilaukė 
dukrelės Rebeccos Lynn. 

Kazimieras Ivanauskas, miręs 
1970 m., į Ameriką atvyko tuo
jau po pirmojo pasaulinio karo. 
Keletą metų sunkiai padirbėjęs 
Amerikoje, vėl sugrįžo į Lietu
vą ir 1922 m. per Sekmines ve
dė našlaitę P ranu te Janušaus
kaitę iŠ Džiugonių kaimo, Sida
bravo parapijos. 1923 m. juodu 
vėl išvyko Amerikon. Pradžio
je dirbo įvairiu* darbus įmonė
se, o vėliau įsigijo nuosavą mais 
to nedidelę prekybą senoje lie
tuvių kolonijoje, Dievo Apvaiz-

tiKUsia tragedija. ge '^ pasinaudodami jų išparda-1 ri dėstė ketvirtajame skyriuje 
x Lietuvių fondo antrojo nu v i m u atpigintomis sąlygomis, i 1978 m. pasitraukė Faustas Strolia. 

h jono užbaigtuvių pokylis įvyks ; n u s į p i r k o : K azv^ Kreivėnas ! Dainas pradėjo mokyti Juozas Sa 
spalio —11 d. Carslile pokylių f Chicago) . G. Musonis (Oak! lack, kuris ir dabar tebedirba. 
sagėje, Lombard, Iii. Jau dabar _ * * » ) , Elena Stulgaitė (Gra-įŠiuo metu mokykloje mokytojau 
galima įsigyti bilietus į šias ^ ^ i r k e i e t a s ki*ų mažesnė-' 
reikšmingas užbaigtuves 2422 mis s u m o m i s . 
VV. Marąuette Rd., Chicago. UI 
Šiais metais bus užbaigtas L F ; x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
leidinys. I G- Palionis, M. Ančerj-s. Povi-

1 las BaUnskas; 2 dol. — A. Pie-
x JuUja Poškaite, 90 metų tar ienė . Visiems dėkojame. 

amžiaus, gyvenanti šv . šeimos; 
viloje, sėkmingai sveiksta po j 
akies operacijos dr. A. Glevecko 

Chicagoje veikia draugija ko- j a . Dar veikia visi aštuoni sky-
priežiūroje. į v a i P r i e š prietarus. Jie susirin-! rįai. Išleista per keturis šimtus 

, - _ . _ • - __:• ^- • , , k imus šaukia tik tokiais penkta abiturientų. Daugumas iš jų gi 
x TraAcuus t n ^ Nepnklau- • ^ r ^ ^ k a d a j i e pripuola m e . , lino a r d a r i l i n a s a v o i ie tuviškas 

^ornos I^etuvos PreBdentų eg- n e s i o l 3 d i f i n ą_ žjnias a u k š t e s n ė s e l i t u a n i s t i n ė s e 
hų lankĄTnas, kuris vyksta kas 
metai State Parke, Indianoje, Į 
bus birželio 22 d., 12 vai. Išvy-! 
koje dalyvauja Ramo venų, Biru- i 
tinirudų. LMK Federacijos atsto
vai. Važiuojam masinom ir au
tobusu, kuris išvyks nuo Mar
ąuette Parko bažnyčios 10 vai. 
ryto ir grįš 6 ar 7 vai. vak. No
rintieji pasinaudoti specialiu 
autobusu — informacija ir re
gistracija Ugi birželio 19 d., ket
virtadienio, 12 vai. TeL — J . 
Iva«_uskienė-_ 925-6193 ir p . 
I^ftknifkas — PR »-4474. 

(p?.)-
x Reikalinga virėja arba vi

rėjas Healthy Food Restoranui, T „ . , . „̂  . _ 
,-„ _ TT r_^ , _ ». _. ivanausky Šeimos Ketunos generaesjos Vtduryje motina Pranut* Ivanaus-
3236 S. Halsted St. Skambint toen^ ^ į ^ ^ . 

PK_2ZII)iENTIEN«: CHICAGOJ 

Prezidentienė Rosalynn Car-
ter ketvirtadienį buvo atvykusi 
į Chicagą, kalbėjo demokratų 
delegatams, kurie dalyvaus par
tijos konvencijoje, renkant kan
didatą į prezidentus. Preziden
tienė kalbėjo Oak Lawn Towers 

NAUJA TELEVIZIJA 

Chicagoje suplanuota įvesti 
naują, vadinamą "cable" tele
viziją. Užsimokėjus nus ta ty tą 
mokestį, bus į butą įvestos vie
los, jungiančios su te'evizijos 
stotim, kuri duos nuolatinę ži
nių ir kitą programą. Miestas 

sri tyje — alyvos ir gazolino 
ieškojimo specialybėje. Darbui 
pagal savo specialybę y ra pa
kviestas vykti į Oklahomą. Nau 
j a m profesionalui ir jo šeimai 
linkėtina sėkmės naujame dar
be ir naujojoje vietoje. 

VOKIETIJOJE 
— Vasario 16-tosios gimna

zijos kuratori ja savo birželio 7 
dienos posėdyje naujuoju direk 
toriumi išrinko Joną Kavaliūną, 
dabartinį JAV L B Švietimo ta
rybos pirmininką. J . Kavaliūnas 
pakeičia V. Natkevičių, kuris iš 
eina į pensiją. Naujasis direkto
r ius y ra germanistas, dėstė vo
kiečių kalbą Indianos valstijos 
gimnazijose ir t uo pat metu ėjo 
įvairias vadovaujamas pareigas 
Amerikos lietuvių mokyklose ir 
švietimo organizacijose. Naujie
j i mokslo metai gimnazijoje 
prasideda rugsėjo 1 d. Laukia
ma mokinių ir iš Amerikos. Su
interesuotieji gali kreiptis šiuo 
adresu: Pr ivates Litauisches 
Gymnasium, 684 Huertenfeld 
bei Lampertheim, West Germa
ny. S. Z. 

I KANADOJE 
— A. a. Anelė Dubinskienė,, 

59 m. amžiaus, mirė Šv. Juoza
po ligoninėje Toronte birželi t 
1 d. Velionė išaugino keturis 
vaikus ir globojo savo vyrą. Pa
laidota iš Prisikėlimo par. šveu 
tovės, dalyvaujant abiejų Toron 
to katalikų parapijų kunigams. 

— A. a. I rena Jurkienė (Be-
resnevičiūtė), 45 m. amž ;aus, 
mirė birže^o 8 d., išvarginta 
sunkios ligos. Paliko vyrą inž. 
A. Jurkų, tris j aunas dukreles 
(15-8 metų amžiaus) ir tėvus, 
gyvenančius VVestone. Palaido
t a birželio 12 d. iš Lietuvos Kan 
kinių šventovės lietuvių kapinė
se. 

— Vytautas A. Jonynas, dės
tant is bibliotekininkystę Mont-
realio universitete, su žmona M. 
Jonyniene, lituanistinės mokyk
los vedėja, išvyko į Prancūziją, 
kur per t r is savaites susipažins 
su kultūriniu gyvenimu ir ap
lankys lietuvius kultūrininkus. 

— Arch. dr . A. Kulpa-Kulpa-
vičius yra suprojektavęs naują 
katalikų šventavę Londone, 
Ont. Statybos darbai jau vykdo 
mi. Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo rengėjų Chicagoje j is yra 
pakviestas vadovauti vienai ar 
chitektūros sekcijai. 

viešbučio salėje, kur buvo de-1 numato iš to gauti 5 mil. dol. pa 

326-2724. *sk.) ] t_pa& 
sūnus Albertas, produkraite Rebeca Lynn ir vaikaitis Kris-

legatų ir kitų pobūvis, norint 
surinkti lėšų kongresmano M. 
Russo rinkimams. 

SENUT* SU GYVULIAIS 

Pasiskundus kaimynams, po
licija Gladys McArthur bute, 
4244 N. Mozart St., Chicagoje, 
rado 67 šunis, 8 kates, 2 papū
gas ir nugabeno tuos gyvius į 
gyvulių globos draugijos būsti
nę. 

VOKIEČIAI NUPIRKO 
FABRIKĄ 

Vokietijos Hako-Werke bend
rovė nupirko Addisone, Chica
gos priemiesty, American Clea-

jamų. Miestas sudaro komisiją, 
kuri nustatytų tos televizijos 
veikimo taisykles. 

BYLA DfcL SPYRIO 

Policija areštavo D. Kingą. 
Jr., už važiavimą išsigėrus ir už 
kitų važiavimo taisyklių pažeidi 
mą. Jis buvo nuvestas į Cicero 
policijos būstinę, kur jį t va rky
ti pradėjo seržantas J. Gibas. 

(iiiiiiinmmiliiiimiiiiiimiiiiaiiiiiiiiiiii* 

Advokatas 
GINTARAS P. tEPCNAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Advokatas JONAS GIBAITlŠ 
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Areštuotasis, plūsdamas Gibą, | D a r b o v a l n u o 9 i k i ? v a J v a k < 
pakartotinai į jį spyrė. Už ta i 
seržantas Kingui iškėlė bylą. 

SUVAŽTNfcJO 

Trys žmonės penktadienį bu-
ning Eąuipment bendrovės fab- I vo traukinio užmušti Villa P a r k 
riką, gaminantį grindų kilimų; priemiesty, kai į jų automobilį 
valymo mašinas ir reikmenis, 
kurių per metus parduoda už 5 
mil. dol. 

PSICHOPATO BOMBA 

Tyrinėtojai, iešką kaltininko, 
kuris pasiuntė bombą, sužeidu
sią United Airlines prezidentą 
P. A. Wood, 60 m., sako, kad 
ta i buvęs darbas psichopato. 
Bomba buvo įdėta į knygą "Ice 
Brothers". Knygos —viršelį ati
darant, bomba sprogo. P.ieš tai 
Wood buvo gavęs laišką, kuria
me buvo parašyta, kad greitai 
j a m ateis įdomi knyga. 

trenkė Chicago and North Wes-
tern traukinys. Nelaimė įvyko 
5:40 vai. ryto. Užmušti G. Noel, 
25 m., W. Sukup, 27 m., B . 
Smith, 27 m. Visi iš Chicagos 
apylinkių. Automobilis buvo nu
blokštas apie 150 pėdų. Jie va-

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

-3š 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiitm 

Lietuva bolševikų 

okupacijoje 
JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

, Išleido Jūrų saulių Kuopa Klai-
žiavo pro raudonas šviesas, ap- ^ ^ Chicago. 1979, 240 psl. Spau-
link barjerą, ateinant t rauki - dė Dranga spaustuvė. Viršelis ir 
niui. aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 

su persiuntimu $6.73. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 

4545 W. 6Sr_ St- Chicago, DL 
60629-_ Amerikoj moterys, kurios 

gyvena iš šalpų fVVelfare), dvi
gubai daugiau skiriasi negu ki
tos. 

III. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
jiifiiiiiininiiiiiiHiiiiiuiuiiiiiiiuiuiiiNr 
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