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„LKB Kronika" Nr. 23 

KATEKIZMO NEBUS GALIMA IŠLEIS Tl 
i i 

Lietuvos gyventojai nori ne lengvatų, bet teisingumo, jiems nereikia sutaną dėvinčiu 
saugumiečių, bet reikia ganytojų. 

5 
rinti klierikų kokybę..." 

Lietuvos katalikai prašo K 
Tumėną, KGB ir visus kitus ne
sikišti j Kunigu seminarijos rei-

Siais metais Religijų reikalų organizacijas, 
įgaliotinis K. Tumėnas pradėjo Religijų reikalų tarybos įga 
'"šviesti ir auklėti" vyskupus, liotinis sakė, kad Vatikano ra 
vyskupijų valdytojus "'?• dėka- dijas yra užėmęs blogą liniją. 
nus. Vasario mėn. jis skaitė pa- Galima sutikti, kad Vatikano kalus, nes Bažnyčiai reikia ne 
skaitą Te šių kurijoje, vasario radijui galima pasimokyti iš sutaną dėvinčių saugumiečių 
18 d. — Kauno arkivyskupijos Maskvos radijo, kaip re'kia va- bet prsiauko juslų ganytojų, 
kurijoje, kovo 18 — Kaišiadorių ryti propagandą. Vatikano ra- 1975 m. rugsėjo 15 d. vysk 
vyskupijos kurijoje, balandžio dijo laidos šiuo metu Lietuvos Jul:jonas Steponavičius, prašy-
17 d. — Panevėžio kurijoje, katal'kams ir net nekatalikams damas grąžini ji į enksčiau ei-

Savo paskaitrse K. Tumėnas yra dideė moralinė pagalba ir tas Vi nia:v3 arkivyskupe os A-
tūkstančiai žmonių jų k aušo. pgjl-tališkojo administratoriaus 

Kulto įgaliotinis pabrėžė, kad pareigas, parašė pareiškimą Lie-
katekizmas ncbrs išleistas. Jis tuvos TSR Ministrų Tarybor 
teigė, kad galėtų bū*i daugiau Pirmininkui, o 1975 m. lapkričio 
lengvatų, bet jų nebus. nes mėn. 14 d. tuo pačiu tikslu pa-
"Kron'ka" sakytų; ' V u išsiko- siuntė pareiškimą Lietuvos Mi-
vojome". nistrų Tarybai Vilniaus arkivys-

Kuo čia kalta "Kronika" ? Juk kupijes kunigai. Re to. 1975 m. 

kaltino "LKB Kroniką". 
K. Tumėnas iiškino kad vals

tybės ir Bažnyč'os san*\kiai ge
rėja. Yra problemų, sunkumų, 
bet juos galima išspręst:. 

•Ilgametė patirtis rodo, kad 
tarybų valdžia tik tuomet laikys 
gerus santykius su Bažnyčia, jei 
pas'aro ji kapiteliuos, čiuo me- iki jos gimimo buvo ištiemti du spalio 4 d. Vilniaus arklvysku-
tu gyvybinės Bažnyčios proble- vyskupai, limituota seminarija, pijos kunigai parašė atvirą laiš 
mos nesprendžiamos, pvz., ka- persekiojami tikintieji ir t. t. ką Lietuvos Komunistų Partijos 
teklzmų išleidimas, kunigų semi- Lietuvos tikmtieji lengvatų Centro Komitetui dėl istorijos 
narijos klaus ;mas ir kt., o vien nemukia. Jiems reikia ne ma- mokslų kandidato doc. J. Aničc 
ieškoma naujų būdų Bažnyčiai lonės. bet teisingumo, — kad straipsnių, kurk'ose j ; s Įrodinė-
sunaikinti. būtų laikomasi bent tarybinių ja, kad Lietuvoje esanti pilna 

K. Tumėno nuomone, kaimai įstatymų. sąžinės laisvė, neteisingumo. 7 
mažėja ir reikėtų pagalvoti apie K. Tumėnas žadėjo greitai šiuos pareiškimus, pateiktus raš 
parapijų stambinimą, tačiau jis leisti atspausdinti maldaknygę tu, atsakė žodžiu Religijos rei-
nutylėjo, kad augant miestams gC:000 tiražu ir tvarkyti deve- kalų tarybos įgaliotinis ir jo re-
reikėtų pagalvoti apie naujų baž cionalijų gaminimo klaus mą. ferentas. 
nyčių statymą pvz., Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių. Pa
nevėžio, Alytaus ir kt. miestų 
mikrorajonuose. Vilniuje Laz
dynų mikrot-ajone gyvena 40, 
000 žmonių, o bažnyčios nėra. 
K. Tumėnas pripažno, kad kar-
ta :s pareigūnai elgiasi negerai, 
be takto, tačiau kodėl j k nebau
džiami. Jie gali terorizuoti tikin-
čiuosh'S, na;kinti kryžius, limi-

Už tikinčiųjų pinigus ateistai 
masiškai leidžia savo knygas ir 
brošiūras, o tikintiesiems nelei
džia net katekizme atsispausdin
ti. Katalikams neaišku, kuriame 
penkmetyje bus leista atidaryti 
devocionalijų gaminimo dirbtu
vė es ir parduotuves. 

Kulto įgaliotinis aiškino: 
"Svarbu, kad j seminariją ne-

Jgaliotinis buvo pasikvietęs 
vysk. J. Steponavičių į savo j -
staigą Vilniuje. Jam atsakė la 
bai neaiškiai, žadėdamas dėl jc 
grąžinimo j tiesiogines pareigas 
dar kalbėtis su Maskva ir tvir
tino, kad šio klausimo sprendi
mas priklausysiąs nuo Maskvos 
derybų su Vatikanu. 

RRT įgaliotinis K. Tumėnas patektų antitarybiniai elemen-
tuoti seminariją, ištremti vys- tai. Blogai, jei jaunuolis ateina į anksčiau minėtus kunigų pa-
kupus, mokytojai nebaudžiami su kreiva galvosena. Baigę se- reiškimus atsakė ne visiems Vii 
gali šnipinėti bažnyčiose, Įrašyti minariją užsiima ne kunigyste, niaus arkivyskupijos kunigams 
tikinčius va kus į bedieviškas o "Kronikų" leidimu. Reikia ge- kartu 

Reikalauja paleisti 
Bukovskį 

Paryžius. — Grupė rašytojų 
iš įvairių kraštų pasiuntė tele-

Prades tyrinėti 
MIG-25 

Tokio. — Japonijos gynybos 
administratorius paskelbė, kad 

gramą Sovietų Sąjungcs Brež- ; Sovietų Sąjungos lėktuvas MIG 
nevui ir prezidentui Podgornui,! - 25 tuoj bus pradėtas tirti. Ja-
prašydami, kad remiantis huma- j ponija teigia, kad jos saugumas 
niškumo motyvais, tuoj pat bū-j reikalauja lėktuvą ištirti ir jis 
tų paleistas iš kalėjimo rusų ra-:, turėjo būti pradėtas tyrinėti va-
žytojas disidentas Vladimiras Į kar dieną. Kaip skelbia spauda, 
Bukovski. Telegramą tarp kitų j Maskva pakartotinai kaltina Ja-
pasirašė: Iris Murdoch, Heinrich poniją, kad ši atiduoda lėktuvą 
Roell. Jean - Marie Domcnaeh ir Amerikai, kuries lėktuvnešis pa-

Mažiau mokėsime 
Washisngtonas. — Kongresas 

priėmė mokesčių įstatymo pro
jektą. Projekto peržiirrėjimas 
užtruko trejetą metų, susidarė 
1000 puslapių byla. Vadinama 
tipinė amerikiečių šeima, susi
dedanti iš keturių asmenų, uždir 
banti 15,000 doi.. sutaupys atei
nančiais metais 180 dolerių. 

"lesiai .riS 

Arthur Miller. Telegramos au
toriai pabrėžia, kad 
kuris sunkiai serga. 

ims iš Japonijos MIG-25. Tas-
Bukovski, sas skelbia, kad toks Japonijos 

H a«hingtonas. — JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums-
field mano, kad prez. Fordas 

KARAS NĖRA ROMANTIKA 
Bet jei reiks, bus kariaujama 

Cape Town. — Pietų Afrikoj, lauja, kad negram būtų suteik-
larkantis JAV sekr. Kisslngeriui j ta balsavimo teisė ir minties 

laisvė, kad visi krašto piliečiai, 
nežiūrint jų odos spalvos, galė
tų laisvai stoti į universitetus, 
o tėvai galėtu laisvai pasirinkti 
savo vaikam mokyklas. 

kraite kilo rasinės riaušės ir jau 
penktadieu rytą buvo >.uvę de
šimt asmenų. Krašte riaušių 
metu per trylika savaičių jau 
žuvo 367 asmenys. Kissingeris 
Pietų Afrikoj turėtų pasilikti 
porą dienų ir kalbėtis su min. 
pirm. John Vorster. 

Užvakar JAV-bių valstybės 
j sekretorius Kissingeris lankėsi 
Zambijoj, vėliau turėjęs grįžti j 
Pietų Afriką, taip pat į Tanza
niją ir Zambiją. Visur kur ta
rėsi, nebuvo vilčių, kad bus tai
kiai išspręstos juodųjų ir bal
tųjų gyventojų problemos. Zam-, 
bijes prez. Kenneth Kaunada i v a u J a ™ 1 4 ' ° °° t o s ^ l s t i jos 
pareiškė sekr. Kissingeriui, k a d ; d a k t a n * - N o r s buvo suvaziavi-
jei nebus prieita prie s.isitari-i m u i priešinamasi, tačiau nutar-
mo, tai bus kovojama ligi pas - . ^ - k a d Pavojaus nebėra. Tas750 
kutinio vyro. Jis nemanąs, kad ,™*! viešbutis beveik vr-są mė-
karas yra romantiškas reikalas, n e s ! b u v o t u š c i a s -

Daktarai nebijo ligy 
Philad?lphia, Pa. — Nepaisant, 

kad Philadelpb:joj lcw>nierių 
suvažiavime mirė keliasdešimt 
legionierių, Pennsylvanijos dak
tarai nepabūgo ir šaukia Belle-
vue Stratford viešbuty savo su
važiavimą. Suvažiavime atsto-

JAV kariuomenės daliniai karinių manevrų metu Reino — Pfalco krašte, 
Vakarų Vokietijoje. 

VIETNAME GYVENTOJAI 
TEBESIPRIEŠINA 

Geneva. — Raudonojo Kry- likai šių metų pradžioje vien 

Bražinskai atvykę 
į Ameriką 

C!eve!andas. — "Dirvos" laik
raštis rugsėjo 16 d. laidoje pa-

žiaus pastangomis iš V:etnamo 
išvyko užsienjtčių grupė, viso 
215 asmenų. Jie Vietname buvo 
pasilikę, kai kraštą užvaldė ko
munistai. Manoma, kad dar ten 
yra per 3,000 užsieniečių ir jie 
bandys iš Vietnamo išvažiuoti. 

Kaip skelbiama iš Hong Kon
go, buvusio Saigono, dabar pa
vadintame Ho Chi Minh vardu, 
mieste, gyventojai kalba, kad 
yra dar antikomunistinių parti
zanų, kad ke.rtais puldinėjama 
kariuomenė, kad apšaudomi kai 
kurie pastatai, transporto prie
monės ar dirbantieji. Nepaisant 
kad komunistinė valdžia nesusi
duria šiandien su didesniu pa
sipriešinimu, bet ji tur. proble-

Saigone ir apylinkėse buvę su
imta du šimtai katalikų kunigų, 
jų tarpe kun. Tranh Hui Than, 
nors jis Vietnamo karo metu 
buvo pasižymėjęs savo priešiš
ka laikysena generolo Van Thieu 
vadovaujamo buvusio Pietų Viet 
namo režimo atžvilgiu. 

diskriminacijos politiką, reika 

Sov Rusijos 
komunistų partijoj 

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijes kandidatai, pagal savo 
socialinę kilmę, skirstomi j dar
bininkus, kolc*hczininkus ir stu
dentus. 1952 — 1955 m. darbi

nių, nes pasitaiko sabotažo veiks I n ^ U b u v o 2S-3 P r o c- ' kolchozi
nių, o taip pat yra ir pogrindžio j n i n kU — 15-8 1 roc., tarnautojų 
judėjimas. Milijoninės armijos į ir s ^ n t ų T ^ J ™ 
keli tūkstančiai nepasidavė ir 
gyvena daugiau ar mažiau slap
tai. Komunistai Įsitvirtino val
džioj, tačiau savo gyventojų lai 

1962 
1965 m. darbininkų — 44.7 

proc, kolchozininkų — 15-0 pro
centų, tarnautojų ir studentų — 
40.3 proc.; 1971 — 1975 m. dar

inėti dar nesugebėjo, kurie mie- i bininkų — 57.6 proc., kolchozi 
lai klausosi žinių apie rezisten
cinius pasireiškimus. 

Susidegino dvylika 
Paryžius. — Vietnamo budis

tų Bažnyčios atstovybę Pary
žiuje pasiekusiomis žinomis, 

vargu ar elgesys kenkia Sovietų ir Japo- j lapkričio mėnesį laimės rinkimus J praėjusių metu lapkričio antrą 
begalės išlikti gyvas, joįgu ne- - nijos santykiams. į įr reikalaus daugiau sumų JAV fan* H o Q,J M m mieste, buvu-
bus tuoj pat paleistas iš kalėji
mo. Kreipimasis buvo pasiųstas 
tarptautinio komiteto "Pagalba 
ir veikimas", vardu, šis komite
tas buvo įsteigtas Paryžiuje 
1974 metais tikslu rūpintis žmo
gaus teisių gynimu. 

Kak"ndorius 

Rugsėjo 18 d.: Juozapas, Ri
čardą, Mingaila, Auva. 

Rugsėjo 19 d.: Januanjus, Zu
zana. Girvinas, Praurimc. 

Rugsėjo 20 d.: Eustrachijus, 
Pilypą. Stegutas. Julita. 

Saulė teka €:32, leidžias 6:57. 

gynybos reikalams. 

Menininkų 
suiminejimas 
Leningrade 

Leningradas. — Sovietų Są
jungos slaptoji policija pasiry-

ninkų — 11.3 proc., tarnautojų 
- i r studentų — 31.1 proc. Per 20 

metų gana radikaliai pasikeitė: 
darbininkų nuo 28.3 proc. paki
lo iki 57.6 proc ; kolchozininkų 
nuo 5.8 proc nukrito iki 11.3 
proc.; tarnautojų ir studentų 
nuo 55.1 proc. nukrito iki 31.1 
proc. (Radio Liberty analizė). 

(Elta) 

Nauji kunigai 
Slovėnija. — Slovėnijoje buvo 

dieną 
šiame Saigone, dvylika vietna-
niečių budisti; vyrų ir moterų 
vienuolių save padegė, tuo būdu 
protestuodami prieš krašto vy
riausybės vykdomą Vietnamo 
budistų Bažnv'ios ir jos narių I jšventinti 49 nauji kunigai, ku-
persekiojimą. Prancūzų žinių a- j rių 18 yra vienuoliai. Didelė dau-
gentūra France praneša, kad • guma Slovėnijos gyventojų yra 
prieš save padegdami, budistų i katalikai. Iš bendro milijono ir 

žūsi Leningrade sustabdyti bet į vienuoliai pssi 'ntė laišką pietų-725 tūkstančių gyventojų skai-
kokj di8kientM judėjimą Pati- j Vietnamo lak na jai revoliucinei čiaus. katalikų Slovėnijoje yra 
kimi šaltiniai skelbia, kad KGB j valdžiai. iški Idami neteisėtas 
suėmė poetą Gennady Trifono- j priemones, kūmomis yra perse-
vą. 30 m., taip pat žydų kilmės; kiojami budis' \ vienuoliai ir yra 

Oras 
Chicagoj ir apylinkėcr šian-

Gars.oji vokiečių automobilių ga
mybos Volkswagen bendrovė plečia 
savo veiklą ir kuria naujus fabrikus 

dien malonus oi-as. Temperatūra j įvairiuose pasaulio kraštuose . čia 
apie 70 laipsnių. Sekmadienį i matome vieno jų fabriko 
saolėta ir šilčiau. ' Brazilijoje. 

Leviną. kuris kaltinamas, kad 
pora kartų užrašęs ant sienos 
antisovietiškus Sūkius. Buvo su
imtas ir kalintis dailininkas Va-
dim Filimonov, tariamai už chu
liganizmą. Buvo iškratytas butas 
disidento Vladimiro Brltisovo, 

kampelį'' kuris net ketvertą metų kalėjo 
pKcbiatrinėj ligoninėj. 

varžoma jų veikla. Vienuoliai 
reikalavo, kad būtų apsaugota 
kulto laisvė, kurią valdžia pa
žadėjo užtikr.nti visom krašte 
religinėm bvr^ruomenėn;. Viet-
nar-o budistu Bažnyčios atsto
vybės Paryžiuje žiniomis, Viet
name yra skaudžiai persekioja
mi ne tik budistai, bet ir kata-

milijonas ir šeši šimtai dešimt 
tūkstančių. 

Baigė gedulą 
Pekinas. — Oficialia: prane

šama, kad Mao Tse-tungo ge
dulas jau baigtas. Tūkstančiai 
praėjo pro karstą, atsisveikin
dami diktatorių, šiandieną Ten 
An Men skvere įvyksta jo atmi
nimui mitingas. 

bet jei padėtis reikalaus, bus 
kariaujama. 

Kardino'o reika'avimas 
Visiem Pietų Afrikos gyven

tojam be išimties privalo būti 
užtikrintos žmogaus veitos gy
venimo sąlygos ir visos pagrin-; skelbė žinią, kad Praną* ir Al-
dinės neliečiamos žmogaus lais-! girdas Bražinskai jau iš Vene-
vės. pažymi Cape Towno arki-! cuelos išvykę, jie skridę į Kana-
vyskupas kard. McCann Pietų dą ir sustoję Amerikoj, kur Al-
Afrikos ministrai pirmininkui \ girdas vedė Amerikos lietuvai-
pasiųstame laiJke, kur; pasira- Į tę, su kuria keletą metų susi-
šė taip pat daugiau negu 80 šacs rašinėjo. % Kanadą jie skridę pa-
arkivyskupijos kunigų. Kard. i sinaudodami turkiškais pasais. 
McCann, pasmerkęs Pietų Afri- j Iš Venecuelos Bražinskai išvy
kos vyriausybės vedamą rasinės | kę jau prieš trejetą savaičių. 

Vėliausiomis žuvomis, sūnus Al
girdas Bražinskas yra kalėjime 
Bostone. 

Rekordinis anglie 
kiekis 

Gėireva, Šveicarija. — Anglių 
produkcija šiais metais buvo re
kordinė, kaip skelbia Europos 
Ekonominė komisiia. 1975 m-
buvo iškasta 2 397 bO. tonų **• 
glių, 4-7 proc. daugiau, negu me
tais prieš tai. Nuolat kylančios 
naftos kainos didina domėjimąsi 
anglimis tarptautinėje rinkoje. 
Pvz. Lenkija tuo reikalu gerokai 
susirūpinusi. Ji skelbiasi, kad 
turi požemyje daug anglies, ku
rią intensyviai kasa ir ekspor
tuoja užsienin. Atrodo, kad pa
gal anglies eksportą Lenkija da
bar užima antrą vietą pasauly 
po JAV. Anglies krašte vis dau
giau iškasama. 1974 m. buvo iš
kasta 157 mil. tonų anglies, o 
1975 m. jos gauta 162 mil. tonų. 

Teroras Argentinoj 
Buenos Aires. — Automatais 

ginkluota teroristų grupė ap
šaudė ir numetė granacą j ar-
gentiniečio Fordo įmonės tar
nautojo namus. Niekas nebuvo 
nukautas, bet per pastarąsias 
dvidešimt keturias valandas nuo 
teroro žuvo 11 asmenų. Iš viso 
šiais metais jau žuvo 962 asme
nys. 

Pašalino ministerius 
Praga. — Čekoslovakijos ag

rikultūros ministeris ir du mia. 
pirmininko pavaduotojai paša
linti is pareigų. Kaltinami, kad 
dėl blogos organizacijos neįvyk
dė žemės ūkio planų. 

Kubiečiai Angoloje, atsiradę Sovie
tų patvarkymu, čia ir pasiKko. Kai 
kurie jų įsikūrė ir su šeimomis. 

JRUMPAI 
IŠ VISUR 

• Britų Kolumbijoj, Kanadoj, 
už 265,000 dol. buvo nupirkta 
80 akrų buvusi gyvulių farma 
ir čia įsteigtas Tamagawos var
do universitetas. 

• Ispanijos šiaurėj, baskų gy-
venamoj srityje, siaučia streikai 
ir demonstracijos, kai policija 
nukovė vieną jauną demonstran
tą. 

• Amerikoj, manoma, Į980 m. 
dirbančiųjų amerikiečių skaičius 
pasieks 100 milijonų darbininkų, 
o 1990 m. sieks 114 mi!. šiuo 
metu dirbančiųjų yra 92.6 mil. 

• Japonijoj perėjo taifūnas 
100 mylių per valandą greičiu 
ir žuvo 104 asmenys, o 225,000 
paliko be pastogės. 

• Gen. Robert Taylor, kuris 
vadovavo oro jėgom, kurios nu
metė pirmą atrrninę bombą ant 
Japonijos, mirė Californijoj, su
laukęs 74 metų amžiaus. 

• Bostono mieste 1.300 taksi Briuselis. - - Nato sekretorius 
vairuotojų pradojo darbą po po- gen. Joseph Lurns teigia, kad 
ros dienų streiko. | Sovietų Sąjunga tyčiomis atide-

• 4an Peive, latvis mokslinin-; lioja pasitarimus su Amerika a-
kas, mirė Maskvoje. 1959 - 62 m. į tominių ginklų klausimu, nore-
Matskvos pavergtos Latvijos dama palaukti, kaip pasibaigs 
min. pirmininkas. JAV prezidento rinkimai. 
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MOKSLEIVIAI NERINGOJE 
stovyklauto' 

-

-
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-I r* f . 

• 
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Rytinio Pakraščio moksleivių 
ateitininkų stovykla įvyko Ne
ringoje. 

Si stovykla pasižymėjo puikio
mis paskaitomis, gera nuotaika, 
sportu, žaidimais ir kitais įvairu
mais. Štai paskaitų, svarstybų ir 
diskusijų sąrašas: dr. E. Vaišnie-
nės — '"Žmogaus kultūra ir as
meniški "burbuliukai". Dr. V. 
Vyganto — Kas yra mano aplin
ka, Vyto Maciūno — Kaip aplin
ka mus veikia-. Šios abi paskai
tos labai papildė viena kitą. Li
no Kojelio paskaita ''Koki žmo
nės paveikia aplinka?" Sesers Ig-
nės — "Kas aš esu, ir kodėl aš 
čia esu?". Gitos Kupčinskienės 
paskaitos tema buvo apie įvykius 
dabartinėje Lietuvoje. O apie 
žmogaus trečią dimensiją kalbėjo 
Linas Vaitkus. Svarstybų tema 
buvo "Dabartinės pasaulio pro
blemos". Jas pravedė Paulius Ma-
liška, Gintarė Gečytė ir Vida 
Morkūnaitė. Visos šios paskaitos 
ir svarstybos skaitytos dviejų sa
vaičių laikotarpyje buvo labai 
Homios, aktualios, gyvai veikė i 
klausytojus susilaukdamos daug 
klausimų ir komentarų iš klausy
tojų. 

Bet stovykloje nebuvo tik pas
kaitos! Stovyklautojai jau gerai 
pasilinksmino per pirmą tradici
nį susipažinimo vakarą. Buvo 
žaidimų ir šokiai. Pirmos savai
tės trečiadienį buvo iškyla į "Sun-
sėt Lake". Tai teko-.lygiuoti 15 
mylių ten ir atgal. Žinoma, po 
tokio žygio šokiai nelabai derino-
nosi, nes visi buvo pavargę. 

Sekančią dieną buvo "kasų 
diena". Tą dieną visi stovyklau
tojai ir vadovai turėjo susipinti 
savo plaukus i kasas. Kas netu
rėjo kasų, tas turėjo negauti val
gyti. Vakare buvo žaidimai. Jų 
tema —• '"Koks Prots". Žaidimo 
pagrindas yra taškų sistema ir 
panašus į amerikonišką žaidimą 
"Icopardy*". 

Penktadienį buvo rezistencijos 
ir susikaupimo vakaras, kuris sto
vyklautojams paliko gilų įspūdį. 
Eisenoje ėjome nuo stovyklos eže
rėlio iki beržų šventovės, iki au
kuro. Visus stovyklautojus gau-
\& savotiška graudi nuotaika. Ką 
vadovai perdavė — tai mes per
gyvenome... 

Šeštadieni dalis 
jų išvyko į vestuves ir mums pa 
sidarė nuobodu. Nesmagūs buvo 
ir šokiai, bet mus pralinksmino 
gerosios Neringos šeimininkės, 
iskepdamos "vestuvių pyragą". 

Sekančią dieną grįžo 'vestuvi
ninkai", vadovai ir stovyklauto
jai ir parvežė tikro vestuvių py
rago "raguolio". Skanus buvo ra
guolis ir smagu, kad grįžo visi sto
vyklautojai. Visi padėjome ruoš
tis kaukių baliaus programoms, 
kurios mums pavyko labai gerai. 

Taip pat turėjome "savival
dos" dieną. R pačių stovyklau
tojų buvo išrinkti vadovai. Ko
mendantas — Paulius Klimas, 
Ritonė Ivaškaitė — berniukų va
dovė, Paulius Jurskis — mergaičių 
vadovas. Kristina Mališkaitė va
karinių pramogų vadovė. Viskas 
pavyko puikiai. Komendantas gee-
rai valdė o vakarinėje programo
je buvo karnavalas. 

Antros savaitės ketvirtadienis 
— buvo sporto šventė. Susiorga
nizavo trys komandos. Per visą 
dieną turėjome bėgimų, plauki
mų, ir žaidimų rungtynes. Va
kare buvo pasirodymai. Į aikšte 
[žygiavo komandos: viena su mar
šu, antra su daina, trečia su šū
kiu. Po to buvo vaišės ir buvo 
pranešti laimėtojai. Pirmą vietą 
laimėjo "Juodkojai", antrą "Su
kilėliai" ir trečią "Raudonšvar-
k i a i \ 

Priešpaskutinę stovyklos die
ną praleidome smagiai. Puošėme 
salę, valgyklą, paviljoną. Vakare 
buvo talentų vakaras, ir po pro
gramos sekė šokiai. Prieš sakant 
"Labanaktis", stovyklautojai ir 
vadovai prisiminėm linksmai kar
tu praleistas dienas ir vakarus. 

Šeštadieni visi nuliūdome... 
Paskutines valandas būdami kar
tu vis dar prisiminėme, kaip buvo 
smagu būti visiems drauge, koks 
buvo smagus laikas... 

Nors buvo nedaug stovyklau
tojų, visi jautėmės kaip maža šei 
mynėlė. Ir smagiai praleisto lai
ko, draugų ir vadovų mes ilgai 
nepamiršime. 

Stovyklai vadovavo Linas Mi-
kulionis, Linas Vaitkus, Jūratė 
Krokytė, Daina Jurkutė, Algis Ma
ciūnas, Linas Kudžma, Danutė 
Norvilaitė, Linas Kojelis ir Vita 
Musonytė. Rasa Krokytė 
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SENDRAUGIAI DAINAVOJE 
Antradienis, saulėtą parc^os įspūdžiais 

:y jam;eį i 
L'. aiSŽk'.C* i 

:u, dangum:. 

poiisir. 
, ciidrr. 

šios buvo k./. ' ice.č": 
Pugevičiaus ir kun 
lrečiaaic-n;. i:,.-.;, k:, 
] U S. 

Prieš e.'r.an: ::•.. 
isrue; i . O , 

nos rytą, rugpiūčio 17, Dainavo-j darni kronikų šV 
je vėliavos pakėlimui pasirinko padėtj Lietuvoje, 
apie 60 stovyklautojų. Kaip di- i :ė:ą antradieni I 
dėlės giminės susitikirr..-. taip h 
sendraugių stovykloje, pendraa-
ja daug kartų — pradedam and 
ateitininkuos pirmūnų — B. Žu
kausko, P. ir K Kebfmskij, A. 
Dumbrienės. baigiant paaugliais 
ir tiek daug prie stovyklos Žavu
mo prisidedančiais darže&ažais 
stovyklautojais, kurių jauniausia 
buvo 7 mėn. Venta Norvilaitc. ! 

Pakilo vėliavos, n - ?'< a m bėjo į 
himnas. Skaniai pavalg. rr. pusry-
čius ir vaikai nu^k-bėjo Ka rolės 
Veselkaitės vedamas di^elin, c 
suaugę — salėn pasiklausyti prof. 
dr. Viktorijos Skrupskerytės pa
skaitos: "Egzilinė tematika Te
mo Venclovos poezijoje". Prele
gentė įdomiai pristatė išeiv iš.<ą. 
egzilinį temų svarstymą )aįį 
mąstymo būdą, o ne istorinės trem 
ties ar krašto palikimo pergyveni
mo aprašymą. Egzilės temą yra 
universali pasaulinėje litera.Ūro
ję, nes tremtinio išgyvenime: 
universalūs — nuo Adomo iš ro
jaus išvarymo, nuo tėviškės pra
radimo iki žmogaus aMenacijos 
jausmo jam gyvenant nedr.v.:zi>-
koj visuomenėj. Tomo Ver.c o-

^soie 
di^kutu,-
Bsž-'\c'i -

lavoje, 9kirs-
D nuostabiai 
yje nematy-

Sauič; Palubiiiskier.L 

Trečiadienis , v-.-. Irau g: ų sto-
rytinės Mi-
o:06 kun. K. 
K. Trirna.< • 

jau įpusė-

vSaut jau-
J-..<ė".ė . c -

liavas. Pasistiprir. .• ^i^: v-r.ir.:-.-.-
giai pusryčiais. \'yresr.ie;i r;esišr^-

kun. 
OaJ.-.ekesio 

dalyvauti Lietuvių Katalikų fe
deracijos suruoštuose Šiluvos Ma
rijos atlaiduose. Drauge dalyva
vo kun. Lipniūno ir Prano Dieli
ninkaičio kuopų ateitininkai. 

\ iCa KllD.'"Vtė 

• Redakcija 
&3Q — i:3C. 
Ifc30 — 12.00. 

• Art r -,.st.-į< 

i rc i k2.r.i:er. k t ?. -c^ccįa straipsnius tetos gavo 
^ ^ A c c ^ - i I auožiūra. Nesunaudotą straipsnių 

I nesaugo, juos grąžina tik iš anks-
h • r b * «i-v 1 vo susitarus. Redakcija už skelbi-

t a r syc r ? , ^i -.:-". Iti 
dlentaia nuo &:3ū iki ii.00. 

4 . - t ._.. , neatsako. Skelbimu, kai-
§ oo« prwwic^as06 g&va* prašymą. 
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:J}{VO- A" 
vENT 

111. 60629, tel. WA 5 — 2017. 
4 — 6 skyrių berniukų būre-

vos poeziją egziline galima 

>'rr:̂ o 
V?<a* 
seorte 

tyti šia paskutine prasme. Joje jau
čiasi poetas atskirtas nuo tautos, **tyįpįfi ' 
svetimas, praradęs namus, apr»i £*y<Į!*§į 
poetas gyvena tautoje, o ne dias- i 
poroje. Prelegentę pristatė ir ais-
kusijas gražiai pravedė Mir^a 
Girniuvienė. 

Kadangi vėlai pirmadienio va
kare stovyklon iš Eucharistinio 
kongreso atskubėjo sendraugių 
ateitininkų dvasios vadas kun. 
Kazimieras Pugevičius, tad vidur
dieny susirinkome bendrom šv. 
Mišiom. Kaip visuomet, mus ri
šo bendra malda, giesmės, gra
žiai komendanto Pr. Zarankos 
pravedamos ir šv. Komunija. 

Po labai skanių pietų, pasi
maudžius Spyglyje ir pabendra
vus pavakariuose, įvyko smarkios 
tinklinio ir kvadrato rungtynės, 
kur ir tėvai ir vaikai ir jaunimas 

J ne tik rungėsi, bet kartu ir džiau-
! gėsi. Tikrai visi Išėjo laimėto-
• jsis. 

Pavakarieniavę ir pasitikę sto
vyklos rengėjo Pr. Baltakio ką tik 

j iš aerodromo atvežtą kun. K. Tri
maką, dainuodami laukėm Atei
ties montažo. Deja, technika pa
kišo mums koją ir, neradus tinka
mų aparatų, šis montažas neį
vyko Padėtį išgelbėjo kun. K. 
Pugevičius, sutikdamas vakaronė
je pasidalinti Eucharistinio kon
greso, nuotaikomis. Kongrese da
lyvavo gausus būrys Amerikos lie-

Kučiuodami ejc -\.£-o 
Kęstučio Trin;s.\ 
"'Ką liudija prie mirties slenksčio 

1 buvusieji". M •» m - . e d ė .-n a i. o -
i sius vaikus j iarž.-.Į. s.:*.:* '.: ; ,r: -
Į DŪtų laisva valandėlė cv-:<ia„-
i sy~~ pa^iiCKesic. 
I Kun. K. Trimako pašnekesio 

'„_ t matu salės dwrys karts nuo karto 
atsToary 3a vb ir išgirsdavai "Ma-

-.-..I11^' Tai buvo stovyklos kasdie-
' nybė — mažų;u stovyklautojų 
reikalavimas mdmos dėmesio jų 
baigtiems darbeliams, o gal tik 
pasivkrinimsį, a/ ta m .a n-.- . -:ra' 
yra ten, kur sakė. kad ii c;.v 

Pasinaudoaamas aprašymais 
e arte-r Life ', kun. K. 
kėlė įdomių minčių. 

K.ausyt.vjai .--.".r...i i>i;u;:c,̂  : ^_.-
.<cisi; J s ;r K"«i minčių pa-iv.dJ-

P .yklautojai pavalgė skanius 
ir išrūko pailsėti arba pa-
yt:. ? rą valandų prieš 
•re sporto mėgėjai rinkosi 

aikštėj pasimankštinti, 
pasijudinti, tinklinį palošti! 

Vakarienė buvo septintą va
landą, po jos vėliavos nuleidimas. 
8 valanda mažieji stovyklauto
jai nusiprausę naktinius rūbelius 
užsidėję, ėjo klausytis pasakos — 
Pranas Zaranka paskaitė apysaką 
Vinco Pietario "Lapės gyveni
mas ir mirtis'\ Vaikai, P. Zaran
kos pamokyti, padainavo keletą 
dainelių, pasimeldė bendra va-

Philadelphijos ateitininkų me
tinė šventė, kaip jau buvo skelb
ta, įvyks rugsėjo 25 — 26 d. Po
kalbį su moksleiviais ateitinin
kais praves Elenutė ir Rimas Ju-
zaičiai. Programa vyks pas Ge-
čius, 9660 Pine Rd., 2 vai. po pie
tų. Tą patį vakarą bus meninė 
programa. Rochesterio jaunimas 
suvaidins "Žvakidę". Po to šo
kiai. 

Sekmadienį, po lietuviškų šv. 
Mišių (10:30 vai. Šv. Andrie
jaus bažnyčioje), bus iškilmingas 
posėdis. Paskaitą skaitys L. Koje
lis. Visi ateitininkai kviečiami da
lyvauti. Daugiau informacijų tei
kia Gintarė Gečytė. tel. 215 — 
677 — 1684. 

Iš PR. DIELININKAIČIO 
KUOPOS VEIKLOS 

Pr. Dielininkaičio moksleivių 
ateitininkų kuopos vadovybė, su 
sirinkusi rugpjūčio mėn. 13 d. po
sėdžiui, peržvelgė kuopos veiklą, 
diskutavo atskirų būrelių susi
rinkimų programas, ypatingai 
pabrėžiant lietuvių kalbos var- į 
tojimą kaip vadovų, tąįp ir na- į 
riu tarpe: aptarė bendruosius kuo 
pos parengimus. Nutarta susmn-j 
kimus Šaukti du kartus mėnesy, 
bandant suderinti būrelių susi
rinkimų laiką, idant šeimos, ku
riose yra daugiau kuopos narių, 
galėtų susirinkimams skirti tą 
pačią dieną. 

Pažymėtina, kad gražiai uni
formuoti kuopos atstovai dalyva
vo švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos Šiluvos atlaidų procesi
joje rugsėjo 12 d. su vėliava. Da
bar artimiausias bendras kuopos 
renginvs — rudens iškyla spalio 
3 d. 

Šiuo metu kuopa turi pakanka
mai vadovų, tačiau nutarta ieš
koti būdų, kad, pareiškusiems 

2711 W. 86th St.. Chieago, 111. 
60652, tel. 471 — 0661 ir Aud
rius Rusena s 7247 S. Maplevvood, 

atlikę didelį darbą registruojant 
jaunučius, jaunius ir vyr. moks-

lio vadovai: Balys Lukošiūnas, leivius į vasares stovyklas. Vida, 
laikinai pasitraukusi iš vadovės 
pareigų, mielai sutiko, - reikalui 
esant, padėti kuopos veikloje. Vėl 

tais. 
Kuopos vadovybė 

Chieago, UI. 60629, 778 — 8645. j žada sugrįžti ir vadovauti mer-
7 — 8 skyrių mergaičių būre- į gaičių būreliui kitais mokslo mė

lio vadovė: Daina Kojelytė, 6941 
S. Claremont Ave., Chieago, 111. 
60632, tel. 476 — 1747. 

7 — 8 skyrių berniukų būrelio 
vadovas Linas Sidrys, 5523 S. Cla
remont Ave., Chieago, 111. 60636, 
737 — 4011. Kuopos globėja — 
Agnė Kižienė 7118 S. Troy St., 
Chieago, 111. 60629, PR 8 — 2709. 

Registruojant naujus narius, 

Paieškojimas 
Ieškomas JONAS KASAUSKAS, 

sflnus Jono, iki 1960 m. gyv. 10525 
S. Paulina Ave., Harvey, Eiinois. Jis 
yra apakęs. Ieško sesuo Emilija iŠ 

ir Lietuvos. Kas Žinote apie Joną Ka-
įvairiais kitais kuopos bei b ū r e - ! sauską, ar jis yra gyvas ar miręs, pra-
lių reikalais prašome kreiptis i ^ " ^ suteikti žinias šiuo adresu: Sta-
aukščiau nurodytais adresais. 

Tikime, kad su Dievo pagal
ba bent dalele galėsime prisidė
ti prie mūsų jaunimo auklėji
mo. 

Šia proga norėtume padėkoti 
mūsų vadovams: Vidai Kazlaus
kaitei ir B. Lukošiūnui, kurie vra 

sys Rimkus, 5954 S. Tj-oy St^ Chiea
go, I1L 60629. Tel. T7&-2453. 

Tel . — 337-1285 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

700 No . Mlcfaigan Avenue 
Kambarys 409 

Valandos pagal susitarimą 

norą dirbti su jaunučiais ar jau-canne malda, padėkojo už pasa-|niaXs> b Q t ų sudaryW$ s ą I y g o $ kuQ_ 

Ateities žurnsJo 65 metų sukakties minėjimo 
metu: E. Paliokienė, A. Šimkienė, E. Razmienė. M. Eivaitė, dr. K. Pemfcus 
ir kun. dr. K. Trimakas. Nootr. J. Kuprio 

"ATEITIES" SUKAKTIES 
5VENTĖ 

Spalio 15 — 17 d. Chieagoje 
ruošiama šventė "Ateities" žur
nalo 65 m. sukakčiai paminėti. 

Penktadienį, spalio 15 d., 7:30 
va!, vak., Jaunimo centre bus ro
domas multf — media monta-
las »cfe "Ateities" praeitį. 

Šeštadienį, spaho 16 d., 7 vai. 
vak., Jaunime centre {vyks "Atei
ties* vakaras. Jo metu bus įtak-

tuvių, 2 vyskupai ir < kunigai 
iŠ Lietuvos. Gilų įspfidį daly
viams paliko Čiurlionio ansamb
lio giedojimas ir kanklių muži
ką šv. Mišiose šv. Petro ir Povi
lo pilnutėlėj katedroje. Kun. Pu
gevičius atvežė dalį lietuvių pa
rodos, kuri buvo išstatyta kon
grese — paveikslais ir schemo
mis parodomas Dievo alkis dabar-

ką, ir nudardėjo į visas puses, į sa
vo kambarius miegot. 

Saulei nusileidus ir vaikams už
migus, suaugę ėjo į baltojo namo 
salę pažiūrėt: filmo apie prof. J. 
Brazaitį. Filmui pasibaigus, nak
ties ramybė apsupo Dainavą ligi 
sekančio ryto. L. Š. 

CICERO ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 

Statoma komp. Dariaus Lapinsko 
'Vargdienių Mišių" premjera; 
solo partiją išpildys Dalia Kučė-
nienė. Dalį meninės programos 

, . . „ , ' , K j v. tineie Lietuvoje. Besidalindami 
atliks Clevelando studenčių j 
ateitininkių choras "\reriįa", ku
riam vadovauja Rita Čyvaitė 
Po programos — vaišės ir šokiai., 
s T • ei-v i » -x ' r« parengimų nerengti. Visi ide-
Sokiams gros Slibino orkestras ts i. , * . . . . . x. 
Rochesterio, N. Y. ' } o s d r a u g a ' fr d r a u g 0 5 h ! e č ] ž m u 

Visi Chicagos ateitininkų vie-
• n etai prašomi tą savaitgalį atski-

tos jatfRimo konkurso preaujoa. ir taikąs dar nenustatyti. 

1 dalyvauti mūsų žurnalo sven-
Sekmadienį, spalio 17 d., pla-! tėfe. 

auojama turati $v. MSias. Vieta j "Ateities šventės . nuvežė kuopos narius į Svč. Mer- j tai. PR 8—2709 

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. įvy
ko šių metų pirmasis Vysk. M. 
Valančiaus moksleivių ateitinin
kų kuopos susirinkimas. Pirmi
ninkas Viktoras Radvilas pradėjo 
susirinkimą Šv, Rašto skaitymu. 
Rota Končiūtė perskaitė valdybos 
posėdžio protokolą- Buvo pasi
tarta einamaisiais reikalais: me
tų veikla, susirinkimų tvarka ir 
metine tema — Kristus Pasauly
je. Bažnyčioje ir mano gyveni
me. Rūta Končiūtė pravedė disku
sijas apie .piktumą ir jo apraiškas 
mūsų kasdieniniame gyvenime. 

Visi buvom pavaišinti P. Kon
čienės Iškoptu pyragu. Besigar
džiuodami ž:•"";• ėjome mok. J. Kon
čiaus filmą iš praėjusių metų 
kuopos gegužinės. 

Po susirinkimo P. Norkienė 

pos veikloje dalyvauti. 
Būrelių susirinkimai. Pirmieji 

būrelių susirinkimai įvyks rug
sėjo 25 d. 2 vai. po pietų. Jaunu
čiai (darželis — 3 skyrius) susi
rinks pas Rūtą Norkutę, 7142 S. 
Francisco Ave. 4 — 6 skyrių mer
gaitės rinksis pas Audrę Kižytę, 
7118 S. Troy St. 4 — 6 skyrių 
berniukai savo susirinkimą turės]J 
Balio Lukošiūno namuose 2711 
W. 86th St. 7 — 8 skyrių mer
gaičių susirinkimo vieta bus pra-J 
nešta vėliau. 7 — 8 skyrių būre
lio berniukų susirinkimas įvyks j 
pas Algį Kazlauską 7316 S. Rich-
mond. Visi nirisii prašomi savo 
būrelių susirinkimuose dalyvau
ti. 

3 sk. jaunučių vadovės: Rūta 
Norkutė, 7142 S. Francisco 
Ave. Chieago, III. 60629, tel. PR 
8 — 3579, Dalia Bilaišytė, 7351 
S. Sacramer.to, Chieago, 111. 606 
29, tel. YVA 5 — 0939 ir Lionė 
Bradūnaitė, 6515 S. Rockwell, 
Chieago, 111. 60629, 776 — 9275. 

4 — 6 skyrių mergaičių bū
relio vadovės: Audrė Kižytė, 7118 
S. Troy St, Chieago, UI. 60629. 

Daiia Garrj-

1. JEIGU TURITE GUMINIU; AR DRAUGŲ LIETUVOJE 
ar norite atsiminti juos pasiųsdami siuntinį, žiemos sezo
nui ir ateinančioms Kalėdoms 

2. MtSŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais 
metais mes persiunčiame į Lie:uvą greit ir saugiai tūks-
tačius siuntinių. 

3. MCSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių labai vertinamos Lietuvoje. 

4. JEIGU JCS NOKITE PAKVIESTI I š LIETUVOS 
GIMINES mes parūpinsime reikalingus dokumentus. 

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 Scuth State Str. 
Chieago, iii. 60604 
Tel.: Wft 2-9354 
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VEIKLOS MITUS PRADEDANT 
Su pasisekimu praėjo tautinių ma net ir savoje aplinkoje. 

Šokių šventė ir bendras Ameri- Dabar jau ir prasideda veiklos 
kos nepriklausomybės 200 metų metas. Kiekviena organizacija ir 
sukakties minėjimas. Tiek šoke- draugija mėgina parodyti savo 
jų, tiek žiūrovų perteklius rodė gyvybę. Negalima peikti, kai ma-
šventės prasmę ir tautinės dva- žųjų organizacijų nariai sueina 
šios gyvastingumą. Prezidemie- kartu pabūti, pasidalinti patirti
nės dalyvavimas pakėlė prestižą mi ir pabendrauti, bet galima ir 
kaip etninės grupės ir sustiprino iŠ jų laukti, kad kultūrinis ren-
pozicijas įtaigoti dabartinės vai- ginių pobūdis nebūtų sumenkin-
džios viršūnes laisvės reikalais, tas tik į vakarienes, kavutes, 
Toks didelis apimtimi susibūri- banketus ar nereikšmingų su
mas džiaugsmo Širmuliu pajų- kakčių minėjimus. 
dino patriotiškai besilaikančių Planuoti veiklą reikia metų 
širdis, nes išeivijos atveju skai- pradžioje. Bet ir planavimui rei-
čiai turi didelę reikšmę. kia idėjų, kurios būtų naujos su-

Šventei buvo rengtasi ilgai ir sirenkantiems ir naujos no-
kruopščiai. Tai nereiškia, kad rintiems savo organizacijoms va-
visi darbai ėjo taip sklandžiai, dovauti. Kai iš anksto žinai vie-
kaip pati šventė. Įdėtos darbo, šų kalbų turinį, įžangas ir užbai-
poilsio ir nemigo valandos ne- gas, prezidiumus ir supažindini-
skaičiuojamos pinigais. Jas ga- mus su visiems pažįstamais as-
lima skaičiuoti tik savais kultu- menimis, tai žinai taip pat, kad 
riniais, tautiniais ir meniniais stokosi kultūrinės atgaivos, tau-
laimėjimais, kuriuos davė šventė tinės dvasios gaivinimo ir bend-
ir ypač didelis lietuvių susibūri- rujų siekimų paskatų. Nerei-
mas. Panašaus skaičiaus net sa- kalingi kartojimai tik vargina 
vųjų nebūtų galima sukviesti, jei ir atstumia, o jau ne tik jaunes
ne toks specialus užmojis, kaip niesiems, bet ir vyresniesiems 
tautinių šokių mokymas, jų gro- reikia tautinės dvasios pasipildy-
žio parodymas, jaunimo į šokių mo. 
grupes sujungimas, pačios šven- * 
tės meninis lygis. Tautiniu po- Kai lietuviška veikla išsikve-
žiūriu tai neįkainuojamas įvykis, pia, ji praranda tikrosios veiklos 
turįs bent keleriems metams į- tikslą. Tautinė veikla išeivijoje 
takos. Juo labiau, kad tokios įta- turi gaivinti tautinę gyvybę, ne 
kos reikia mokykloms išlaikyti, tik vyresniuosiuose žadinant 
jaunimui į organizacijas jungti, sentimentus, bet ir jaunesniajai 
vyresniuosius skatinti konkre- kartai duoti ką nors savito - tau-
tiems darbams. tinio, ideologinio, visuomeninio 

Jei žvelgsime kritiškai į šią tau- ar kultūrinio gyvenimo prasmę, 
tinių šokių šventę, neapseisime Parodyti nesubanalintus savos 
be laimėjimų ir nesklandumų kultūros atspindžius — tai kurti 
paminėjimo, nes reikia juos h to- pagrindus, kuriais atsiremtų idė-
bulinti. Techniško parengimo ar jos, savaime skatinančios daly-
meninio lygio atžvilgiu buvo ir vauti kultūros kūryboje. Tik kul-
nesklandumų, kurie gali būti tūrinius kūrinius galime palikti 
pamoka ateičiai. Išmintingasis ateinančioms kartoms ir pratęsti 
mokosi iš kitų ir iš savo klaidų, visuomeninę ir politinę kovą už 
jas taisydamas. Šios didžiulės Lietuvą ir lietuvius. 
šventės surengimas yra Lietuvių Didesniais, nors ir trumpalai-
Bendruomenės užmojis ir specia- kiais, laimėjimais reikia džiaug-
lios komisijos darbas, bet tiek tis. Tai yra paskatas dirbti ir au-
bendruomenei, tiek šokių moky- kotis tautiniam reikalui. Jie ska-
tojams ar techniškam rengėjui tina lietuviškon veiklon ir jau-
reikia maryti ir laimėjimus ir ne- nesniuosius, kurie dar nėra ap-
sklandumus. Visiems reikia linkos sugniuždyti ir pasime-
džiaugtis kultūriniu, visuomeni- tę svetimybėse. Šokių šventė pa-
niu ir tautiniu atžvilgiu atiduo- rodė, kad dar yra idealistinio 
ta duokle, bet ir teisingai vertin- jaunimo, kuriam tereikia tik va-
ti praėjusias šventes ir pasinau- dovauti, juos šokiu, daina, sava 
doti ateities pasirengimams. kalba įjungiant į tautinę bend-

* ruomenę išeivijoje.' Tačiau di-
Tautinių šokių komisija savo džiosios šventės sudaro tik progą 

darbą jau atliko. Bendruomenė susitelkti prie tautinių reikalų. 
ir mokytojai turi toliau tęsti tą Dar reikia numatyti planus ir 
patį darbą ir jau dabar tuoj ateičiai, kad tie reikalai išliktų 
ruošti dainų ar tautinių šokių širdies peršuliu be paraginimų 
Šventei naujus dainininkus, bent kas savaitę susiburti lietu-
naujus Šokėjus, kurie pereitoj viškose organizacijose, sutelkti 
šventėj striksėjo dar tik mažųjų daugiau vaikų į lituanistines 
eilėse. I šokių ir dainų mokyto- mokyklas, suburti daugiau jau-
jus žiūrime su pagarba ir viltimi, nimo į meno būrelius. Šiuo po-
nes jie dar nepavargo. O tie, ku- žiūriu negalėtumėm jau didžiuo-
rie gali pavargti, augina ir palie- tis, kad esame viską atlikę, nes 
ka savo pavaduotojus. Ir šioje tik dalis lietuvių vaikų teeina į 
šventėje jau matėme ilgametes šeštadienines mokyklas, daly-
šbkių mokytojas ir buvusias jų vauja jaunimo organizacijose, 
mokines ar eilines šokėjas vado- šokių ar dainų grupėse. Cia ir vėl 
vių pareigose. Tai vienas uždavi- reikia idėjų, toms idėjoms reali-
nys, kurio negalima palikti toli- zuoti planų ir paskatų, ateinan-
mai ateičiai, o reikia spręsti grį- čių iš vyresniųjų ir siekiančių pa
žus savo gyvenvietėn, kur tik yra čius jaunuosius, 
šokti ar dainuoti norinčio jauni- Naujos idėjos ir reikalingi 
mo. planai gimsta susimąstyme ir 

Šokių šventė ne kartą parodė, tikrovės įžvelgime. Nei idėjos, 
kad kultūriniai renginiai turi di- nei planai neturi būti improvi-
desnę vertę, negu eiliniai subu- zuojami, bet gerai aptarti ir pri-
vimai, kuriuose kultūrinio turi- taikyti dabarties sąlygoms. Da
nio mažai terandama. Žinoma, bar kaip tik yra laikas organiza-
niekas negali norėti tokių šven- ei joms ir įu vadovams tai paro-
čių kasmet. Tačiau norėti, kad ir dyti, nes nuo to priklausys pla-
eiliniai renginiai remtųsi įvai- tesnės tautinės veiklos likimas, 
resne kultūrine programa, gali- Pr. Gr. 

PRIEŠRINKIMINIAME (KARŠTYJE 
Partijos įtempia jėgas rinkiminėse varžybose 

JAV konstitucijoje, vienoje se
niausių, net neužsimintos parti
jos. O jos anksčiausia ir atsirado 
šiame krašte. Skirtingos pažiūros 
į krašto valdžią, užsienio politi
kos linkmės išugdė ir sužlugdė 
partijas. Vargu kuriame kitame 
krašte buvo toks žiaurus pilieti
nis karas, kurio metu ir politinės 
partijos bandė primesti savo va-
lią. 

Amerikiečių politinės partijos 
yra pragmatiškos, ginančios prak
tiškus reikalus. Demokratai dau
giau rūpinasi neturtingaisiais, 
kalba apie etnines mažumas, jų 

GEDIMINAS GALVA 

rytos klaidos. 
Visai kita padėtis susiklostė 

kongrese. Nuo 1954 m. respubli
konai prarado daugumą ir pa
staruoju metu jų padėtis dar pa
blogėjo. Prieš 22 m. respubliko
nai turėjo 48 senatorius, 221 at
stovą, o šiuo metu 38 — senato
rius ir 145 atstovus. Tik 13 gu
bernatorių yra respublikonai. 

Gallup viešosios nuomonės ty
rimo duomenimis 1954 m. 
34 proc. gyventojų buvo linkę 

teises. Respublikonai remiasi vi-1 balsuoti už respublikonus, o da-

neabejotinai turės įtakos tolimes
nei partijos politinei veiklai. G. 
Fordas laimėjo rinkimus 1,187 
balsais prieš 1,070. Ar R. Reaga-
no Šalininkai stos atviron kovon? 
Ne visi pasirinko tą patį kovos 
būdą. Vieni liko nuošalyje, o kiti 
tuojau ėmėsi kurti naują partiją. 

Tokio dramatinio respubliko
nų suvažiavimd nebuvo nuo 1952 
m., kai reikėjo pasirinkti D. Ei-
senhovverį ar R. Taftą. Partijoje 

J atsiradusiems plyšiams užglaisty
ti G. Fordas pasakė gerą kalbą. 

Rimties valandėlei 

MANO PARAPIJA - MANO 
BAŽNYČIA 

• 

duriniuoju sluoksniu ir turtingai
siais. Abi partijos bando įsiteikti 
viduriniam sluoksniui, nes be jo 
pritarimo negautų ganėtinai bal
sų išrinkti prezidentui. 

Abi partijos turi savo linkmes: 
konservatyvią, liberališką, o pa
staroji dažnai kartais painioja
ma su socializmu. Tiesa, kultū
rinėje veikloje, ypač švietime, net 
JAV santvarkai priešiškos pasau
lėžiūros dangstosi liberalizmu. 
Visa tai neturi sąlyčio su politi
nėmis partijomis. 

JAV politinės partijos yra rin
kiminės mašinos, kurios sukrun
ta prezidento rinkimų metais. 

Respublikonų atoslūgis 
JAV prezidentas turi didžiau

sią įtaką krašto valdyme. Jis pa
renka valstybės sekretorius, su
daro vyriausybę, nuo jo priklau
so esminė vidaus ir užsienio po-

[ litikos linkmė. Kongresas leidžia 
j įstatymus, bet prezidentas gali 
juos atmesti. Svarbiausias kong
reso ginklas — nepritarimas pre
zidento pateiktam biudžetui. 

Per pastaruosius 24 metus res
publikonas buvo prezidentu 16 
metų. Demokratai pralaimėjo 
prezidento rinkimuose 1968 m. 
dėl Vietnamo karo, o 1972 m. 
turėjo įtakos jų kandidato pada-

Balsų skaidymas 

Vargu galima pritarti Oregono 
buvusio gubernatoriaus respubli 

šnekėti apie mirusius". Kai ku
rie politinio mokslo žinovai apie čioniško tikėjimo pagrindas, ka-

bar šis skaičius sumažėjo ligi 22 
proc. To paties Šaltinio duome
nimis šiuo metu demokratiškai 
nusiteikusiųjų skaičius siekia 46 
proc. 

Viešosios nuomonės tyrinė
tojai gali būti šališki, o jų duo
menis ypač pavojinga panaudo
ti ateities spėliojimams. 

Dramatinis suvažiavimas 

Partijų suvažiavimai daug kuo 
primena cirko išdaigas. Jie gana 
triukšmingi ir įnoringi. Šiemeti
nis demokratų partijos suvažia-1 respublikonus sukrėsti, kalbėda-
vimas buvo gana tvarkingas, nesi mas apie Amerikos sunykimą, 
susirinkusiems teliko patvirtinti I bet jo puiki kalba nesulaukė tin-
jau prasiveržusi jų prezidentinį kamo dėmesio net spaudoje. 

Popiežius Pau'lus VI sąvokai- deliai, kurie, Dievo Dvasiai vei-
bose dažnai primena, kad kata- kiar.t. išaugo į didžiu:j medį, da-
likų Bažnyčia yra savo- rūšies bar siekiantį visą pasaulį. Tie 
draugija, atsiremiant: paskirų i būreliai saugojo Evange'iją sa-
rsmenų bendruomene. "Katali- ! vo gyvenimuose ir ją skleidė sa* 
kų tikėjimas, sako popiežius, y- į vo aplinkoje. Iš jų tarpo buvo 
ra iš tikrųjų nepaprastai gilus j :šrinkti pirmieji vyresnieji — 
ir asmeninis, kfrtu nepaprastai į kunigai pagelbėti apaštalams ir 
socialinis ir bendruomeninis... Į vėliau vyskupams. Vyskupai va-
Juo gilesnė tikėjimo dvasia, tai į dovavo toms nuolat augančioms 
yra siekianti mistinio ryšio su ' krikščionių bendruomenėms ne 

tik pamaldose, bet ir gyvenime, 
ne tik susirink1 muose ir vienų 

Dievu, juo labiau j isuj.mgia ir 
su artimu, trokštant jam gero". 
K krikščioniško tikėjimo gilumo ! kitais rūpesčiuose, bet ir per
eina ir tikroji krikščioniška mei- j sekiojimuose, veikloje ir šventė-
lė, kuri jungia vienybėn žmogų jime. Tai ir buvo parap'jos. Tai 
su Dievu ir su artimu. Anot a- j buvo šių laikų parapijų pirma-

kono Tom McCall žodžiams: paštalo šv. PauTaus, "Meilė ne-1 vaizdis. kuris išaugo į vyskupi-
"Aš manau, kad respublikonų j ieško savo naudos, nesusierzina, jas, apaštalų pavyzdžiu vėliau 
partija jau pakasta 6 pėdų žemės • neįtaria piktumu, nesidžiaugia ! jungėsi j plačią bendruomenę — 
gilumoje. Jūs turite pagarbiai | neteisybe, o džiaugiasi tiesa" į katalikų Bažnvčią, vadovauja-

(1 Kr. 13- 4 - 6). Tai ir vra krikš 

respublikonus šneka lyg apie be
išnykstančius. Jiems daug ką ga
lima prikišti: konservatyviškumą, 
nenorą matyti gyvenimo kelia
mų klausimų, idėjinių atsilikimų, 
vengimą spręsti socialinių klau
simų, tačiau jie nėra mirę. 
J. Connaly bandė suvažiavime 

talikų Bažnyčios gyvenamas ir 
išorinis dvasios pasireiškimas. 

Galima pažiūrėti į apaštalus, 
kurie, Kristaus pasiųsti, kūrė į čios dal\ kuri tarnauja savo ap-
jo mokinių bendruomenes, krikš į link°s tikintiesiems gyventi Kris 

mą Romos vyskupo. 

Pop. Paulius ragina visus ka
talikus pirmiausia žiūrėti j ea-
vo parapiją, kaip j mažą Bažrty-

kandidatą ir jo pavaduotoją. Sio 
suvažiavimo trečdalio atstovų 
metinės pajamos prašoko 35,000 
dol., kai republ ikonų suvažiavi
mo atstovai buvo dar turtinges
ni, nes daugiau pusės suvažiavi
mo dalyvių turėjo minėtas paja
mas. 

Respublikonų suvažiavimas 
buvo gana triukšmingas. Nepa
tenkintieji gana dažnai giedojo 
"God Biess America" nepasiten
kinimui reikšti. Geraldo Fordo 
susirėmimas su Ronaldu Reaga-
nu buvo gana dramatiškas ir pa
sibaigęs pralaimėjusios šalies aša
romis ir pagieža. Konservatyviš-
kiausio sparno pralaimėjimas 

Kansas City įvykusiame res
publikonų suvažiavime nepavy
ko užglaistyti plyšių. Rugpiūčio 
pabaigoje Chicagoje įvyko kraš
tutinių konservatorių suvažiavi
mas, kuriame buvo brandinami 
R. Reagano pasėti grūdai. Jie su
sitelkė . American Independent 
Party (AIP), teturinčių apie 1 

čionių būrius, dabar sakytume 
parapijas. Tos krikščionių 

bendruomenės buvo staigiai su
kurtos draugijos, kurias maiti
no dievišku mokslu apaHalai, jų 
Įpėdiniai ir vėlesnieji j«j pavel
dėtojai. 

Tas pats amštalas primena 
laišku vienai savo įsteigtai ben
druomenei, kaip jie turi elgtis. 

taus mokslu ir sekti dievilku 
Mokytoju. Parapija yra pirmoji 
kiekvieno katal'ko Bažnyčia, ku
ri jungia į tą d'džiąją Kristaus 
jsteigtą organizaciją — šventą, 
neklystančią, tobulybes keliais 
vedančią katalikų Bažnyčią. 
Kurti savo pa-apijos aplinkoj 
krikščionišką gyvenimą — tai 
kurti visuotinę Bažnyčią. Išlai
kyti savo parapiją — tai išlai-

jam nesant kartu su jais. "Tai- j kytį fr b u t i n e Bažnyčią, kū
gi, jei yra koks padrąsinimas 
Kristuje, jei yra meilės paguo
da, jei yra dvasios draugystė, jei 
yra koks širdingas pasigailėji
mas, tai padarykite mano džiau 

mil. šalininkų. Siame suvažiavi- s m ą tobulą, vienaip manydami, 
me pūtė drumsti vėjai. Vieni šau- turėdami tokią pat meilę, tokią 

Black Hills kalnuose South Dakotos valstijoj yra iškalti keturių JAV 
prezidentų Jeffersono. Roosevelto. Lincolno ir Washingtono veidai. Šį
met, minint JAV nepriklausomybės sukaktį, šia vietove buvo didelis su
sidomėjimas. 

kė, kad respublikonų partija yra 
mirusi, kiti ryškiai pasisakė prieš 
žydus ir juoduosius. Si partija iš
rinko Lester Maddox, buvusį 
Georgijos gubernatorių, prezi
dentiniu kandidatu. Šviesuo
menės atstovai buvo nepatenkin
ti rinkimais. 

AIP tik pakenks G. Fordui, nes 
ji negali laimėti rinkimuose. 

Demokratų partija turi savo 
rūpestį sulaukusi jų bal8ų skai
dytojo Eugene McCarthy, besiti
kinčio užsiregistruoti 45 valstijo
se. Jis reikalauja teisės lygiomis 
su didžiųjų partijų kandidatais 
dalyvauti rinkiminėje propagan
doje. Respublikonai linkę parem
ti nepriklausomąjį kandidatą, 
nes jis gali privilioti balsų ir pa
kenkti Jimmy Carteriui. 

Didžiosios partijos jau įtempė 
prezidento rinkiminį propagan
dos lanką surinkti kuo daugiau 
balsų ir elektorių. Rinkimams 
skirtos programos jau paruoštos, 
nors po rinkimų jos pamirštamos. 

pat širdį, tokiuos pat jav.smus" 
(Pil., 2 .1) . O kreipdamasis į ki
tą bendruomenę, šv. Painius ra
šo: ''Dievo Bažnyčiai Korinte, 
pašvęstiems Jėzuje Kristuje, pa
šauktiesiems šventiesiems drau-

ri Kristaus vardu saugoja tikė
jimo burtą visiems amžiams ir 
visieniS žmonėms. 

Parapija yra krikščioniška 
šeima. Parapijoje artimai jun
giasi visas krikščionio gyveni
mas nuo gimimo iki mirties. Pa
rapijoje jungiami jaunos šeimos, 
parapijos bažnyčioje krikšto 
ženklu paženklina iš Kristaus 
mokinių gimusį kūdikį, iš para
pijos bažnyčios palydi amžiny-

ge su visais, kurie šaukiasi į'bėn žemišką ji kūną su maldo-
mūsų Vie'paties Jėzaus Kristaus rnis ir atodūsiais, su gailesčiu 
vardą kiekvienoje jų ir mūsų į ir nuo'atiniu savos šeimes narių 
vietoje" fl Kr. 1,2), tai yra; pr'sim'nimu ir jų pavedimu Die-
kiekvienoje didesnėje ar mažes
nėje bendruomenėje. 

Pirmosios krikščioniškos ben
druomenės — Kris'aus mokiniu 
ir sekėjų būriai buvo tįe maži 
branduoliai, tie garstyčių grū-

vo gailestingumui. 

Kiekvienns krikšČionir. yra sa
vos parapijos, tai yra savos 
krikščioniškos bendruomenės 
narys, tuo pači", narys ir tos vi
suotinės Bažnyčios, kuri rilp^ra-
si visa"s. Dievo valia priklauso
me ir visai Bažnyčiai, tai Kris
taus jsteigtai draugi ai, kurios 
rar'ai yra Dievo vaikai ir Kris
taus broliai. Parapinė šeima jun-

priklausys nuo sąlygų, lemiančių gia brolius ir tarp savęs. Juos 
rinkėjų nusiteikimą balsavimo jungia ne tik žmogiškumu, bet 
dieną. Daug lems ūkio padėties ir krikšto ir kitų sakramentų 
susiklostymas ir kandidatų padą- ženklais. Cia jie tampa Kristaus 

Ūkinė padėtis nėra ryški. Ji gali 
patarnauti respublikonams gir
tis, o demokratams peikti vyriau
sybę. Rinkimų laimėjimas daug 

rytos propagandinės klaidos. pasauktąja Dievo tauta. A. DU. 

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

NUFOTOGRAFAVO 
GALAKTIKA 

Galaktiką pavyko atrasti ir 
nufotografuoti nauja teleskopų 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VENČERYTfc 
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Grįždama tą dieną iš darbo, pamačiau Žiurkevi-

čių. Jis tikriausiai manęs laukė netoli darbovietes. 
— Girdėjau, kad tu į celines išvažiavai, — pasa

kiau nustebus. 
— Buvau. Sugrįžau. — atsakė jis. Ir toks drau

giškas. Nusitempė į valgyklą. Labai nustebo, išgirdęs, 
kad mane iš darbo atleido. 

— O tu nepatalkininkavai draugams sekreto
riams? — klausiu. 

Prisipažino: kai ką jis pažįstas iš mūsų valdy-

— Užtenka, užtenka! — pasakiau, pašokdama savotiškai viliojo. Visi, kurie čia dirba, šį tą dar Ir na-
nuo stalo. Jis išėjo man iš paskos, ir išsiskyrėm, mo parsineša. O mano šeimynai dabar labai praverstų. 

Dabar nepraėjus dviem savaitėm, statybose pasi-; Laukiamajame prie administracijos radau kelioli-
taikė laisva diena, išsibaigė plytos —- ir aš ja pasinau- ka žmonių. Iš jų dauguma taip pat buvo atėję darbo* 
dojau. fijau ieškoti darbo. Pirmoji diena buvo nesėk- Pasėdėjus keletą minučių, pastebėjau, kad tarp tų 
minga. Buvau keturiose vietose. Pirmiausia paban-; žmonių yra skirtumas. Vieni sėdėjo ramūs, savimi pa-
džiau laimės įstaigoj. Dulienė kažkur sužinojo, kad i sitikį, su nieku nesileido į kalbas. Kiti susirūpinę, su-
Respublikinės Profesinių Sąjungų tarybos raštinėj! nerime dairėsi, klausinėjo. Į raštinę ėjo iš eilės po 
(Gorkio gatvėj) yra laisva vieta. Pasirodo, vieta tik- vieną, o iš ten taip pat vieni išėjo išdidūs, ir traukė 
rai buvo. Direktorius pasikvietė mane į kabinetą, pa- tiesiai pro duris, nė nepažvelgę į mus. Visi supratom, 
sakė. Kad reikalinga sąskaitininkė ir ėmė teirautis, ar i kad jie išėjo laimėje Kiti grįžo pratįsusiais veidais, 
aš registruota Vilniuje, ką baigusi, kur dirbau anks-j lingavo galvas ir laukė, kol kas prakalbins, kad galėtų 
čiau. Pasakiau, kad registruota (Vilniuje iš tiesų aš'guostis savo nedalia, 
priregistruota tik mokslo metams mokyklos bendra-1 
buty). Kai pasakiau, kad dirbau statybose, jis kažkaip! 
įtariai pasižiūrėjo į mane, susimąstė, atšalo. 

universiteto; sistema, sujungta su ESM, kuri i bos darbuotojų ir kalbėjęs. Bet apie mane kalbėjęs tik dimo priežastį. 

— Na gerai, — pasakė. — Paskambinsiu į valdy
bą, pasižiūrėsiu. 

Nenorėdama, kad skambintų, pati pasakiau atlei-

Spinrodas la-! "užtemdė" visus kitus šaltinius ' gera- Apie mano tėvelį užsiminęs, kad aš baigusi vidų 
Californijos 

mokslininkas H. 
biausiai nuo Žmogaus žvilgsnioI nakties danguje ir paliko tik 
nutolusioje visatos dalyje a t ra - i š i o s galaktikos vaizdą, 
do ir nufotografavo galaktiką,! D a b a r v i s o s atradimų pastan-
5-10 kartų didesnę už Paukščių! S o s ^kaupti nustatyti šios ga-

— Neturi pažinčių, tai geriau ir neik, — kalbėjo 
vienas išėjęs. — Kas dabar gauna darbą: viršininkų 
prieteliai ir pažįstami, pažįstamų pažįstami arba tie, 
kurie, — jis parodė suspaudęs pirštus. — Pasuksi 
šimtinę tuoj darbas atsiras. 

— Ir be pažinčių, ir be šimtinių gauna, — uigin-

taką. Galaktika esanti r.uo že
mės planetos už 8 bib* jonų švies
mečių, užregistruota 3C 123 nu
meriu. Ją sudaro bilijonai žvaigž 
dyiių ir planetų. Manoma, kad 
šviesa atėjusi iš jos, pradėjo 
savo kelią dar prieš atsirandant 
gyvybei žemėje. 

laktikos judėjimo greitį. jm 

nnę ir panašiai 
— Klausyk, — tarė jis. 

ve ištekėjusią. 
— Už ko? 
— Nagi už to iš Ežerėnų. 
— O gal ir ištekėjau, ką tu žinai. 
Bet jis suabejojo. 
— Buvau Ežerėnuose, — tarė. — 

ijo kitas. — Paskambino šit prieš kelias dienas par-
Jis visai atvėso ir pasikeitė. " * ^ ^ H tijos sekretorius dėl mano kaimyno sūnaus — ant ry-
— Na, matote, — tarė, čia toks dalykas. Tik- i tojaus į darbą. 

Galvojau, kad rasiu ta- riausiai negalėsiu priimti. Ne, negalėsiu. Žinote, pas- — Taigi, partijos sekretorius! Ne dėl visų parti-
kui visokių įtarinėjimų, nemalonumų. : jos sekretoriai skambina. 

Gailėjausi atėjus ir nutariau į įstaigas daugiau. Nieko čia nelaimėjau ir aš. Atsakymas: nėra. ne* 
nosies nebekaišioti. Kai apie tai kitą dieną papasako- turime. 

Iš ten nuėjau į popieriaus fabriką Komjaunimo 
gatvėje. Ir čia: šiuo metu darbininkų užtenka, laisvų 

jau Augustinai, ji (arė 
Australijos vyriausybė kon- Bet jis suabejojo. — Vaikeli jeigu tu būtum žmogų užmušus, būtum 

statavo, kad daugiau kaip 9 proc. — Buvau Ežerėnuose. — tarė. — Ten mano apsivogus, girtuoklė, paleistuvė, — tave pateisintų ir vietų nėra. O baldų fabrike 'Berže" man pažadėjo: 
jaunuolių nuo 12 iki 17 metų j draugas dirba. išteisintų, ir tu gautum darbą. Dabar tu papildei ir "Kai bus laisva vieta, priimsim. Ateikit už kokios sa-
dažniau kaip kartą per mėnesį Į — Tu nežinai, kaip ten celinose mergos. Bet aš tebepildai tokį nusikaltimą, kuriam atleidimo Tarybų vaitės". 
būna labai girti. Du procentai su jom — velniop. Ten jos be jokių ceremonijų. Pačios. | Sąjungoj nėra. Nors ir pažadėjo, namo ėjau ne per daug linksma. 

Faktas. Patraukiau į fabrikus. Pirmiausia nudrožiau į Katedros aikštėj prisivijo mane inžinierius. 
Ir jis ėmė piešti tokias scenas, tokiais žodžiais, konservu, fabriką Zarasų gatvėj. Šitas fabrikas mane. įBui rtng*Tl 

nuolat nusigeria "iki sąmonės ne 
i tflkimo". 

I 

\ 
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1 DRAUGAS, Šeštadienis, 1976 m. rugsėjo m£n. 1S v 

Naujosios miss Amerikos pažiūros 
prieš abortus, prieš narkotikus, prieš nesusituokusių 

santykius, prieš moterų 'laisvinimus" 
Rugsėjo 11 d. Atlantic City, turėtų būti daromi vyro ir žmo-

Xew Jersey, didelėse iškilmėse j nos sutartinai". Jei jos vyras rei
kalautų, ji atsisakytų savo profe-

RADIO PROGRAMA 

buvo išrinkta ir vainikuota nau 
joji "Miss America 1977". Toji 
vainikuotoji yra studentė Doro-

sinio dainavimo. 

R E A L E S T A T E 

thy Kathleen Benham, 20 m. / ^ u d % ^ n f e r e n c i i . a
u ^sihai: 

Zlx a c j ' \*- -r • 8ė- V l S l išsiskirstė: liberalai ir 
amz., is fcdina, Mmn.. Tai ne- f . . v. • . . . . 

. . , , , . . . , . laisvosios šios laisviausiosios pa-paprastai graži blondine, puiki 
dainininkė (sopranas), jau aš
tuoni metai lavinanti balsą mo
kyklose. Ji savo laimėjimą iškovojo talentų varžybose, sūdai- į 
nuodama Adelės Juoko dainą 
(Laughing song) iš Johann 
Strauss Šikšnosparnio operetės. 

Muzika ir daina jai yra viskas 
jos gyvenime. Ji norėtų pasiekti 
koncertinės žvaigždės scenoje, ki
ne ar televiziioie aukštumų. Po
litika vos pradeda domėtis ir dėl 
kandidato i prezidentus neapsis
prendusi. 

Po jos vainikavimo, pamiego
jusi vos dvi valandas, rugsėjo 12 
d. ryte ji turėjo spaudos konfe
renciją, kurią pravedė labai lais
vai ir su nepaprastu savimi pasi
tikėjimu. Ji pareiškė, kad jos, 
kaip Miss 'Amerikos, tikslas yra 
geriausiai, kiek ji pajėgs, atsto
vauti šių dienų moteris. O ji tai 
per tuos vienerius savo viešpata-
mo metus darys savo senobi
nio, tradicinio išauklėjimo asme
nybe. 

Laikraštininkų klausinėjama, 
ji atsakinėjo drąsiai ir griežtai. 
Dėl priešsantuokinių lytinių san
tykių: "Aš netikiu į tai. Aš esu 
išauklėta labai griežtoje ir tradi
ciniai senovinėje šeimoje". 

Dėl abortų: "Aš esu griežtai 
nusistačiusi prieš abortus. Aš ne
manau, kad moteris turi pasirin 
kimo — daryti ar nedaryti abor
tą - teisę. Aš remiu JAV konsti
tucijos prieš abortus papildymą". 

Dėl marijuanos: "AŠ niekad 
ios nerūkiau, aš jos nenoriu ir 
esu prieš jos legalizavimą". 

Dėl lošimo namų: "Aš bal
suočiau prieš pasiūlytą New Jer
sey konstitucijos papildymą, ku
riuo būtų leista atidaryti lošyk-
las šioje pajūrio vasanretėie. Aš 
atsisakyčiau, kaip Miss Amerika, 
dalyvauti kokioje nors už lošyk-
las propogandoje". 

Dėl moterų "laisvinimo": "AŠ 
džiaugiuosi būdama moterimi... 
Kai kurios "laisvintojo" netiki į 
moters — namų šeimininkės idė
ją. Šeimininkės darbas yra vienas 
sunkiausiųjų. Tačiau, būdama 

saulyjer ialies moterų "lalsvinto-
jos", suprantama, dūlino su nu
leistomis nosimis, it muses kan-
dusios, o sveikosios Amerikos ats
tovai vvko išdidūs ir patenkinti,, 
, j - jv- - r . - ^ Seniausia Lietuvių Raai;o Programa' 
kad neperdidziausiame Edinos ^ ^ ^ Anglijoj a stoties WLYN ' 
mieste, Minnesotoje, tradicinių uea banga veikia sekmadieniais nno 
pažiūrų šeimoje išaugo tokia ne 1*0 iki 140 vai. po p^etų — per 
tik gražaus kūno, bet ir puikios duodama vėliausių, pasaulinių žinių 
sielos bei tikrai idealių pažiūrų santrauka ir komentarai, muzika, dai-
. . . . . . nes, ir Magdutės Pasaka. Sią pro-

dukra, kuri Vienerius metus, pa- gr^ną Veda Steponas J. .r Valentina | 
sipuošus Miss Amerikos karūna. Minkai. Biznio reikalai? kreiptis ji 
garbingai atstovaus šios didžios Barde Florists — gelių bei dovanų į 
tautos moterims ir tautai. kraštavę, 502 E. Broad'.vay, So. Bos- —-

r r- ton, Mass. 02127. Telefonas 268-0489.! r™*" *-W m e t " senumo readenc*. 
* K" Te» pat gaunamas dienraštis -'Drau-Ma Le»**»- Savininkas tuojau turi iš-

' gas" ir didelis pasirinkimas lietuvis-! v^xK- ^Inas rūsys. Daug priedų. 
R A T T A K R r r r V * * MFfcKOS— k u *«*«• S e k m " rU8S- , 9 * " a , r a s b u i a t d a " 
B A L I AKKClLNEfe IHJCMUJfe— , „ ^ apžiarejimui nuo 1 Iki 5 vai. Nuvy-

VEGETARES irK3MninKWyjlC >̂3:o>3C»:̂ »3L»:»̂ »ataL>; jute į: 733 MeCarthy Street, Lemonte. 

—.—... 

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

Mūrinis. 18 meta, 5 H kamb. 3 m*e«- | Savininkas parduoda mur. "ranch" 
ir pilnai įrengtas sausas rūsys. Xa- namą ant dideSo karr»in:© skivpe 
maa Jvaap naujas. Vieta. gera. Prie" 7Q-
03 ir Pulaski Barringttm apyl. 3 miegamieji. Dide-

2 med. namai. Vienas 5 kamb., ki
tas 3 kamb. Pirkėjui butas ir paja
mos. Namas Brlghton Pke. Geroje 
vietoje. Pigus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
PR 8-0916 

lė kabinetinė virtuvė, 1J4 vonios, 
įrengtas didelis rūsys su baru. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklų. $51,900. 

Skambint 639-9572 

Pagaliau Primoręs krašte pasi-
ŽfSM I baigė baltakrūtinių meškų sura-

'«« | šymas. Ramiojo vandenyno ge-
fį | ografijos instituto, Centrinės me

džioklės ūkio mokslinės labora
torijos ir draustinių darbuotojai, 

^ ! gyventojų padedami, dvejus me
tus skaičiavo šiuos žvėris, ęra-

j šytus į retų ir nykstančių gyvū
nų sąrašą. 

Pasirodo, Primorės krašto bal
takrūtinių meškų yra nemažai -
- apie 3000. 2odžiu, ištirta Šios 
taigos gražuolės biologija. Nusta 
tyta, kad ji — vegetarė, minta 
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Kazio Barausko 
B "Draugo" Rimties Valandėlės 

palinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

ŽICKUS - DOMAIKA OORP. 
TeL — 424 - 4450 

3 bedroom brick bungalov» 
On 67th, West of Pulaski 19 yrs. 

old. A very de luxe bome. Large k>t. 
Finished bsmt. Call George 10 a.m. 
to 4 p.m., except Sunday. LA 3-5785 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
2-Flat — 4's. 2 bedrooms each. 

Vic. Archer & Sacramento. Also 3 
i rm. bsmt flat with income. Part 

A . i . r u . Kazimiera* Barauską. ' FSjPjFJ** r T % ^ f , 
& attic. Nice home. Call George 10 
a.m. to 4 p.m., except Sunday. 
LA 3-5785 

paraše kelia šimtus pamokslų po 
pultartam "Išaugo" skyriui. Jo at 
minimai kun. P. Patlabos rūpesciv 
Aloyzas Baronas atrinko aktua 
Imoaroa. V. Bagdanavičius. laido 
jant veUonL sakė, kad "joki( 

IŠNUOMOJAMA FOR RJLVT 

Sfivuiinkas parduoda 5 kamb. med. 
namą aro 35-es ir Lituanica. P.eika: 
lūiga remonto. 434-7141 

5V» kamb. mūr. bungaiow. 3 mie
gami. Visur tolimai. Įrengtas rūsys, 
baras. 2 maš. mūr. garažas. Pietva-
kar.u miesto daly. Apie $35.008. 
Skambint savininkui 767-4671 

Savininkas parduoda namą: 2 bu
tai, 2 krautuves ir ofisas. Puikiame 
stovy, puikios pajamos. Apyl. 71-os 
Ir Kedzie. Turi bati parduotas. Skam
bint 425-7900, Room 10* 

fli daugiau kaip 30-eia augalų, ret-t' v. . . , . v T- J ftraipanjo rašymas Tehonio taip ne *J i Karčiais eda ir ŽUVĮ, moliuskus, domino kaip religinio Jis juos ra 
vabzdžius. Ypač meška mėgsta j ftytiavo labai atsidėjęs ir giliai su 
kedro riešutus ir giles, šermukš-. «kaupę»**. 
nio uogas, o žiemos migį taiso- j 

Dorotay Katmeen Benham 
si tik medžių drevėse. 

ŠIAURINĖJE FLORIDOJE — 
NAUJA LIETUVIŲ KOLONIJA 

Už 35 mylių nuo Panama Ci
ty šiaurinėje Floridoje, trijų se
zonų metuose kalnuotoje ir eže-

Sunny Hills miestelis labai ge
rai išplanuotas ir yra 35 mylios 
nuo Golfo jlankos — sniego bal-

Knyeoe išleidimas sutampa su \ 
•''.) m gimimo ir 45 m kunigystei 
4ukaktimL 

Kaics $4.00. Gaunama "Drauge' 
1545 W. tS S t , CMcago, AL 80629 
; Parsiuntimas 25 centai, ir Dlinoū 
gyventojai prideda 20 cento mr 

'MtmilIIIUIlIfltlIlIlIlIlIlIlIlMIlIilIHIlIlIU 

IŠNUOM. 5 kamb. (3 mieg.) butas! 
2-me aukSte. Marąuette Pke. Skam- Į 
bint po 4:30 v. popiet 7764361 2961 >* 

Erdvia mūr. 3-jų mieg. bungalow. 
J vakaras nuo California ir 62-os. 
Nauji aluminum langai ir garažas. 

VĄ aukšto marinis. Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. 

Pelningas tew.stat-JMI — 3-j< 
apartrnentų medima ir patalpa biz
niui. 2emi taksai. Brighton Pke. 

ŠI M A I T I S REALT f 
Insurajh* — Inoome Tni 

Street — 436 7878 C-5". 

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me 
aukSt. Marquette Pke. Skambint 
po 5 v. v.; savaitgaliais visą dieną 

teL 47S-3560 

Išnuom. naujai dekoruotas 4 kamb. 
butas beismente. Kampinis namas. 
Brighton Pke. Suaugusiems. 254-7287 

IŠNUOM. butukas beismente su 
baidais. Marąuette Pke. 

GR 6-1654 
— I 

rais puošiamoje apylinkėje ku- j tumo smėlio ir kristalinio van-
riasi nauja lietuvių kolonija. Tas dens. Kiekvienas sklypas turi pil-
būsimas miestelis vadinasi Sun-
ny Hills. 

Pirmieji pradėjo kurtis — skly
pus pirktis Nevv York miesto ir 
jo apylinkių lietuviai. Iki šiol jie 
jau yra nupirkę apie 150 sklypų. 
Po ilgų tyrinėjimų bei apžiūrėji-

nai paruoštas gatves su vande
niu ir elektra bei kanalizacija. 
Miesteli sudaro apie 35,006 skly
pų, iŠ kurių apie 20,000 jau par
duota. Išplanavimą, pardavimą 
ir statybą vykdo Deltona korpora
cija, kuri yra viena stipriausių ir 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEPZIV-SKAS—i-.><55 • -her A ve,, 
Chioa<o I1L 60M2. telef. 927-5980 

mų New Yorko lietuviai priėjo • didžiausių Floridoje. Ji jau pa-
išvadą. kad Sunny Hills mieste- statė ar baigia statyti 7 miestus 

Floridoje. 

Sunny Hills mieste sklypų pir
kimas nėra spekuliacinis. Pasi
rinkimas mažėja, o kainos kas 

ho klimatas yra lietuviams tin
kamiausias, nes ši vietovė yra 
300 pėdų virs jūros lygio, apsup
ta ežerų, nesijaučia Floridos drėg 
mės ir karščių.Iš viso svarbiausia, • 
kad lietuviai turi savo žinioje a- i pusmetis keliamos, 
pie 600 sklypų vienoje apylinkė- j e i g u k a s d o m i s j s k I y p ų p i r k i 

je tame miestelyje ir tik lietuviai 
gali juos nusipirkti. Niekur Jung
tinėse Amerikos Valstybėse nera
si tokių gerų galimybių įsikurti, 

P O S M E Č « 

S 5 7 " 
[ 1 

U 
(10/20/5/UM) 

uto 
• v: r A.T1Ž1US fi. 

šeimininkė, aš jausčiausi la imin; 
ga. Namų apyvokos sprendimai ir tik per juos tegalima pirkti. 

mu arba apžiūrėjimu, tai geriau
sia būtų kreiptis į tą Nevv Yorko 
lietuvių komietą, j kurį įeina Vvt. 
Beleckas (212-382—6440), Jul. 

žinodamas, kad tavo kaimynas jCepukienė. Birutė Labutienė. kun. 
bus lietuvis. T a žemė yra New i A_ Račkauskas, Petras Šlapelis, H. 
Yorko lietuvių komiteto rankose j Zitikas. Iš New Jersey apylinkės 

I komitetą sudaro Jonas ZubaviČius 

L BACEVIČIUS- " ! * ? • " 

Tartu Chtcagos miesto teidima 
Dlrt»« *• užmiesty. Dirbu greitai 
garantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLArT»IJt:S POOM TTS 
*-«< 9. Wasl»tenaw Av. 927-S559 
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FRANK'S TV and RADIO. INC. 
^O HAL5TED STREET TEL. - CA I-72SI 

RADIJO H* STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS 
(VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ ^P^RATT.' 

BEATTNG 
AJB OOMMTlO?aNO 

4444 S. Westerm Avenoe 
TeL — VI 7-»M7 

>oooooooo<* 

D1BPJJS PASIRINKIMĄ? 
?T>*i VOTYV ^^TPVTTTTOS APARATAI 

U O 

MldlaiKJ Savtngs aptar 
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes Dėko
jame Jums už mum; 
parodyta pasitikėjimą 

Mes norėtum būti Jumj 
naudingi ir Rieityje. 

i 
i 

SajJraltus apdraustos tU i 

MIDLAND 
n mnitnn 
ūMVlildO 

* LOAN ASSOC1ATTON 
Okicasfij. tlLnois 50632 

I 

(201-381—3198) Marytė Balciū 
nienė. Vincas Mamaitis, kun. J. 
Pragulbickas, prof. Jokūbas Stu-
kas, Julius Veblaitis. Chicagos a-
pylfnkėje gali informacijų suteik-j 
ti Marius Kiela (312-434^9655). P L U N\ B \ N O 

Taip pat informacijų reikalu j . 
galima kreiptis tesiogiai j Dėlto- v ^ , ^ , 
na korporacijos atstovą New Yor- prytej 
ko apylinkėje, Palmview Realty,j d*t* 
925 Člifton Ave. Ciifton, NJ, 
07013, teL 201-779—1095— K. Į SBEBARINAS — T78-020i 
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PARDA\EVUIJ 

Džl Išvykimo j AustraMįą parduo
dami baldai: virtuvės stalas ir 4 kė
dės; komoda su veidrodžiu, 3 gra
žūs staliukai (vienas salioainis so stik
lu), elektrinė lempa (lubose), 2 fote
liai, didelis veidrodis. Kreiptis pas K. j 
Baltrušaitienę, 848 W. 34th St 
Bridgeporte. 

>IIS«;KLLANEOUS 

R A M Ų B f l ž Y ^ t 
Iš Lanko ir 15 Vidaus 

Taip pat atlieku ir jvairius kitus na
mo taisymo darbus. 

JONAS PrmkKAS — 85^ ^ r * 

000<>0<><>00<K>0-0-0<KXX>0<K><>0<>OC 

NAMU ntMONTaS 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujaa lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy, Dažau. 
Zigmas, te t 776-0882 po 6 v. vak. 
^ooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooocooo 

V A L C " " 
ptamiaaie ir vaSknojame 

visų rašia grindis. 
J. BUBNYS — TeL BE "-" " ' 

oooooooooooooooooc-;-Kx»>:-x 

8 kamb. 5 mieg. 1% vonios. Medi
nis. 76 ir Talman. Gar. S2l,5CX». 

S liamb. 20 n»etc dvarus mor. 
\xmg. 72 ir Sacramento. Centr. vėsi-
nunaA Gar. Pasiūlymas. 

S kamb. 20 meto geras mūr, bun. 
73 ir JYancUco. PaaiOlymas. 

6Į^ kamb. 20 metu mūr. 71 ir 
Ričhmond, Tuščias. PaaJOrykit 

2 batai po 5 kamb. mor. 11 Ir Pair-
fleld. Gar. PasiSlymas. 

4 kamb. 20 meti | mor. 71 ir CaŲ-
fomia. Viršule jau pradSti dar J 
kamb. 56 p. sklypą*. Gar. *29.$00. 

2 bm&i po 4 Vi kamb. ir pajamos 
skiepe. Mūr. 68 ir Talman. Gar. Apie 
$86.006. 

2 bosu po 4V4 kamb. 25 metą mūr. 
70 ir Cilfornia. $34,»0». 

« kamb. 16 met*| mm*, bung. 89 ir 
California. S. dr. gar. $38.900 

VYRAI IR MOTERYS 

C O O K 
ffanted for delicatessen and eater-
iag. Pull or part time Call ireek-
day» — 

TeL 275-S190 
5247 No. Clark S t , CJucag* 

Geni Cafeteria V/ork 
PART TIME 

FROM 7 Pa*. - l t P M. 
8omt experience and i^ogiish 

necessary. 
Meal. uniforma and bene.fits. W e 

ponsider persons on Soc:al gecu-
rity. Call MRS. BEKiiAM: 

Betw«ięn $-11 A-M. or 1-3 P. *£. 

TEL. 685-1121 
*B Raiiai Oo»ort»init> Kmplovar 

PMHYSICTAN 
MAL£ OR FOLALE 

General praetke for clinie. ©Jscel-
lent salary plūs percentage. 

HKLP Vi A.VTKD — McrTERYS 

LIVE IN HOUSEKEEPER 
Own rm. & bath. Two adults. Top 
salary. Recent reTces required. English 
necessary. Northwest suburb. 

Writo c/o AF Box 480 
22S W. Washington St. 
CbJeago, BL §0606 

£xper. GIRL-FRIDAY needed 
To do bookkeeping and ligbt typ-
ing. Mušt be able to run office. 
Good salary. 

Centae* BICK ABRA^SON 
MO «i-24*o 

Reikaimga moteris valyti butą Gage 
Parke penkiadieniais. 

Skambint WA S4848 

Moteriai reikalingas 3 a r 4 
mažų kamb. butas . Pageidauja-

"*ŽL%Ar%5SF+ f. f* ! - m e ̂ ^ t e - Br ighton P k e . 
847-4188. Gar. S6.CC0. 

LEONAS $ E A L ESTATE 
2551 W. U St . 925-8815 

HI!IH>UMfUinUfnUimH31(!i!!HIH1fllUfii 

BUDRAITIS REALTY CO. 
PIRKSiT — PRRE 

ITO0M0SIT 
iviffiūs ^-: 

i\*ni-.i*i jums paiamaui 
B - f * I « S « P | I T K 

43*T9 Ar<"hr* A T . — iž54-5o51 
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MCR0FILM CAMERA 
0PEHAT0R 

to work is smaller Loop fina. 

Cafl MR. SIMON: 
I l t i 1 1 M 

WANTED CLEANING WOMAN 
1 or 2 days per week in bome near 

Belmont and Lake Shore. 
LA 5-«065 between 10 and nootu 

\% 

rs \t 
SERftNAS perto-i--^ Ha 

. tos daAtns. Ir i- -^ ^ 
Vonių, nrtuvėn sinkų Ir vanden*; ^ ^ ^ j ^ ni>Ari 

ST>eciali8taa. Virtuves ir 
kabinetai Keramikos ir kt 

6a. Glaas blocka. Sinkos ramz 
Išvalomi elektra. Kreiptis pc 

6 vai. vak. 

JSF. — WA s/Vi? 

« 0 « — 90<X, 
ii apdrand* 

7 n I H K 
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HOUSEKEEPER Fuii time for mature 
single business man; no children or 
pets. Beautiful Lake Shore Dr. apt., 
private room * bath. Mušt maintaia 
^>t. Some light cooking. 236-0160 

SECRĘTARY 

HELP TVANTED — MALĖ AND FEftALE 

PRANE ZOGA3 IT *82S So. Harkms A w , 
BrMlseviev. illinots d04aa 

T»J n e o«oo 

qiMrt^rlv 
Year Sai-iaan 

Certirlcatm 
tiMO 

r h% 
AH arr-mmt'i r*»m-
liourdeil flally — 
PasN&ook S a v i o g * 

1 0 1 N US IN CAN J : : 

SQUASH RACDUETS PR0FESS10NAL 
The Royal Glenora Club urgcntly requires a Squash Raąuets Profes-

sional to commence work m mid Septėmber or October. The succesful 
candidate will administer a totai p a r a r a iiKluding a full compliment of 
lessons, ladders and Veagues, and wui repert t* the sports director. The 
Royal Glenora Club Ls a multi-purpose sport and recreation elub witli 
an aaive rnsmbershtp of 1̂ 00 families. The Qub possesses 4 singies 
squash courts and 1 doubles sąmsh. coun among other facilities including 
the sports of Tennllls, RacquetbaH. Handbal:. Curling. Skating, Badir.inton, 
B<r*1ing and Swjaunuu?. The successful cadidate wiU also have the option 
to instruct Racquetball and/or Terniis on a Hmited basis. Remuneration 
Salary plūs Commissioa — $16.000 — $20.000. Reply in writing 

Kes Oteschak. Sporų Dlrrctor 

R O Y A L G L E N O R A C L U B 
P, 0. 8C2 3J80, Statiw -y 
Edmonten, AlteHa, C n̂ada 

Chknffo. nibiota 
Telef. GA 4-S0S4 

HAMU APŠUflYMAS 

UHLLmJM 
Vtenlntele atoUnca « kambarį) 9 

metų raaavo mūro ręzi^cnoja. ir : 
auto garažaa. Pnskus rtdans planas 
MarqneUe Parke ?W,7&8 •-

2 botų modemini t- -—.i.« narna* 
n* Kedzie, kalimai pko. Tiri $4,006 
pajamų. Kalnaoja $39,09000 

4 botij mūras prie Maria HBgk.] 
Naojaa (aau SUdyoaaa, nauja elek; -
S anto mOro s^raiaa. S44 SIO.O^ 

4nt BkHtorr knlnrt p»*» aiuo4« U 
metų kambariu reildenclja Ir S j 
; . . . r . . . , ^ „ ;.— «-v«j. :ujr^nji par
duoda ui | l TOJ !)#. j 

41 . • ) - . . , . o ^ r ^ i i r . . ^ , f g ą i s m i ] " į i m * K 
2 butai Ptrk*JW tikras radiny* " 
ouette Parke. $29^00.00. 

t- «r-KJi -flrtHV" 2 <uit4»T) maro* 
tt t au*f: —i -" "i—•.">->.-. ~~*AijiBJ?'. 
6i!dyraa3. Marąuette Paritn 
138.060.00. 

Platus KHaA arti Sv. KryHmm tt-
^onlnSa Plyae. 

VALDIS nUl ESTftTE 
SS35 W. 71 Street 

Seeking intelligent & atpbitioua 
seoretary. Shortar.d very helpfuL 
Mušt show in:tlative in trusy work 
situations. To work for marketirur. 
manager o* infiuetrUU eąuipment. 
Located ln McCormick place area. 

CaJI BAREY 225-&500 

: 

MCf IPERAT0R 
Lite typatg. Varief.' ef duties, 

mušt kntw 10 key adding raacbine. 
Many oompany benefits. 

Call Shirley 842-3000 

L P N'S 
LPNa — ALi, SHIFTS 

Aak for Direetor of Nununjr. 
f-w>ne — DA 8-8700 
(flUoago) BR 8-K77 

srun Ptaįat hrral 
k perAferbn dtt dojn. 
Htt.Ttinu*. Kretptto — 

A. BANYS — taL 447-8806 I 

Vajais pi.rldrrffljii — Parrta'rtma* — 
vaJdTTfi9.« 

^r»tsirtita*i — VortiotAi 

BELL REALTY 

O f 
*-»-.-*.^ 

LP WANTED — VYRAI 
" " » • « I I M O H 

* * » » ^>A. 

MARMA NOREOUJENB 
:A> ŽI-KAT.-SRAS 

? -Jr:T:1!Al I UETUV4 
Laba m.iaoMB f»w>os rQ*J«» 

prekės1. Maistas i* Knr<>pr»- <nn«i«"lin-
jftOs M-. C*»najpi HL ftO«89 

TVA*. — VM ^-*T«7 
> M » » - » » » » * » » ^ 

M, A, Š I M K U S 
i v r . v t i T A I SRRVTCK 

IVH) « ' ' a r l ^ o o d , tei. W4 "?4i» 
Taip pat daromi " ^ . - ' Y A 

• • 1 OTMTffTV Hkvu 
PfUETYBfia PRAil 

•cttrdd Manką 
VUT ir 

A, V I L I M Ą ! 
M O V I N G 

Apdraustas perkraostymas 
Įvairių atstmtrg 

82S WEST S4-th PLACE 
TeL — rBfltitter 6-1885 

VANIA Reai fsMt 
NoriotieJ pirkti paHnnti ar 

•Kinyti aaaaia. texptn%kaxrjarae 
inliaru Beaak. FT. b dūcafla. IL. 

TU «,1th ̂ «« flSiaari Sfssdi T L 

^ r. -. n u , - ; a A T 0 n 
Mus* be experienced 

Pbone _ 726-8702 
Afl% for Mr. Jasek or Mr. Knoarek 

H E L P W A N T E D 

p»w r*i warehou«e. Mušt hav« 
Imdersmp aburty & roechnaical back-
ironad. n>jent English & Lithųanian 
rpquired-

Sl7,m.M Salary 

Tol. 482-7503 
W0ODW0RKINO SH0? 

needs experienced 
Produeiisn forems* 

j>*avSifc t.^ 
i T T - * * rno>& M 4W«fei?t 



MOSU KOLONUOSE 
Amsterdam. N.Y. 

BV1GITBA SUKAKTIS 

Kun. Antanas Grigaitis at
šventė dvigubą sukaktį — 45 
metų kunigystė.* ir 75 metų am
žiaus. 

Padėkos šv. Mišios iškilmin
gai buvo atnašautos 1976 m. 
rugsėjo 11 d. šv Kazim'tro baž
nyčioje ABisterdame. X. Y., su 
jubiliatu kun. A- Grigaičiu kon-

LAl'KIAMAS 'AIDASr 

Rugsėjo 9 d. 7 vai. v. B-nės 
Sveikiuu jubiliatą kuii. A. Gri-' pjrni. V. ^idžiųnas sušaukė val-

| faitt] dvigubos sukakties proga dyboi narių posl3|, Maironio par-
Į h- linkiu geros sveikatos ir Die-1 ko patalpose. Jame aptarti pasku-

\ tinieji pasiruošimo darbai, atei
nančios Lietuvių dienos apvaikš-
čiojimo, pasiskirstyta pareigomis. 

St. I.ekutis vo palaimos. 

YVorcester, M a s s . 

LIETUVIU DIENA— 
TRADICINĖ ŠVENTĖ 

JAV LB Bostono apygsrdos ir 
Worcesterio apylinkės valdybos 
rugsėjo 19 d., Worcestery, Mai-

e^lebruojant "seminarijos "kurso I r o n i o parke rengia Lietuvių die-
draugui vysk. Antanui L. Beks-, * * T a i tradicine švente, masinis 
niui, Vakarų Europos lietuvių 
vyskupui, prel. Jonui Ba'kūnui. 
Šv. Kazimiero parapiios klebo
nui kun. Kęstučiui Balčiui kun. 
J. Ruokiui, kun. J. Jančmi, kun. 
B. Gustui, kun. K. Pujjevičiui. 
kun. Al. Petraičiui ir kur. S. Kul 
hhū iš Kanados. 

Liturginei daliai vadovavo 
adv. William P. Christian, pra
nešinėjo Willard Kenseli. Iškil
mingose šv. Mišiose dalyvavo 
Nukryžiuoto Jėzaus seselės, ju
biliato kun. A. Grigaičio gimi
nės, draugai ir pilna bažnyčia 
parapiečių-

Anglų ir lietuvių kalbomis pa
mokslą pasakė vysk. Antanas L. 
Deksnys, pasveikindamas jubi
liatą kun. A. Grigaitį, linkėda
mas geros sveikatos ir Dievo 
palaimos. Vyskupas padėkojo 
klebonui kun. Kęstučiui R. Bal
čiui už pagalba jubiliatui iškil
mingai atšvęsti garbiPjrai su
kakčiai. Iškilmingų šv. Mišių 
metu puikiai giedojo šv. Kazi
miero bažnyčios choras, vadov. 
Daniei Kabasin. 

Jubiliatas kun. A. Grigaitis 
dėkojo vyskupui A. Deksniui. 
prel. J. Balkūnui ir draugams 
kunigams už drgyvavimą jo pa
dėkos Mišiose, nea'sižvelgant 
tolimo kelio. Prašė ji prisiminti 
maldose. Ypač dėkojo kun. Kęs
tučiui Balčiui už atnašautas iv. 
Mišias, sukakties parcr.gimą ir 
sveč<ų priėmimą. 

Po pamaldų parapijos salėje 
jubiliatui pagerbti buvo vaišės. 
kuriose dalyvavo vysk. A. Deks
nys. prel. J. Bnlkunas, kunigai, 
seseles, jubiliate giminės, drau
gai ir gausus skaičius parapie-
ču. Buvo daug gražių kalbų, lin
kėjimų ir sukaktuvininkui kun. 
A. Grigaičiui iteikta dovanėlių. 

Kui. A. Grigaitis yra gimęs 
1901 m. rugsėjo 22 d. Paskynų 
kaime, Vadžgirio par., Raseinių 
apskr. Mokėsi vietinėje pradžios 
mokvkioje. vėliau Jurbarko pro-
gimn^ijoje rr Raseinių g i m n a - | ^ ^B VIII tarybos i sesijos metu 
°. . . _r J _ , r 'Chicagoje Viktoras Vaitkus pateikė 
zųeje. Baigęs Kauno lrinigų se- , K t r i t ū r o s komis i j o s pranešimą 

lietuvių susibūrimas, organizuo 
įas pasirodymas kovoje už savo 
liet. būvį ir tąsa tautinės kultū
rom puoselėjimo. Energingi LB 
Bostono ir Worcesterio valdybos 
pirmininkai R Jančauskas ir Y. 
Zidžiūnas šios dienos pasiseki
mui jdėjo daug darbo ir pasi-
šventimo. 

I šią šventę atsilankiusieji tu
rės progos smagiai praleisti laiką 
gražioje gamtoje, pasidžiaugti 
įdomia programa, išgirsti aukšto 
lygio Brocktono mišraus choro, 
vad. muz. Gaidelio, dainų, lanky
ti Baltuonio meno parodą, stebė
ti Bostono ir VVorcesterio tauti
nių šokėjų grupių šokius, sekti 
sporto varžybas, dalyvauti pinigų 
loterijoj, įsigyti mūsų spaudos lei
dinių ir knygų, bei pasigardžiuo
ti darbščių šeimininkių pagamin
tais įv. valgiais. 

Tad, Bostono, Worcesterio 
ir jų apylinkių lietuviai, kvie
čiami gausiai dalyvauti šioje 
Liet. dienoje. Šįmet, šia Lietuvių 
diena, prisidedama ir prie Ame
rikos 200 m. sukakties. Laukia
ma daugelio vietos valdžios at
stovų. 

minariją arkivyskupo J. Skvi 
recko įšventintas kunigu 1931 
m. gegužės 30 d. Vikaravo Del
tuvoje ir Jurbarke, o nuo 1939 
metų buvo Vertimų (Jonikų) , 
klebonas. Be pastoracinio darbo. \ 
veikė jvairioso katalikiškose or-> 
gaaizacijose. 

Antrojo pasakinio karo metu 
buvo priverstas palikti Lietuvą. 
Karo metu 1944 m. spalio 7 d. •, 
Vertimai buvo sudeginti, nors | 
bažnyčia Ugniuj nebuvo paliesta.! 

Kun. A- Grigaičio kelias sve
tur buvo sunkv.s. Aps'gyvenęs ! 

Vokietijos Bavarijoje dirbo pas- ; 

toracinj darbą M^mmingea'o ir 
Fliegehorst'o lietuvių stovyklo
se. Atvykęs Amerikon J 949 m. 
Albany, N. Y., vyskuro buvo 
paskirtas į St. John's Bapt;st & 
Holy Cross Church Schenectady. 
N. Y., St. John's Church. Alba
ny, N. Y.. St. Patr icks Church. 
Trcy. N. Y., Mount Carmel 
Church, Gloversville, N. Y.. An-
nunciation Churdh. Eion. N. Y. 
Sveikatai sunegalavus 1967 m. 
kun. A. Grigaitis paskirtas šv. 
Kazimiero parapijon Amsterda
me, N. Y. Sukaktuvininkas kun.' 
A. Grigaitis sunkiausiose valan
dose liko ištikimas Dievui. Baž
nyčiai, tėvynei ir artimui, todėl 
visų parapiečių mylimas ir ger
biamas. Kun. A. Griga-ts vi
suomet remia iietuvišk'-s kata
likiškas organizacijas -r stam
besne piaigiae raina yra įstojęa 
į Tautos fo-dą. 

numatyti talkininkai-ės. 
VVorcesterio lituanistinei m-lai 

pradedant naujus mokslo metus, 
nutarta per radiją, spaudą ir as
meniškai kreiptis i visus tėvus, 
turinčius mokyklinio amžiaus 
vaikus, ir prašyti bei raginti juos 
siųsti savo vaikus į lietuvišką mo
kyklą. 

Buvo aptarta ir visa eilė kitų 
reikalų bei ateities darbų. 

AUŠROS VARTŲ 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

PRADEDA MOKSLO METUS Į 
VVorcesterio Aušros Vartų Ii- Į 

tuanistinė mokykla rugsėjo 25 d., Į 
šeštadienį, 9 vai. r. Aušros Var
tų parapijos patalpose pradeda i 
naujus 1976-7 mokslo metus iri 
priima naujus mokinius. 

VVorcesterio ir jo apylinkėse 
gyveną tėvai prašomi siųsti savo 
vaikus į šią m-lą, kur jie bus mo
komi lietuvių kalbos, auklėjami 
lietuviškoje dvasioje. 

Neužmirškime, kad mūsų pasi
ryžimas, kovojant dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės, ge
riausiai .pasireik mūsų dedamose 
pastangose rengiant jaunąją kar
tą tautos darbui. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 
LAUKIA NAUJU ŠOKĖJŲ 
Worcestery esančių dviejų tau

tinių šokių grupių, mažųjų ir 
vyresniųjų, vadovaujamų Pranc-
kevičienės ir Markevičienės, pa
žanga ir pasirodymais, vorčeste-
riečiai yra ne vieną kartą pasigė 
rėję. 

Džiugu, kad tėvai leidžia savo j 
vaikus į šokėjų eiles, kur jie pa- I 
laiko gerą nuotaiką, mokosi grakš-' 
tumo, drausmės, tolerancijos ir į 
bendrai pratinami gyventi bei 
dirbti bendruomenėje. 

Šiuo metu, šokių grupių vado- \ 
vės praneša tėvų žiniai, jog pri-Į 
ima naujus-as šokėjus-as, prade
dant nuo 5 metų amžiaus. 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
GEGU2INĖ 

Sakoma, kad gegužinės pasise
kimas pareina nuo gero oro ir 
tengėjų pasišventimo. Tai aiškiai 
buvo pastebima iš metinės Šv. i 
Kazimiero parapijos gegužinės, į-! 
vykusios rugsėjo 12 d., prie me
džiais apsupto ežero, gražiame 

f liote viliojo i gamtą. Tad nno 1, elas", vad. \omp. mnz. sol. V. Ve-
val. p.p. pasirodė būreliai parapi-į rikai&o, su nekantrumu laukia-
jiečių su šeimomis bei svečiais. I- m a s VVorcesterio ir jo apvlinkių 
vairjfclaimės ratai, žaislų valgių ]ifffmi y i s i ^ k o n . 
ir genmų stalai buvo apgulti.' . . . . . ,. 
ir- xi JX;«^^ i•;,• U„~4A certo. Jis įvyks s. m. spalio men. Vieni užkandžiavo, km bandė sa- * * ' r 

vo laimę. Visur galėjai pastebė- 30 d, 5:30 vai. vakare. Po ken
ti būrelius šnekučiuojant, links- certo šokiai iki 1 vai. ryto. 
mai leidžiančius laiką. Tarp jų su- j JB 
kinėjosi ir mylimi dvasios vadai j 
klebonas Miciūnas ir kun. Uždą- ~ 
vinys. Ore maišėsi garsiakalbių j »O<><XK><>OOO<><X>O<>OO<>O<>OOOOOO 
pranešimai ir muzika. 
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Tik saulei nusileidus pradėta 
skirstytis. 

LAUKIAMAS "AIDA" 

Maironio parko pakviestas Ha
miltono mergaičių choras "Ai-

TELEVIZIJOS 
M 11 L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprasto* Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S I V 
2346 W. 69th S t . tel. 776-1486 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

A. t A. ALFONSUI TARULIUi 
L.e;u»oje nwus f JO oronui Noroenui reiš
kiame nuoširdžia užuojautą. 

Ele-a 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. | A. 

Marija Elvikis-Milmontaite 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną, uošvę ir senelę, kurios neteko
me 1975 m. rugsėjo 22 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 22 d. Sv. 
Antano parapijos bažnyčioje, Ciceroje, 7 vai. ryto, T. Jėzuitų kop
lyčioje 8:30 vai. ryto; T. Marijonų koplyčioje 7 vai. ryto; ir Dun-
dee, 111. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugui ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kanu su mumis pasimelsti už a.a. 
Marijos Elvikis-Milmontaitės sielą. 

Nuliūdę: Vyras Juozas, dukterys, sūnus, žentas ir anūkai. 

}??'r< ftai>A 

Halina Bagdonienė 

.g 

A. A 

DR. ROMUALDAS GINIOTIS 
Veterinarijos gydytojas 

Gyveno 2621 N. Sheridan Rd., Waukegan, DL 
Mirė 1976 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mitkaičiuose. Amerikoje išgyveno 27 ra. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Katriutė (Rumšaitė), duktė 

Gaja Giniotytė-Richter, anūkas Ronald Romas Richter, gyv. Fort 
Lauderdale, Florida, sūnus Antanas, marti Regina, gyv. Toronte, 
Kanadoje, tėvas Antanas, gyv. Mažeikiuose, Lietuvoje, 4 seserys 
Lietuvoje: Elena ir Antanas Grudzinskai, Antanina ir Stasys Lau
kaičiai, Adelė Kunciene, Irena ir Juozas Klimaičiai su šeimomis, 2 
pusbroliai: Adomas ir Ann Giniat, gyv. Hinsdale, 111, ir Antanas Gi-
niat, gyv. Chicagoje, pusseserė Stella Perry, gyv. Chicagoje, uošvė 
Emilija Rumšienė Lietuvoje, švogeris Feliksas RumSa Lietuvoje bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė: L. B. Waukegan apylinkei — vicepirmininkas; Žemai
čių — Samogitia dr-jai; Liet. Veterinarijos gydytojų draugijai išei
vijoje; Amerikos, Illinois, Chicagos. ir Lake County Veterinarijos or
ganizacijoms, American Animal Hospital Assoc., ir kitoms dr-joms. 

Velionis buvo pradininku Lietuvių Fondo Lake County. 
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 19 d., nuo 2 iki 9 

vai. vak. Petroshius koplyčioje, 313 — lOth Street (arti Sheridan 
Road), North Chicago, S . 

Laidotuvės Jvyk» ptrmad., rugsėjo 20 d. iš koplyčios fr30 va!, 
ryto bus atlydėtas j Sv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią Wauks-
gene, kurioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos uz velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, Libertyvilie, Iii. 

Aukas galima siųsti Lietuvos Dukterų dr-jai — 2735 W. 71 St., 
Chicago, m. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, anūkas, tėvas, seserys ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Ed. Petroshins — Tel. 312—473-3966 

N'uotr. Jono Urbono Point Roc parke. Gražus oras vi 

'V**fe*^*%-,' 

Laidotuvių Direktoriai 
6345 S0. YVESTERN RVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITTON'ED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

PETKUS 
i MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR S 0 N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lst St. Tel, GRovenhil! 6-2345-6 
:4;0 Sc 50th five„ Cicere T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STAl^Tl 

! 

1 
i I 

I 
LEKTORIAI 

00VYDAS r, M. ^F. iLJiS F. OilMIE 

h - A. JURGIS PU5KEVICIUS 
Gfyveno 6747 So. Maplewood Aveaue, Oiicago. niinofa. 
Mirė rugsėjo 17 d., 1976 m.. 8 vai. ryte. sulaukės 73 m. 

amžiaus. Gimė lietovoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 25 m. 
Paliko riieliame nuliūdime žmona Marija. Lietuvoje 

duktė ir sesuo, ir Švovgeria JOocaa M mkevičius, bei drau
gai ir pažįsjtami. 

Priklausė Vytanto Didžiojo šaulių kuopai ir L K. Sa
vanorių - Kūrėjų dr-JEa. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadieį. 2 vai. popiet Lack-
Lackawica kopiy^oje, 2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, rugsėjo 20 d. i i koplyčios 
3 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks geduligos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i ftv. Kazimiero lietuvių 
':apines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvaur. šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: ftnona, duktė, sesuo ir kiti giminės. 

Laidot. dlrekt Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213. 

į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1 4330-34 South Califomia Itenus 
tf Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

į 4605-0 

i 
South Hermifage ivenue 

Teleionas — YArds 7-1741-2 

. 

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

&NTANAS M. PHiLLiPS 
TOMAS ir LAURYNiS LABANAUSKAS 

MT SO. LITL'ANICA AVE. Td. YArds 7-SI01 

STEPONAS C, LACK (UCKAWiCZ) ir S6NŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 14KB. 
IA3A W. M i STREET Tel. REpiMie 7-121S 
11020 Southwest Higlnray, Palos HiTls, III. Tel. f74-44W 

PETRAS BIELIOHiS 

18 SO. CALIFORN1A AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

J. RIDIKAS 

12S4 SO. HALSTED fTREET TeL YAnb M U 

JURGIS F. RUDMIM 

a i S SO. LITLAVICA AVE Tel. YArds 7-1138-» 

VASAITIS • BUTKUS 

1146 SO. SOtk Ave., CICERO, 1LL. Tel. OLYnpte M M 



^ * 
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DRAUGAS, ac&tadienis, 1976 m. rugsėjo men. 18 d. t x Lituanicos futbolo klubo 
~ " " " — " — " " — — ™ — — — — — — « — — — _ _ _ - . — » U^gų komanda žaia gubernato-

X Amerikos Liet. inžinierių riaus taurės pusfinalines rung-
ir architektų sąjungos Chicagos tynęs prieš Waukeegan graikų 

• skyriaus susirinkimas įvyks rug- komandą Mara.hon šj sekmadie-
sėjo 24 d., penktadienį, 7:30 vai. ni 1 vai. Eckersall stadione 8200 

! vakaro, Lietuvių Tautiniuose na- South Yates (2400 E a s t ) . 
muose. Be pirmininko inž. M. x Veronika Bubnienė sveika-

-Šilkaičio pranešimų, inž. Vikto- t o s patikrinimui paguldyta Lo-
:ras Jautokas skaitys paskaitą y o I o s i įg 0ninėn dr. R. Nemicko 

X Chicagos arkivyskupijos l p a i v a i r i n t 3 P a v y z d ž i a i s ir skai- p r į ežiūroje. 
laikraštis "The New World" | d r ė n U s • "Policijos radijų komu- x Kudeniniai sveikatos reika-

' nikacinės sistemos". Sąjungos i ^ Lietuvio sodybos pažmonyje, 
nariai ir svečiai kviečiami susi- g sekmadienį, nuo 3 vai. po pie-
rinkime dalyvauti. 

X Elena Mažulaitienė, gyv. 
Hamiltone. Ont. Kanadoje, at
vyko j Chicagą, aplankė '"Drau
gą", įsigijo knygų, apžiūrėjo 

dės rugsėjo 19 d. ir t ę s i /v i są s P a ^ t u v e į P a l * ° » * į J ^ Į į r e a t t m gatvių kampas . 
spaudos reikalams. Nuoširdžiai 
dėkojam 

rugsėjo 17 d. laidoje gražiai pri
siminė Waukegano lietuvių šv. 
Baltramiejaus parapijos 80 me
tų sukaktį, t rumpai duodamas 
parapijos įkūrimo ir bažnyčios 
gyvavimo bruožus. Primenama, 
kad jubiliejinis minėjimas prasi-

tų. Užkanda. Visi l auk iami 
x Pensininkų s-gos valdyba 

šaukia narių susirinkimą rugsė
jo 21 d. 2 vai. p. p . Gage parko 
Fieldhouse patalpose, 55 i r 

savaitę. 

x Vera Paukšt is , Šv. Kry
žiaus ligoninės savanorių vice- „į. mokykla pradeda pamokas kuris rengiamas sį sekmad., 
pirrnininkė ir programos vedė- rugsėjo 18 d., šeštadienį, Jauni- \ rūgs. 19 d. Vyčių salėje — sode

lyje, 2455 W. 47 St. Linksmai 
praleisite laiką su draugais i r 

ja, rugsėjo 17 d. švenčiant sava- m 0 centre 
norių veiklos 20 metų sukak t į . x ^ „^ _ & l a 

pravedė gražią Programą, p t ^ k o g Medelino, Ko-! P ^ t a m a i s . Šokiams g ros Ra-
reikšdama kad dvidešimties Q , . ^ . ^ ^ į s t a i . į monio orkestras . Bus skanių 
metų veikla galima pasididžiuo- M a r k e t i R e s e a r c h r e i k a - ! v a ^ ' i v a m i * &*"** v d o v a m * 

lais, į Washington, D. C. Pavie-! l a i m ė J i , n a i - M i f a n ? ^ S 3 . -
šėjusi savaitę pas savo seseri, Taupymo bendrove paaukojo 
dr. Sofiją ir svainį BlumenfelI ^ ^ ^ dovanų laimėjimui. Pel-

X Ignas Sakalas, buvęs ilga- dus, atvyko į Chicagą aplankyti r a s skir iamas Vyčių namo fon-

ti, nes atl ikta daug darbų. Tiks 
Ii sukaktuvių diena yra lapkri 
čio mėnesį. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
_ A. ^. Pe t ras Pilka, kaip jau 

Luvo pranešta , mirė rugpiūčio 
28 d. Sydnėjaus aerodrome, kai 
ruošėsi skristi į Naująją Zelan
diją, širdies priepuolio ištiktas. 
Jo kūnas buvo pervežtas į Can-
berrą. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 40 lietuvių. Velionis buvo 
aktyvus skau'.ų organizacijos 
veikėjas, skautininkas, geras 
dainininkas, sportininkas. Reiš
kėsi biznyje ir šalpos darbe. 
Laidojimo apeigas atliko kun. 
P . Butkus . 

— Adelaidės Liet. katalikių 
moterq draugijos valdyba auko-

Įmis parėmė: Lietuvos persekio-
— — - įjamą bažnyčią, "Tėviškės Ai-

n / r r r d u s " ' parapiją, biblioteką ir ki-

CHICAGOJ IR APYL NKESE -***.*-*—**— 
^ ' ^$m ^ ^ ^ " ^ ' ^ I — "Talka" . Australijos lietu-

įvyks lapkričio 21 d. Pamaldos rija Rudienė padėkos žodžiais vių kredito draugija, neseniai 
bus Tėvų jėzuitų koplyčioje i r . visiems, kalbą palydėjo ilgi plo- paminėjo savo 15 metų veiklos 

x Visi kviečiami į L . Vyčiui 
n * ™ n « rir*.n« iWii*ni«« r.askutinį šios vasaros pikniką,'Naujosios JAV Liet. Bendruomenės tarybos prezidiumas. Iš kairės: dr. Edmundas Lenkauskas, inž. R. Kudukis 

(pirmininkas), Alg. Širvaitis, Alg. Bublys ir kun Gediminas Kijauskas, SJ. Nuotr. Jono Urbccc 

L. K. V. S. "RAMOVĖ 
POATOSTOolMS 

mėtis "Draugo" redaktorius i r ' savo motiną Sofiją Oželienę. 
Vyčių bei kitų lietuvių katalikų 
organizacijų veikėjas, yra supa-
raližuotas ir j a u kuris laikas gu
li Šv. Kryžiaus ligoninėje. 

X Norber tas Tarulis, žinomas 
čikagiškis. gavo iš Lietuvos tele- • 
gramą, kuria buvo pranešta, 
kad rugsėjo 16 d. Ukmergėje po \ 
ilgos ir sunkios ligos mirė jo į 
brolis a. a. Alfonsas Tarulis, i 
sulaukęs 64 metų amžiaus. Buvo : 

gimęs Daugailiuose, kur nepri
klausomybės metais gyveno, tu
rėjo ūki ir malūną. Pokario me
tais gyveno Ukmergėje. 

dui. Prašome dalyvauti — pra-
j džia 12 vai. 

X Magdalena Margienė, Long 
Beach. Calif., mums atsiuntė 
malonų laišką ir 10 dolerių au
ką. Tariame ja i malonų ačiū. 

x Nepraleiskime progos! Į-
domi ir įvairi moterų rankų dar
bų paroda vyksta J. centre. Pa
roda uždaroma sekmadienio va
kare, rugsėjo 19 d. (pr.) 

X Lietuvos Dukterų draugi-

SUSIRTNKD1AS 

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
12 d. Jaunimo centro patalpose, 

pagerbimas visų žuvusiųjų už jimai. sukaktį. Per tą laiką draugija 
Lietuvos laisvę. Smulki progra- Į Prie gegužinės bendro paruo- subūrė 500 narių ir 700.000 do-

| m a bus paskelbta vėliau s p a u - š i m o dar daug prisidėjo dr. B. lerių kapitalą. Draugija re tkar-
dojeį Šiemet minimiems 80 m.! Motušienė, ižd. K. Kasakait is , čiais paremia ir lietuvių kultūri-

(pr.) ,kurj a t idarė sk v-bos pirm. C - L ^ y ^ j Lietuvos kariuomenės Įsekr. K. Januška, G. Giedraity- nes organizacijas. Narių skai 
Juškaitis, sukalbėdamas tėvy
nės prisiminimo maldą ir minu-
. . ., , , . ganciam nariui 

; t e s susikaupimu pagerbdami - ' . i„;si,„; 
mirusį skyr . nar į a. a. kūrėją -
savanorį K. Dobilą. Pristatytas 
j skyrių įstojęs nariu Leonas 
Gūdis ir svečias dail. Antanas 
Rūkštelė, a tvykęs į Chicagą iš j 

BALFO GEGUŽINĖ 
RUGSĖJO 8 LIETUVIO 

SODYBOJE 
jos visuotinis susirinkimas į-
vyks rūgs. 26 d., 1 vai. popiet Floridos, anksčiau buvęs s k y 
Tautiniuose namuose. (pr.) ( r iaus na rys . 

Susirinkimui vešli buvo pak' 
viestas K. Markus, o sekr. J 
Tamulis. Pirmininkas, padėko 

x Lietuvos Dukterų draugi
jos tradicinis rudens balius į-
vyks spalio 23 d. Jaunimo cen
tre, (pr.) 

vadui gen. St. Raštikiui ir ser- tė, R. Simokaitienė, Lietuvių te - čius auga. Manoma, kad po 5 
J. Narukynui levizijos ved. T. Siutas, Aid. melų draugija turės 1000 narių, 

pasiųsti laiškai. Daukienės ir K. Braždžionytės n i n * RRITANIJOJ 
Susirinkimas praėjo darnioje radijai ir kt. A. Kevėža UIUZ. Dlf lIAIflJUJ 

nuotaikoje. Korespondentas ui- rcs t tJr t 8 T f K T f ^ l O — A. a. Just ina3 Vadoklis 
mirė Tamsvvorthe, Staffs, šir
dies priepuolio ištik i as. Liko jo 

Balfas darbuojasi iš pašiau- Dar negausiai susirinkusiems žmona, anglų tautybės, 
kojimo savo tautiečių pagalbai, dr. J . Adomavičius pranešė, kad 
Rugpiūčio 22 d. su dideliu pasi- dabar Švč. Marijos Gimimo baž-
sekimu praėjo Balfo Chicagos [ nyčioje esant procesijai ir pa-
apskrities ir skyrių valdybų su- maldoms vėliau atsi lankys ir j 
ruošta gegužinė Polonia Grove.: daugiau žmonių. Tuo t a r p u turi-

— Didysis lietuvių sąskrydis 
buvo suruoštas rugsėjo 11 d. 
York Hali patalpose, Londone. 

— Didž. Britanijos LB kraš to 

X A. A. Dr. pulk. B-'..les! 

I j e s u ž pasitikėjimą, perskaitė j P r i e įėjimo plevėsavo Lietuvos I me pirmą kartą mus aplankiusią I v a l d > ' b a pareme peticijos Nijo
lės Sactunaites gelbėjimo reika-
*• Peticiją ruošia Aid t o the 

X Savo dienraščiui aukų at
siuntė: po 4 dolerius: K. Kubai-
tis, P. Pakalniškis; po 2 dole
r iu : A. Janulaitis, Pranas Kir-
monas. Nuoširdus ačiū. 

! v-bos patiektą darbotvarkę, ku- j j r Amerikos vėliavos. Šiam sky- Lietuvoje buvusią mokytoją, 
iovas ^ t ^ pakeitimų priimta. Po to j fįgį vadovavo J. Blažys ir talki- ' garsėjusią gražiabalsę I reną Ru-

tydama S o ^ S U , K e S b ^ į % ! * * * * , ™T ***** ^ k o t a u t o s * « « * 3 ^ N * Vinciūnas ir J. Lekas. | seckienę. 
te, verčia įdėmiau įsiklausyti į nau- \ ^ ^ ~ m' l a i k o t a r P > ' — •»• 8 d., minėjimas, kurios reikšmę Spaudos stalą Balfo naudai ve- j R u . e c kionė padainavo ketu-
ją kūrybinę dėstymo forma Į munistų auka; I - a > Ti ' la t - suglaustai apibūdino v-bos n a - | d ė Kazys Rožanskas. r i a s ^udlea ^ ^ ^ o balsu 

Nuotr. D. Vakares Kelpša, Tauragės a p s k . Kalti-! r y s kul tūros reikalams A. Atu-1 Gegužinėje dalyvavo tik ką ' v i s i e m s s u ž a d i n d a m a pakūią 
x Madų paroda, kurią r e n g i a ; n e n u ?***•> Jankaičių kaimo, tis. Parei to skyr . narių susi- ' grįžusi iš užsienio Balfo centro r u o t a i k ą . Ją atlydėjęs Juozas 

'mi rė 1892 m.; J>*orta*. Taiiat-

X Muzikas Aleksandras Ku 
ilgametis Chicag03 Lie

tuvių Operos dirigentas 

d. J . centre. 

Dr. Adomavičius priminė, kad 
švenčiama dviguba šventė : Švč. 

lu. 
Churach in Nee, United King-
dom skyrius. J i skiriama Sovie
tų komunistų partijos gen. sek
retoriui L. Brežnevui. 

jog j i jausis čia kaip savo šei
moje. Svarbiausias Sodybos 
tikslas — suteikti žmogui užnu
garį atėjus gyvenimo rudeniui. 

Putnąmo seselių rėmėjai, į v y k s į ^ e « * J t
m-« ^ o ^ » a , * » - , rinkimo protokolą perskaitė v a l d pirmininkė Marija Rudie- Bajjūnas s U" žmona"Sofija gra 

rytoj, rugsėjo 19 d. 3:00 vai. p o : 1 ^ ? ^ Tauragės apskr., Kalti- j \ icepirm. V. Garbenis. Jaunimo n ^ Baif0 Chicagos apsk. pirm. ž i a i įsijungę į duetą, 
piet J . Centre. Bilietų bus g a l i - ! n ė n u yalsč. , Putvinskio kaimo, Centrui nu ta r t a paskirti aukų. v . Šimkus, Tėviškės parapijos 
ma gaut i prie įėjimo. (pr.) m i r ė 1 9 1 8 m - I *įįį* T a l l a t V Skyr. v-bos p-kas K. Juškaitis klebonas kun. A. Trakis, kun. 

.. . . . . Kelpša, Tauragės apskr. Lauku- v-bos vardu kreipėsi į visus sky- A < stašys, kun. K. Kuzminskas. 
. . . . X . K a ! , 1 . o n u . J O C ^ ^ v o s valsč., mirė apie 1917 m. riaus narius, kad nariai akty- dr. V . Balčiūnas Vyt. Did. Sau

k o m - ^ f i ^ S n ^ u ^ fA d y V i ČL 0 V i e i l k - I" JU S i 6 l a S f - ^ j U n g t U S i į S k > T i a U S V 6 i k l ą ' ^ rinkt v a d a s ^ I š ^ ^ t i s '* 
Panuos sol. Romai Mastienei, jai U ^ ^ T ^ s Z K ^ ^ v S S e ^ T 22 Z t ^ ^ ™ 2 ^ m o v ^ S 5 2 TŠt t ^ T n C -
išpUdant koncer.ą rugsėjo 26 8tovauti mus kelionėms i Lietu- P3™18 . ' T f f f 1 ? y - f į? CfetoJals' n e s mus* *&™ves Ad. Ramonio orkestras nuorai-

7 vai. ry to . Giminės i r pažįsta- ateitis priklauso nuo visų narių k n ea i linksmino visus. Skambė- l 

mi prašomi prisiminti juos mal- solidaraus darbo. L. K. V. S. 3 o f į tuviškos da ino j priminda- g i e d ° J ° " ' 
dose. 

vPr-) ivą. Priimtieji aplikantai gaus 
x L. B. Brighton Parko apy- garantuotą komisą ir ks 

Marijos Gimimo ir Tautos šven- Sunegalėjusiam pačiam apsi-
tė. Mūsų uždavinys — tai nusi-,: tvarkyt i bus teikiama paslauga, 
eikimas gėriui kitam. Turime Susirgęs bus nugabentas į ligo-

gyventi vienybėje, vienas ki tam n j n ę . Padėkojo sodybielei Adai 
padėdami. Jonas Ramoška pa- Elvikienei, pasiuvusiai Sodybai 

£ė ruošia tradicinį Rudens priedus. Dėl interviu San Fran-
carą spalio 2 d., 7:30 v. v. | c i s c o apylinkėje prašome skam-

Balio Pakš to salėje. Valdyba 
nuoširdžiai kviečia galinčius at
silankyti i r tuo paremti ben
druomenės veiklą. (pr.) 

r,ias" ir "Marija, Marija". Vėliau v ą - Baigdamas įspėjo, kad, atė-
us rudeniui, gaUma susilaukti 

dainas. Dainų tarpuose Vincas n e t i kė tos ligos. Ragino niekada 
Kuliešius skaitė savo poezijos nepamesti geros nuotaikos, nes 

Kaziui Oksui, Republiko- e i n a m e koncerte rugsėjo 18 d m d a r b a v 0 8 i . p a g a r b o g v e r U k ū r i n i u 3 . .rjetuva mus šaukia", t a if labai palaiko žmogaus atspa-
nų kandidatui į Cook County ^ n n o c e n t r o > J * & * * ™ virtuvės vedėja K. Repšienė su . T ė v i š k e , fr d v i ki tas . ^ fcflZZ Po 

5>t. re tersnurg , n o r . d a d Recorder pareigas, ruošiamas 

binti (617) 237-5502 CoUect. 
(sk.) 

"Ramovė" c. v . vicepirm. A. m 0 s toli pasilikusius iaunystės ' A • i t ' •" "J - -' --
Anūkas Mykolas Puškarsk ls J u l kevič ius , kreipėsi į skyr. na- j ^ S u s . P p a t n o t m e s 

(pr.) j rius, prašydamas dal>vauti ren-1 N o r s b u v 0 k a r š t a , bet visi uo-

vakaras Martimąue restorane, apylinkėse perkant, parduodant 
x Es t radinės muzikos kon- j ar nuomojant nuosavybes, I Evergreen Parke ' trečiad., rūgs. 

certą — šokius rengia Korp! ' kreipkitės į Angelę Kamiene,, 2 2 d. Dalyvaus Sta te ' s A t t o m e y 
Neo-Uthuani jos Chicagos padą- Į Broker - Realtor. 6900-10th Ave. Į C a r e y i r Metropolitan Sani tary 
lin>^. š. m, rugsėjo 25 d. (šeš-1 North, S t Petersburg, Fl. j D i g t r į c t Commissioner Ander-
tadienį) 8 vai . vak. Jaunimo, 33710, Telef. (813) 345-2738. 
centre. Programą išpildys ir šo- ( s k ) 
kiams gros neolituanų orkestras, x NAMAMS PIRKTI PA 
vad. Algio Modesto, o dainuos SKOLOS duodamos mažais mė 
Irena Mažeikaitė, j n e s u i i a į g įmokėjimais ir prieina 

tikslas, sutelkt i lėšų Laisvės t a ikininkėmis Amilija Baleišie-
kovų muziejui išlaikyti. P * © - ! , ^ Monika acėnienė, Juzė Stul-j 
gramą išpildys L K. V. S. g j e n ė V i t a Baleišytė, Elena Pa-
"Ramovė" Clevelando skyr. ra- j j u o d i e n ė , Jadvyga Sasnauskienė 
movėnų choras. "Kario" atsto- i r k i t o m ^ j p p a t daug dirbo ba-
vas Chicagoje J . Stankūnas pra-

rumą ligoms. Po meninės pro-
Dr. Adomavičius supažindino gramos buvo matuojamas krau-

su nauja Sodybos gyventoja Į jo spaudimas ir aptariami savi 
Adele Kudirkiene, t ikėdamas. į re ikala i O. Algminienė 

Veiks užkandinė ir baras. Sta
lai (10 asm.) užsakomi telef. 
925-0035, o susimokama prie j -
ėjimo. Visi kviečiami, ypač jau
nimas, nuotaikingai ir linksma: 
praleisti vakarą. (pr.) 

mais nuošimčiais. 

son. Šokiams gros Neo-Lituani-
ca orkestras. Algis Regis pra
ves vakaro programą. Vakarą 
ruošią sudėtingas K. Okso rė
mėjų komitetas iš jo asmeniš
kų draugų. įvairių organizacijų 

Mutual Federal Savings 2212 j atstovų bei taupymo bendrovių 
West Cermak Road. Telefonas ir nejudomo t u r t o įstaigų. 
VI 7-7747. (sk.) 

X RAŠOMOSIOS maš. lie«uvttkt 
raidyno, visom kalbom. GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA-

Albinas Kurkulis, akcijų GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St, 
brokeris dirbąs su Rodman am" 
Renshaw, I n e patarnauja ak 
ei jų, bonų, fondų bei kitų verty 
bių pirkime i r pardavime. Susi 
domėję skambinkite 332-0560. 

(pr.) 

ir vakarais pas A Daugirdą tel 476-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr^ f.. 
Northport N. Y. 11731 (<sk ) 

X Beverlv Shoros, Indiana. 

(sk.) 
• 

x Taip dar nebuvo: jei nu
pirkta spalvota TV nepatinka, 
net po 30 dienų galite ją grąžin
t i ir atsiimti pinigus. Gradins-
kas, 2512 W. 47 St., F R 6-1998. 
Atd. 9-6; pirmad. — ketv. 12-8. 
Sekm. ir treč. užd. (sk.) 

ro talkininkai su vadovu K. Rep-
nešė, kad spalio 17 d. Jaunimo | š i u i r talkininkais Miežinsku, J . ĮE 
centre įvyks kavutė "Kario" j Kuzminsku. A. Bagdonu. P. Ag- H 
žurnalui p a r e m t i Prašė visus jjngku B . Ruzgu. I. Tavaru, V. £ 

i'.iiiiiiiiJiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiHiiiiinMiiiminiimiiiiiiiHiiiiiniiiiiHiHinmiiuiiiiHmir. 

dalyvauti ir svečio, dail. A 
Rūkštelės iš St . Petersburg, 
Fla.. parodoj. Svečias prašė 
ramovėnų aplankyti jo paveiks
lų parodą Tautiniuose namuose 
spalio 1 d. 

Skyr. v-bos narys inž. B. Ma-

X Visais kelionių reikalais 
parduodami 2 sklypai netoli k r e i p k i t ė s j W e i a 8 T ^ , J ^ . 
ežero, aukštesnėje vietoje. Kai 
na S10.000.00. Skambint (312) 
925-6130 (sk.) 

R E i K - L S N G A S 

S P E C i a U S T A S - E 
"Draugui" reikalingas spe-

cialistas-ė, kuris-i moka pa
ruošti r a š tus off setui (stripping 
or paste-ups) . Prašome kreip
tis į "Draugą". Adresas: 

4545 West 63rd Street 
Chicago, m. 60629 

STASE S t A ASH'.ONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičiene 

reau, 4837 W. Irving Pa rk Rd., 
Chicago, m . 60641. Tur im dide-

ilį pasirmkimą grupinių skraidų. 
i ekskursijų lėktuvais bei laivais, 
parūpiname bilietus vietiniam 
susisiekimui bei į užsienį. Pa-
reiškit savo pageidavimus — 
mes pasistengsim juos paten-

.kinti ir neapvilti. Skambinkite 
R. Raslavičienei teL (312) 
545-6466.. (sk.) 

Vilkavicku ir kt . Daug darbo 5 
turėjo laimės šulinys su vado- 5 
vu Vy t Lapėnu ir talkininkais = 
O. Zailskiene, Pr . Zailsku, dr. | 
Br. Motušienė, V. Motušių, R. JĮ 
Simokaitienė, M. Simokaičiu, V. 5 
Orvidiene, K. Bružu. K. Bružie- 5 

siokas pranešė, kad Liet. ka- j ̂  ^ Vyt. Žihnsku. Prie geguži- j E 
riuomenės šventės minėjimas' J J ^ praturtinimo prisidėjo Z a - | | 

jrasiškių klubo valdyba su talki- S 
ninkais — Al. 2Sakaa. M. Zakie- į į 
nė, E. Kontrimienė, V. Kont r i - Į5 
mas, P . Blekys ir O. Blekienė. 
Paaukotą Baltic Bakery raguolį 
Balfo gegužinei platino Gr. Į S 
Giedraitytė ir Zuzana Pupienė. j = 

Petrikonio paaukoto paveiks-' S 
lo bilietus platino Angelė Mac- j= 
kevicienė ir Stefanija Geležienė. j S 
Saldainių lošimą "pora-lična" | = 
pravedė Marija Balukienė. 

Saulei art inantis prie laidos ir IB 
artėjo gegužinės užbaigimas, į i S 

N u o spalių mėn. 1-os iki 5 

lapkričio 9-tos dienos Tėvų 5 

Marijonų vienuolyno koply- i 

čioje Romoje bus laikoma 40 I 

šv. Mišių už arkiv. Jurgio Ma- c 

tulaičio beatifikacijos bylos | 

gyvus ir mirusius rėmėjus, H 
I 

p rašan t iŠ Dievo sveikatos ir • 

kitų reikalingų malonių per jo | 

užtarimą. I 

DRAUGO skai tytojai yra kviečiami prisidėti prie šių = 
Mišių. 

I Prašomi kreiptis šiuo adresu: 

Very Rev. Joseph Dambrauskas, MJ.C. 
63.% S. Kilhoum Ave. 

x Reikalinga moter is virtu , 
vės darbams: virimui ir kepi-1 Raš>' t- " * • Mazaiaitė skaito Ken 
mui. Telefonuoti po 7 vai. v a . " ^ ? 0 , 1 " 1 0 v ^ f ° i a m s ^ k a 

• i <*.* <mm ,«». . i 7 ^ i § te'-nto buities. 
įkaro 471-2147. I S k . ) . | f«»». D. Vakarė* 

A važiavimo, raguolio ir paveikslo = 
laimingų bilietų traukimas. Tai | Chicago JU. 60629 
pravedė apskr. vald. vicepirm. J. s , . , . , . _ . T m ^ - Jūsų vardas ir adresas Mackevičius ir J. Skeivys. Ra- = * 
guolio laimingą bilietą ištraukė 3 ^ 
V. Kontrimas. Dailininko P e t r i - j š T 

konio paveikslą— nežinomas. !S 
Baigiant programą, prabilo 15 Auka 

Balfo centro yaidvDoe pir: i 4 a * ' ^lliniHm<llil»dl'in||{ĮmilUH<H»UmMmiUMlHI'!1i!»H.'!';;M!lUi.'!!J!"JMIH>Mn|j5 


