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Nr. 210 

"L.R.B. Kronika" Nr. 27 

Spaudos draudimo gadynė 
Kratos ir religines literatūros konfiskavimai 

1977 balandžio 19 apie 9 vai. iššokęs pareigūnas ir nusivežė į mo komitetą. Jis buvo klausinė-
Antanas Miklyčius, gyv. Kaune, namus (Kaunas, Molėtų 18). Čia jamas apie dalyvavimą nelega-
Linkuvos 77-2, buvo paimtas iš kanu važiavusi moteris ir vienas liuose susirinkimuose ir ekskursi-
darbovietės, parvežtas namo ir, vyras nuėjo į Butkevičių butą ir jose. 
pateikus kratos orderį, vyr. tard. prisistatė: "Mes nuo Alfonso". Balandžio 20 iš Kauno 25-sios 
mjr. Markevič'aus parėdymu bu- Kai buvo įleisti, atėjusieji parodė vid. mokyklos buvo iškviesta ir 
vo atlikta krata jo bute, rūsyje saugumiečių knygutes ir pasikvie- nuvežta į Saugumo komitetą 
ir sandėliuose. Kratai vadovavo tė lauke buvusius 5 vyrus į vidų. Ona Butkevičienė. Ji buvo tardo-
vyr. ltn. Gavėnas. Krata truko Prasidėjo krata, kurios metu pa- ma apie kratos metu namuose 
apie 7 vai. Joje dalyvavo 4 sau- imta: "LKB Kronika" Nr. 25, rastus daiktus. Mokyt. O. But-
gumo darbuotojai ir 2 kviesti- "Kronika tekuščich sobytij" Nr. kevičienei tardymo metu buvo 
niai. Kratos metu paimta užra- 40, rašomoj: mašinėlė ir ja nu- grasinama, 
šų knygutė, trys knygos ("Prie rašytas straipsnis iš "Aušros" — — — 
vilties kryžiaus", "Iš Bažnyčios Nr. 5. Kratos metu į butą atė- Balandžio 20 saugumiečiai te-
ir popiežių :'storijos", "Dienoraš- jo Liudas Simutis, kuris taip pat iefonu išsikvietė Viktorą Snieš-
tis"), lapai, rašyti mašinėle — buvo nuvežtas į Saugumo komi- ^ą Tardymas tęsėsi 7 vai., nepa-
"Kauno arkivyskupas ir metropo- tetą. P. Butkevičių saugumiečiai gaj^nt dėl kokios bylos buvo iš-
litas", lapai — Girniaus straips- nusivežė tardymui į Saugumo k v i t a s ir nerašant protokolo, 
nis "Istorija kartojasi" ir t.t komitetą, tačiau dėl blogos svei- Sulaikytą Sniešką klausinėjo, ko-

Po kratos Antanas Miklyčius katos tardė trumpai. Buvo klau- ' K i u o s e turistiniuose žygiuose da-
buvo nuvežtas į Saugumą tardy- sinėjamas, iš kur gavo leidinius, lysves, ka s juose dalyvavo ir 

rastus kratos metu, ar nebendra- 2 p i e ką'juose buvo kalbama. Gra-
darbiauia "Aušroje" ir "LKB s i n o į | m e s i ą į§ vandensvydžio 
Kronikoje"? Teiravosi, ar nebuvo komandos, neišleis'ą į užsienį ir 
vasario 22 Viduklėje 22 metus iš- t t Klausinėjo, ar neskaitęs 
kalėjusio Liudo Simučio suti- « L K B Kronikos" ir "Aušros", kal
kime. t i n o šių leidinių platinimu ir ki 

Tą pačią dieną iš paskaitų bu- tokia antitarybine veikla, kaltino 
vo iškviesta ir tardyta Kauno Me- dėl Lietuvos istorijos stud'jatvimo 

ir "LKB Kronikos", o taip pat ir dicinos institute 3 vai. ir 6 vai. draugų būrelyje. Saugumiečiai 
kitų nelegalių leidinių. Krata tru- Saugumo komitete 3 kurso stud. klausinėjo, kokiu būdu susipaži-
fco 2 valandas. Kratos metu pa- Ramunė Butkevičiūtė. Ji buvo no su draugais ir net su žmona. 

ėmė knygą "S'elos kultūra" ir kaltinama dalyvavusi L. Simučio Jie sakėsi viską žiną, tik jiems rei-
apie 20 magnetofono kasečių. Po sutikime Viduklėje ir susirinki- kią, kad kaltinamasis viską pr'si-
kratos Jonas Repšys buvo nuvež- me apie Žalgirio mūšį. Jai buvo pažintų, o į kalėjimą vis vien 

grasinama pašalinimu iš insti- kažkas turės sėsti. Viktorą išlei-
tuto. do iš Saugumo tik todėl, kad 

Iš Deržinskio staklių gamyk- reikėjo eiti į respublikines varžy-
los buvo iškviestas Vidmantas bas. Žadėjo dar kartą išsikviesti 

mm. 

Balandž'os 19 saugumo dar
buotojai, parsivežė Joną Repšį iš 
darbovietės ir pateikę kratos or
derį su mjr. Markevičiaus para
šu, padarė jo namuose kratą. 
Saugumiečiai ieškojo "Aušros**" 

tas į saugumą tardymui. 

Balandžio 19 gyd. Povilą But
kevičių, einantį į darbą 8 valan
dą, sulaikė iš saugumo mašinos Butkevičius ir nuvežtas į Saugu- iš darbovietės. 

.Ifrakų pilies centrinių rūmų ki-rnas 

IŠKILMINGAI PASIRAŠYTA 
KANALO PERDAVIMO SUTARTIS 

Sutapo su rlmerikos valstybių viršūnių 
konferencija Washingtone 

Wasbingtonas. — Vakar 6:30 
v.v. (Chicagos laiku) pasirašyta 
Panamos kanalo sutartis, kuria 
ikiv2000 metų kanalą administ
ruos abi šalys, Amerika su Pana
ma, o po to nuosavybės teisių A-
merika atsisakys, paliks tik teisę 
kanalą ginti ir garantuoti jo neut
ralumą. Sutarties pasirašyti atvy
ko Panamos valstybės galva, gen. 
Omar Torrijos, vienas iš dvide-

nomas atsitikimas, kai preziden
tas VVilsonas po I pasaulinio ka
ro suorganizavo Tautų Sąjungą, 
bet Senatas neratifikavo Versalio 
sutarties, tuo pačiu ir Amerikos 
buvimo Tautų Sąjungoj. 

I pasirašymo iškilmes buvo 
pakviestas ir buv. prezidentas Ge-
rald Fordas ir Mrs. Lyndon John
son. Jos vyrui esant prezidentu 

Nuteisti muzulmonai 

šimt ar daugiau Lotynų Ameri-1 ir prasidėjo derybos su Panama. 
kos valstybių galvų, suvažiavusių I T . . . .... 

.-_- » -r • »-„• i «.t„ Jeigu sutartis bus ratifikuota, 
l tos hemisferos viršumų kome- j ' 6 ' 
reneiją, pirmą kartą po 10 merų. įreikes a n t r o pasirašymo. Tai bū-Visi jie turėjo arba turės ir pri
vačius susitikimus su prezidentu 
Carteriu. Juos sutikti aedrodrome 
vyko valstybės departamento auk
štieji pareigūnai. Torrijos sutiko 
valstybės sekretorius Vance. 

Carteris ta proga spaudai pa
reiškė, kad sutarties pasirašymas 
baigs jau ilgus metus besitęsusi 
įtempimą, prasidės nauja bend
radarbiavimo era, pagrįsta lygy
bės principu. 

Paskutinieji visuomenės opi 
nijos tyrinėjimai rodo, kad ame
rikiečiai nežymia persvara prie
šinasi kanalo perdavimui. Kad 
mVU'.h įsigalėtų, reikalinga ir 
Son3to dviejų trečdalių balsų dau
gumos pritarimo, ratifikavimo. 
Ar pavyks :ick b?.' 

tų padaryta Panamoje. 

Washingctnas. —Hanafi mu-
zulmonų vadas Khaalis g3vo ka
lėjimo nuo 41 ki 123 metų, c 
kiti 11 nuo 24 metų iki gyvos 
galvos. Juos teismas pripažino 
kaltais už ginkluotą trijų pastatų 
užgrobimą ir laikymą 38 valan
das bei vieno radijo korespon
dento nušovimą. 

Bandė sutrukdyti 
kanalo sutartį 

VVashingtonas. — Aukščiau
siajam teismui buvo įteiktas pra
šymas, kad teismas uždraustų 
pasirašyti sutartį su Panama, bet 
teismo vardu veikdamas teisėjas 
WiIIiam Brennan prašymą atme
tė, motyvuodamas stoka proce
dūroj numatytos tvarkos. 

Grobia ir moteris 

San Salvador. — Šios Vid. 
Amerikos sostinėj buvo pagrobta 
amerikiečio prekybininko Louis 
Chiorato žmona Elena Lima, gi
musi EI Salvadore. Ko bus rei
kalaujama už jos paleidimą, dar 
nežinoma. Teroristai priklauso }^ 
kairiojo sparno Farabundo išlais
vinimo fron'ui. Prieš juos susi
organizavo dešiniųjų blokas, ir 
jie žada pradėti grobti kairiuo
sius. 

Iš T. Venclovos ateitie 
TSRS pilietybę 

Fordas žadėjo 
nutraukti ryšius 

su Taiwanu 

PAREIŠKIMAS 

1977 metų rugpiūčio 23 dieną 
j taryb'nis konsulas San Francisco 
'mieste Jermakovas išsiuntė mani 
j laišką, pranešdamas, jog TSRS; 
'. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu- j 
j mo 1977 merų birželio 14 d. įsa-į 
: ku man atimta TSRS pilietybė į 

Konfiskavo į paroda 
atvežtas knygas 

Maskva. — Sovietai konfiskavo 
George Orvvell dvi knygas — 
"1984" ir '"Animal Farm", kai jos 
buvo atgabentos į tarptautinę 
knygų parodą. Šios knygos, tota-

| 'karinio gyvenimo satyra, Vaka
ruose laikomos klasikine literatū
ra. Konfiskuota ir daugiau ame
rikiečių, britų ir vakarinių vo
kiečių knygų. 

Amerikos knygų leidėjų susi
vienijimas dėl tų konfiskavimų 
pareikš protestą. 

Jau sunkiau 

fi'i'1'ff.'.C M 
San Ysidro, CJ I . — Vien šioj 

vietoj pasienio sargyba sulaikė 
ekordinį skaičių meksikiečių, no

rinčių pereiti sieną į Ameriką — 
35,000 žmonių. 
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Prašo išduoti 
milijonierių Park 

Seoul. — Prcz. Carteris pain
formavo Pietų Korėjos preziden
tą Park Čung Hee, kad jis gali 
netekti Amerikos karinės pagal
bos, 2 bil. doleriai jeigu savo 
milijonieriaus Tongsun Park ne
išduos Amerikai. Park kaltina
mas kyšiais papirkęs nemaža 
aukštų pareigūnų Washingtone, 
ir jie veikę P. k >rėjos naudai. 

P. Korėjos prezidento žmona 
atsiliepė, kad tokiai sutarties iš
duoti nusikaltėlius P. Korėja su 
Amerika nėra pasirašiusi, ir rei-

ikalavimai yra pažeidimas jų vals
tybės suverenumo bei konstitu
cijos. * 

Kaltinimai buvusiam 
premjerui 

Karachi. -Buvęs Pakistano 
premjeras Zuliuar Ali Bhutto iš 
Karachi kalėjimo perkeltas į La-
hors kalėjimn ir bus teisiamas už 
įsakymą nužudyti. 

Bonna. — V. Vokietijos pra
monininko Hanns-Martin Schlo-

\ yer grobikai vakar nieko nebu-
\ vo gavę iki nustatyto termino, 
bet yra žinių, kad pagrobtasis 
gyv.'s. Ro'ka!au;a 14 Baader te-
nris'ų gaujos narių paleidimo. 
Kancleris Helnut Schmidt su sa-

jvo šabų, kuriame yra ir opozi-
icinės krikščionių demokratų par
tijos vadovas Helmut Kohn, te-
i besvarsto susidariusią padėtį. 

Pekinas. — Kinijos viceprem
jeras Teng Hsiao-ping sakė, kad 

:<ierald Fordas buvo pažadėjęs su 
faiwanu nutraukti diplomati
nius santykius, jei jis bus išrink
tas, bet Carterio administracija 
pasiūlė tiktai sumažinti šarvo am
basadą Tautinėj? Kinijoje, ją pa
versti ryšių misija, jeigu su Peki
nu bus užmegsti pilni santykiai. 
Tokiu būdu Vances vizitas į Ki
niją buvo žingsnis a'gal. Ameri
kos spauda apie jo misiją infor
mavo nepakankamai tiksliai, 
kalbėjo apie progresą, kai jo ne
buvo, bet pasikalbėjimai su sekre
torium buvo nuoširdūs. Teng 
kalbėjosi su 13 Associated Press 
direktorių ekskursija. 

Teng AP vadovams dar sakė, 
kad Amerika savo ginklais virši
ja Sov. Sąjungą, bot rusai virši
ja Ameriką savo paprastais, ne 
atominiais ginklais. Sovietų eko
nomija yra jų silpna vieta, jie 
reikalingi Vakarų technikinės 
pagalbos. Jeigu Amerika ir kiti 
susigundys ir tokią pagalbą ru
sams suteiks, rusai greitu laiku 
pasivys Vakarus. 

"už veiksmus, juodinančius tary
binio piliečio vardą". 

Kaip žinoma, tokie tarybų val
džios veiksmai, prieštaraujantys 
Žmogaus Teisių Deklaracijai, 
Helsinkio sutarčiai ir elementa
riam teisėtumui, pastaruoju me
tu virto nuolatine praktika. Ta
rybinė pilietybė atimta Aleksand
rui Solženicinui, Vladimirui 
Maks'movui, Valerijui Čalidzei, 
kurių vardai tapo pilietinės drą
sos ir garbės sinonimu. AI di
džiuojuos, kad mano kuklios pa
stangos ginti žmogaus teises susi
laukė tokio įvertinimo. Tai ro
do, jog aš vis dėlto neblogai vyk-
dž'au savo pilietinę pareigą, ir 
teikia man jėgų toliau ją vykdy
ti. 

Mane kiek stebina tik tas fak
tas, kad man nebuvo atimta pi
lietybė dar Tarybų Sąjungoje. 
Būdamas toje šalyje, aš pasta
ruoju metu kalbėjau ir rašiau 
taip pat laisvai, ka'p tai darau 
ir rengiuosi daryti užsienyje. 

Tarp kitko, aš nesu žmogus be 
oiTetybė*. Turiu Lietuvos užsie
nio pasą. Lietuviui tai kur kas 
natūralesnis daiktas, negu TSRS 
pasas. 

Tomas Venclova 
Lietuvos Helsink o grupės narys 

Berkeley 
1977.VIIL31 

Ncw Yorkas. — J New Yorką 
atvyko britų opozicijos, konser
vatorių partijos, vadovė Marga-
ret Tbatchcr. Kitą savaitę ji su
sitiks ir su prezidentu Carteriu. 

Hrrrk«ieyf C*. M709 
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Sovietų Sąjungos generalinio konsulo San Francisce raitas Tomui 
Venclovai 

Margam Tbaicier 

Taika dabar 
arba niekad 

Paryžius — Jordanijos kara
lius Husseinas II lankosi Pary
žiuje, kalbėjosi su prezidentu Va-
lery Giscard d'Estaingu ir sakė, 
kad taika Vid. Rytuose turi bū
ti atstatyta greitai, kitaip tokių 
gerų progų nebus. Arabai viską 
padarė, daug nusileido, bet jis to 
negalįs pasakyti apie Izraelį. 

—JAV komisijos Europos sau
gumo ir kooperacijos reikalams 
pirmininkas Dante B. Fascell 
.rugpiūčio 15 pranešė, kad komi
sija ir toliau priima informaciją 
apie žmogaus teisių pažoidmus. 
Be to, tokios žinios reikalingos 
VLIKui — informuoti tarptauti
nes organizacijas. Todėl praneš-

; kime anie naujus suėmimus, apie 
jau seniau kalinamus asmenis, 

I api? tuos, kurie vargsta ištrėmi
mo lageriuose ar psichiatrinėse 
ligoninėse. 2:nias siųskime adre-

j su: VLIKas, 29 W 57 Street, Xow 
York, Hm Yoik 10010. (Eį. 

VVashingtonas. — Prie sovietų 
Aeroflot įstaigos sprogo bomba. 
Išbyrėjo langai. Paskui telefonu 
buvo pranešta, jog tai padarė 
tie, kurie protestuoja dėl sovie
tų rėmimo Kubos diktatūros. 

Kita bomba sprogo netoli Bal
tųjų rūmų prie Elipsės. ' 

Asyžius. — "Asyžius švento 
Pranciškaus laikais", šia tema 
spalio mėnesį Asyžiuje yra ren
giamas šv. Pranciškaus studijų 
tarptautinis suvažiavimas, kuria
me dalyvaus žymūs šios srities 
mokslin nkai. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 8: Marijos gimimas; 
Tautos šventė; Adrijonas, Ina, 
Gerut's, Daumantė 

Rūgėjo 9: Petras Kla\eras, 
Ozan>, Vylius, Rarrrunė. 

Saulė teka 6:23, leidžias 7:12. 
ORAS: 

Dalinai saulėta, apie 80 laips-



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

ĮSPŪDŽIAI I§ PAVERGTU 
T A U T U FESTIVALIO 

ar /*»" 
Naujoj vieloj (beveik pačiame 

miesto centre) ir nauju laiku — 
rugpiūčio 26, 27 ir 28 dienomis 
įvykęs Pavergtų Tautų festivalis, 
nežiūrint Miehigano 2emės ūkio 
parodos atidarymo, Birmingha-
mo Tautybių mugės ir Beisbolo 
rungtynių, lietuviams buvo itin 
sėkmingas. 

Lietuviai televizijoj 

Penktadienio 7 vai. ryto labai 

kaltis įruošla politini namelį, kur 
iškabinami specialūs žemėlapiai, 
išdėstomos knygos anglų kalba, 
įvairios brošiūros. &ų metų te
ma buvo Žmonių teisės. Name
lio gilumoj pieštas žemėlapis, ku-1 
ri3me pavaizduoti visi sovietinės 
Rusijos užimti kraštai. Ant sienų 
ištraukos iš prez. Carterio kalbų 
apie žmonių teises. Ant stalo įvai
rios nuotraukos apie koncentra
cijų stovyklas, psichiatrines ligo
nines, disidentus it L t su pa
aiškinimais anglų kalba. Šalia 

, , i namelio stendai an t kurių iška-
pophlarioi V:c Caputo p r o g r a - , . ~ , , . J* .. 
* . . , . ^ . T. i • _• i binti Gulago stovyklų zemela-

I 

moj pasirodė Birutė Barauskienė, 
1977 pavergtų tautų karalaitė piai. Visa medžiaga susidomėji

mas lankytojų buvo labai didelis. albane, Windsoro tautinių šokių}- , ,. ., . . . . T . .:. j : Daugelis ilgai stoviniavo ir me grupes \ e r i e s mergaites su vado-! , v . ° °.. . . „ . c " dziagą studijavo. Lietuvišku studijavo. Lietuvišku ir 
politiniu nameliu rūpinosi Kultū
ros klubas, glaudžiai bendradar
biaudamas su organizacijų centro 

ve Eleonora Stanevičiūte — Hol-
mes ir akordeonistu Vytautu Pet
rausku ir kanklininke Aida Peter 
sonaite. Birutė papasakojo apie, 
festivalį, lietuvišką maistą ir ką Į y 

lietuviai turės festivaly. Albane į Lietuviška valgykla ir aludė 
parodė savo maistą. Neries mer- į 
gaitės pašoko kepurinę, o Aida Valgykla ir aludė, pasirūpini-
Petersonaitė paskambino vieną ;mas šeimininkėmis, maistu, alaus 
dainelę. Žiūrovams tai buvo pa-i pilstytojais, suvežimu, supirkimu 

Detroito mergaičių eseras repeticijų metu. Po vasaro s atostogų choras repeticijas pradeda sekmadieni, rug
sėjo 11 d.,. 11:45 vai. Dievo Apvaizdos parap. patalpose. Nuotr. J. Urbono 

skata atsilankyti festivaly. tai buvo sunkus darbas senųjų 
Per 6 vai. vakaro žinias paro- Organizacijų Centro veteranų: 

dė iš anksto dr. Algio Barausko : Elzbietos Paurazienės, Antano 
namuose nufilmuotą pokalbį apie Sukausko, Stasio Šimoliūno, Ro-
Pavergtų Tautų, ypač Lietuvos j mualdo Macionio, Antano Vaitė-
politinę padėti. Birutė papasako- į no ir kitų. Dar prieš festivalį jie 
jo, kaip jie savo jaunuose vaikuo-1 jau važinėjo, prašinėjo ir kvietė 
se skiepija lietuvybę. Vaikučiai i į talką, nes žinojo, kad teks pa-
parodė šiaudinukus, gintaro dir- i maitinti lietuviškais patiekalais 
binius ir t. t. dideles žmonių minias ir pagir 

dyti Stroh vaisvandeniais. Tie ve
teranai, išskyrus vieną, jau persi-
ritę per 70-tį metų, todėl teko 
stebėtis jų ištverme, energija ir 
pareigingumu. Lietuvišką kuge
lį, balandėlius, dešras su kopūs
tais, obuolinius blynus, Pranės 

Balandienės napoleonus ir kitų 
šeimininkių skanius kepsnius val
gė ir balti ir juodi, jauni ir seni, 
valgykla buvo visą dieną apgul
ta. Aludė nestokojo ištroškusių. 
Lietuviški šokiai 
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Užsienyje 31.00 I9.0O J3.00 
Savaitinis 20.00 1.3,00 7O0 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šesta-

• i 

• Redakcija straipsnius tauo savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai-

LIETUVOS VYČIŲ VALDYBA 
ATEINANTIEMS METAMS 

•jfjLį S » .. Jį 

Savo seime, įvykusiame Pro- E v a Migonis iš VVąshington, D. 
videace, R. I., Lietuvos Vyčiai C , koordinatorius Marion Ska-

"ieštadienio vakare pradėjo rink- i išsirinko arba persirmko cen- beikis iš Maspeth, N. Y., lietu
tis šauniosios Windsoro Neries ;**> vaidybą ir kitus pareigu- "" ' - -" -= — — -
šokėjos su save jauna vadove Ele- i n u s 19W-įft78 metams. 
onora ir akordeonistu Vytautu. į Naują valdybą sudaro: pirm. 
Žiūros a! nekantriai laukė lietu- Aatbcąv Miaer iš So. VVorces-
viškų šokių. Mergaitės graž'ai ter, Mass., I vicepirm. Ana Ma-
pašoko abrusėlį, audėjėlę ir ke- • rie Kassel iš Chicagos, DL, n ! ***** S tukas iš Newark, N. J 
purinę. Žiūrovai entuziastingai vkepirm, Pfciup Skabeikis i š ' J o l l n s * d t i s iš Maspetb,, N. Y., 
plojo. Maspetk, N. Y . HI vicepirm.! jaunimo koordinatorė — Birutė 

Sekmadienį mergaitės pašoko; joąeph Whjbte iš So. Boston, j Radzivanas iš Brooklyn, N. Y. 
tuos pačius šokius ir Pradės į iia&s., protokolų sekr. Ana Ben-' Ateinančių, 1978 m., seimas 
aušrelė aušti. Publika žavėjosi; ^ į Wo»e«ter, Mass., finan h , , c S v r j "*"°« v v « 

bet ir spalvin-i . 

dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j]! nos prisiunčiamos gavus prašymą. 
tsssmtzsam - i < i r n > T smmsam-

vių kalbai — Faus tas Strojia iš 
Chicago, IL, archivarijus La r ry , 
Svelnis iš So. Boston, Mass., Į 
biudžeto komitetas — Helen 
Sbields iš Philadelphia, Pa., Lo-

TeL PB 8-S229 

DR. ANHA BALIUKAS 
AKIU. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS UGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tą pokalbį sekė iš festivalio 
aikštės prie Lietuviško namelio 
su namelio vedėja S- Kauneliene 
ir keramikos vazų. šiaudelių pa
veikslų, šiaudinukų, skutinė'.ų 
margučių specialiste Antanina 
Jonyniene. Reporterė Beverly Pay-
he labai domėjosi lietuvių tauti
niais rūbais, gintaru ir šiaudinu
kais. Lietuviškasis namelis atro
dė patraukliai. Prie jo stovėjo tau
tiniais rūbais Regina Juškaitė ir 
Aušra Cernytė, o už jų Lidija 
Mingelienė ir aplink sustoję lan
kytojai. Nors iš festivalių per ži
nias visad parodydavo vieną kitą 
vaizdelį kitos TV stotys, bet toks 
dėmesys vienai tautybei buvo iš
skirtinis, nors tikrai pelnytas, ka
dangi Lietuviškas namelis, pasta
tytas pernai Lietuvių Bicenten-
niaJ k-teto yra tipiškai lietuviš
kas, su medžio piaustiniais, žirge
liais ant kraigo, puošniom pa
langėm. Visos kitos tautybės nau
doja standartinius metalinius na
mukus, kuriuose nei išsidėstyti, | ^rie Lietuviško Namelio Detroito Pavergtų tautų festivaly penktadienio 
nei jų savaip išpuošti beveik ne-į v a k f r<T *:r 6

T
v a L ž u u a s T V \ s t o t i e s reporterė Beverly Payne kalbasi 

įmanoma Nakti jrrižmin* iš fes ?U ^ D t a m n a Jonyniene ir Stefanija Kauneliene. Iš k. į d.: Regina JuŠ-
imanoma. IVakt grįžusios B t e s - Į j ^ j ^ . ^ . P a y n e j b t o n i n a J o n v n i e n ė < A u g r a C e r n y t A Stefanija 
trvaho seimininkes per T V 7-tą j Kauneliene ir vengrų atstovas Nuotr. Jono Markaus 
stotį pamatė lietuvišką valgyk- j 

ne vien šokiais, Det ir spaivin- ; g ų sekr. Teresa Trainis is 
gaiš mergaičių tautiniais rūbais į Bridgepert, ATOEUL. iždin. Bita 
ir jų gražia laikysena. j p ^ % W o T O e s t e r ; M a s s . ( p * . 

Kalbant apie festivalį negali- i t&ė&aiai — Charles Machutas 
ma pamiršti visų tų, kurie ne-j iš Cleveland, Ohio, i r Daniel 
pasirodė televizijoj, su kuriais nie- j Averka iš So. Boston, Mass. 
kas nepravedė pokalbių, bet be . . 
jų sunkaus dirbo nebūtu ir- fes- Lietuviškiem zeikalam - kun. 
tivalio. Prie Lietuviškų namelių į Kazimieras Pugevičius, Lietu-
pastatymo dirbo: studentas Ar-yJxi kultūros vadovė — Aldona 
vydas Alkus — Alkevieius, Juo- R > ' a n i š Dayton, Ohio, Ritualo 
zas Augaitis, Jurgis Baublys, Albi-! k a t ė t a s — Kunigunda Coach 

iš VVestfield, Mass., i r Sophie 
Zager iš Detroit, Mich. 

Mokslo stipendijų komitetas: 
pirm. Walter Svekla iš Phila
delphia, Pa., sekr. ir ižd, garbės 
carys Antanas Mažeika iš 
Brooklyn, N. Y^ Theresa Stro-
lia iš Chicago, BL, kun. Vikto
ras Krišeiūnevičius iš Detroit, 
Mich., Algirdas Budreckis iš 

;So. Boston, Mass., ir Philip 
Skabeikis iš Maspeth, N. Y. 

Viešosios informacijos pirm. 

bus Syracuse, N. Y., mieste. 

— Grožis be dorybės — pa
našus j gėlę be kvapo. 

Pranrūzn pa tar lė 

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

28S8 W. C3rd SL 

eucaco, ra. «ee» 
TeL 47S-MH 

Valandos pagal susitarimą 

lą ir savo, nors ir nuvargusius, bet 
besišypsančius veidus. 

Apie lietuvius televizijoj ko- j 
mentavo beveik visi penktadienį 
atsilankę kitataučiai: kaip jiems 
buvo įdomu, kokie gražūs lietu
viški rūbai ir ar iš tiesų ginta
ras toks brangus ir t. t , nepagai-
lėįo komplimentų už skoningai 
įruošta namelį ir už gražias pre
kes. 

B tiesų nei viena tautybė ne
turėjo ne; tokios gausybės, nei to 

DE^rONSTRACIjOS 
PAGALBINIO KOMITETO 

PRANEŠIMAS 

Baigiamas užpildyti pirmas 
autobusas 

Pranešame, kad jau baigia
mas užpildyti pirmas autobusas. 
Dar yra likę kelios vietos. Regis
tracija tęsiama. Antras autobu
sas bus užsakytas, jei susidarys 
pakankamas važiuojančių skai-

kių gražių savo dirbinių. Puoš-|eiu?, kiti 43 asmenys. Prašome 
nios Jonynienės vazos, šiaudelių i nebeatidėliojant registruotis, pas 
ir vario ant medžio paveikslai, gra i komiteto narius: Joną Urboną, 
žus gintaro rinkinys, medžio var
pos, ramunės, kryželiai. įvairiausi 
audiniai knygos, plokštelės, lie-

Vioietą Abariūtę. Akloną Pet
rauskaitę. Audronę Kasputytę, 

Kristiną Mičiūnaitę. Daną Vesel-
tuviški Upinukai, margučiai, šiau- kaitę ir Saulių Jankauską. Delsi-
dinukai viliojo visus. Net ir tie, jmas ne tik trukdo autobusų bet 
kurie negalvojo pirkti, vartė kny-įir nakvynių užsakymą, o tuo pa-
gas ir teiravosi ar čia paroda, ar :č iu ir kelionės kainą. Nebeatidė-
galima ir nusipirkti. Lietuvių Mokite. Bus išvykstama penkta 
kilmės jaunuoliai teiravosi ar 
yra Detroite lietuvių kalbos kur 

dienio vakare 8 vai. nuo Dievo 
Apvaizdos parapijos. Grįžtama 

*ai, kor jie galėtų lietuviškai iš- sekmadienio vakare apie 9 vai. v. 
mokti, nes jų protėviai kilę iŠ I Kelionpinigius ir už nakvynę 
Lietuvos. Vyresnieji norėjo leisti 1 reikia susimokėti iš anksto iki 
^avo vaikus į lietuviškai nekal- rugsėjo 18-tos. Kelionė: 3g dol., 
kančių klasę, kad jie išmoktų sa- nakvynė apie 10 dol 
VQ tėvų kalbą. Rugsėjo 16-tą bus renkamasi į 

_ . . . . . . m. : Kultūros centrą pasigaminti n k -
Lietuvm politinis namelis t • • . 
~ ^ ^ ^ " T " * * **•*""- . katu ir gausite paskutinę ir.rcr-

J&u eiie aetu, Algirdas Vūitifc-įraafcią. 

Aukos demonstracijai 

Pabaltiečių demonstracijai pa
remti iau yra gauta aukų iš se
kančių asmenų bei organizacijų: 
dr. Birutės ir Broniaus Girnių — 
100 dol. dr. Petro ir Laimos Že
maičių ir D.L.K. Birutės draugi
jos — Detroito skyriaus —• po 
50 dol., Vinco ir Zitos Urmavičių, 
Kazimiero ir Kistino Daugvydų 
— po 20 dol.. Alberto ir Elenos 
Misiūnų — 15 dol.. Antano Tu-
mosos ir SJBT (nežinomo) — po 
10 dol.. Stelos Hotros —1 dol 
LB Detroito apylinkės valdyba 
pasiuntė į centrą — 65 dol. 

Komitetas dėkoja visiems au
kojusiems. Aukas galite įteikti vi
siems komiteto nariams, arba siųs
ti Jonui Urbonui, 1418 West 
EImvvood. Clavvson, Mich. 48017. 

Kitos žinios 

Senatorius Robert Ž. Griffin, 
atsakydamas į komiteto kvietimą 
demonstracijoje dalyvauti, ap-

nas Giesius, Jurgis Mikaila, Ka
zimieras Sragausk.3S, Vincas Ta
mošiūnas, Antinas7 ' Vaitėnas* Ir 
Algirdas Vaitiekaitis. Lietuviškam 
namely dirbo: Antanina Jonynie
ne, Regina Juškaitė, Lidija Min
gelienė, Vita Norvilaitė, Bronė 
Vasiliauskienė, talkino Juozas Au
gaitis, Petras Pagojus, Kazimie
ras Sragauskas ir Vincas Tamo
šiūnas. Propagandinė literatūra 
aprūpino Antanas Musteikis ir 
kun. Pugevičius. 

Kontaktą su kitomis tautybė
mis palaikė Lietuvių atstovas 
Pavergtų Tautų komitete dr. 
dgis Barauskas. Propaganda spau
doj ir per radiją rūpinosi Juozas 
Leščinskas. 

J. Kauneliene 

H?lllimilHllltlllinilllilUtlMHHllllllf< 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

0 NENDRt 
l retiiuiuų tik atvykusių t A 

neriką gyvenime aprašymas 
-curif 4titik» daugumos prairai 
nimus 

Pirmieji ispūdžda svetiniam* 
kraš te sutiktos čia problemos 
įsikūrimo sunkumai, n u pasako 
jami lietuvės našlė* rųpomij-
kuri i t vykus 3U trimis vaikau 

'stengiasi"" čia' -luTrfirt' "PerhV "t* 
•*au ateiti 

Realus vaizdai icasdieniSk. 
kalba lengvas stilius neturi jo 
kių varginančių puošmenų kny 
gą paverčia lyg paties skatty 
tojo autobiografija 

Gaunama "Drauge"*. Kaina 
55.00. 
niiBota 8t*U (rrantojat pną katao> 

tori prldSO h% 
Htll 

DR. K. G. BALURAS 
akaterUa Ir moterį} UKOA 
Gtnefcotoglne Chlmrsija 

M4t So. CafaMld Boul (Crawford 
Medkal Bnilding). TeL LC 5-644C 
Priima ligonius pagal ausrtarlmą 

TeL ofiso ir boto; OLyispfe 2-41» 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CffiRUBGĄS 
1443 So. 50th AV«M Cleere . 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. WW 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 va! popiet 

Tel. REHance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTttK 
(Lietuvis gydytojas) 

$925 West 50th Street 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penkiad nuo 12-4 vai. popiet tr (,-t 
vai. vak. Trfcč. ir Seštad. uždaryta. 

Jei neatsiliepia, skambinti S7 4-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ Dl VIDAUS LIGOS 

Mantuette Medlcal Cente* 
6132 So. Kedzie Avem»*-

Val' pirmad.. antrad. ir ketvlrtad 
« iki 7:S0 vai. vakaro 

Sestad nuo i iki S vai 
Pagal susitarimą. 

Oftao tetef. W a 5-2«70 

Rezid. tel. \VAlbrook 5-3048 

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

DR. PET1R T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street 
VAL.: Dinp., aptr., ketv. ir penkt 
1 : 0 0 - 5 : 0 vai. popiet, treč ir šešt. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perCme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai DMK&I dUMitartmą pirmad i 
I ketv 1-4 ir 7-9: antrad B oenh* 
I 10-4 sestad 10-1 vai 

6hL~ttL~:35-44r»~R«. 246-2839 
Jei neatsako skambint 636-4549 

DR. L OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Jlervtj tr 

CRAWFORD MF.DICAL Rr i lJUNt . 
M49 So Piilaskl RIHMI 

valandos pa#ai «usitanma 

"IteKMTteL ~ Gi WW7S 
DR. W. M. EISIN-EISIMAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOb 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

8182 So, Kediie A ve, WA 5-2670 
Valaadnt pagpl amtoartną. Jei oe-

•tatllepla skambinti: Ml 2-Ouot. 

D R . / L B . GLEYECKAS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

TeL — B £ 8-5893 
Specialybe Akių ligos 

8907 Wa»t lOSrd Stre*t 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURGfi 

, RCDIKII. IR VAIKI UGOS 
snvx:iALjįfra 

MKDICAL BtILDINO 
7is« South We*ttern Avetrae. 

Valandos: Ka*lien nuo 10 >*L tfltt 
iki 1 vai. popiet. - r. 

Ofiso tel. R E 7.1168; rezid SSS-SS1S 
I Ofs. HE 4-1818: Rez. PB 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7 l s t Street ^ 

(Ti-o, ir Campbon Ave. kampan. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvtrad. h 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susltaro* 

O P T I C A L S T U D I O 
vior.FrrA RAnosArra 

!051 So. Washtenaw. TeL 778-S7f» 
Pritaikomi akiniai naga' odjTtoK 

receptus 
Didelis akinių rgmŲ paitlnnktlnac 

Va! . pina., antr.. penkt 10-6.10 
<erv į-g v. vak. §e6t 16-4 V. • t 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. - 2824422 
i .-

i 
Specialybe — 

Emocinės 

DR. ROMAS KYKUS. 
*RIV I.IG4/S — CHIRI'I 

Ofisai: 
111 >'o WARA.SH AVE. 

1200 NO. CKVTRAL AV& 
Valandos pagal susitarimą 

. * • * DR. FRANK PU6KAS 
(Kalba ltetuviSta$v J ; i-' 
OPTOMETRISTAft : " 

TikniM. Mkfc. PrruMko JBMJį II 
••t^Hitact lemcr 

2618 W. 7Lst SL — Tel. 7S7-61« 
Vai pagal susitarimą Uždaryta 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
oes įm plačiausiai skaitoma* lle-
tnvhj dkfiraiHa gi skalbimų kai 
ocm j t a 

« - • * • • • • • • • • » • M » > M « t > I U M ' 

BALTIO HUMAN RI6NTS RALLY, IND. 
PABALTIEčiy ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS TEISES 

LIETUVIŲ U Š Ų TELKIMO KOMITETAS 
1617 FAJRWAV LAN F- NAPEBVTLLE, IL 89440 

8tai ieštas anky sąrašas, kur io atikas surinko JAV LB 
Vidurio Vakaro Apygardos E a s t St. Loob Apy iakės 

Valdyba: 

4AV LB Vidurio Vakaru Apygardos Esat S t lynus Apylktk* 
Juozas Kučauskas 
Alfonsas Gerčys 
Andrius Vaitkus 
Zigmas Grybinas 
Roma8 Gmtautas 

gailestauja, kad dėl ankstesnių | * Į ~ S * * 
įsipareigojimų negalės dalyvauti. Antanas Stangius 
Siunčia linkėjimus ir pažada vi
sokeriopą talką. 

Jonai Urbonas, 
1 Dema^^AUjos kaydrąa torius 

(20.00 
20.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
L00 

Ofiso teL — PB 8-2220 
JANMA JAKJEVUIUS 

J O K a A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad.. ketvtrtad. Ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. dest&d. nuo 1 iki 4 va! 

PO 7-8000, Bez. GA 8-7Z78 

DR. A. JENKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Wsst 88rd Street 
Valandos pagal tusitarimą 

Aukos g a u t o s : 

J u o m * Ivanauską*, iždinrnkaa 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURCJTA 
8*14 No. Westera Avenoe 
1888 No. Western Avenoe 
TsL atsakoma 12 valandų 

488-4441 — 581-4805 
Ištaigiu Ir koto teL 682-1881 

DR. FERO. VYT. KAURAS 
BENDROJI MEDICINA 

&8JB« 8J88 Oooft, Oearo 
UM2i r4 -7 

tro£. tr 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES TR r 

PROSTATO CHBtURGUa 
265$ W. 8Srd Stove 

Vai antrad. nuo 1-4 popiet. 
ir ketv. nuo 5-7 vakaro 

Ofiso teL 778-1888, redd. 4484545 

DR. j , i, $ny.wiiinf~ 
G Y D Y T O J A S '. 

Adresmo 4255 W. 8Srd Stmel 
Ofiso telef. R E S-44IO 

Rezidencljoa telef. OR S-OStT 
Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. •> 

penktad. nuo 1 Iki 1 vaL PO^tat, 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS tR CHmURGAs 
Bendra praktika ir moterų Bgos 
Ofisas Ir res. 2052 W. SOth l t 

Tel. PRnepect S-I2SS 
Ofiso vai.: pirm-, antr.. tred. b 

penkt. nuo 2-4 vai. tr « t V. vak 
2-4 p. p. ir kitu laika 

Ofiso tel. HT, 4-2123, namo OI S-SttO 

DR. V. TUMASORtS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71at Steoot 
Vai.: ptrm.. antrad.. ketv. tr penktad 
2-6 ir 6-7 — u anksto «u*ttarue, 

TeL onse PB 84448 
DR. F. I . W1RSKDffAS 

GYDYTOJAS DA CHmUBGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. poniai. 
Tre£ tr Seetad pagal •oefn|i |sąi 

Ofiso teL 588-8166; 
DR. PETRAS 2U0DA 

GYDYTOJAS IR 
8284 8. Na 

Vai ptrm. antr^ kokr. i» nanka: 8>f 
SeatadieBiak pagal 



KEkoji Jčasfllenybž ir 

KARALIŠKOJI DIENA 
Marijos gimimo Šventė, rugsė- siekė vidudienio, ji liko suša

lo 8-ji, buvo parinkta Vytauto lusioje prieblandoje ant visados". 
Didžiojo karališkojo vainikavi- Tačiau autorius iškelia tos ro
mo diena. Marijos šventė yra ne mantinės Lietuvos reikšmę Lie-
mažiau reikšminga negu paties tuvos atgimimui. Esą, devynio-
Kristaus gimimo šventė —Kalė- likto amžiaus Europa buvo di-
dos, didingosios krikščioniško- džiųjų idėjų ir galingų aistrų Eu-
sios eros pradžia. Jeigu būtų Vy- ropa. "Devynioliktojo amžiaus 
tautui nesutrukdę vainikuotis, Lietuva - tai ne apšvietimo Eu-
tai būtų Lietuvos istorijos viena ropa. Ano meto Lietuva — tai 
didžiųjų dienų, bet vargu, ar ji šiaudinių lūšnelių ir sulenkėju-
būtų kiek istoriją pasukusi kita sių dvarų, rūpintojėlių ir neiš-
kryptimi, nes ne didingos šven- brendamų kelių Lietuva, tai šu
tės ir oficialūs priėmimai nule- kilimo ir trėmimo, Kražių sker-
mia istoriją, o pilkoji kasdienybė, dynių ir Vargo mokyklos Lietu-

Vytautas Didysis nebuvo karu- va, tai Lietuva, kur baudžiau-
nuotas, tačiau tai nė kiek nemen ninkai ir valstiečiai kalbėjo dar 
kiną jo atliktų žygių, Lietuvos ri- lietuviškai, o ponai ir bajorai ša
bų išplėtimo ar Lietuvos priešų ve ir Dievą garbino lenkų kalba, 
apvaldymo atžvilgiu. Kitas rei- Ar ši Lietuva gali būti prikelta 
kalas, kiek visa tai turėjo reikš- naujam gyvenimui? Atsirado 
mes tolimesnei ateičiai, nes ku- žmonių, kurie neabejojo šia ga-
nigaikščių Lietuva pajėgė užka- limybe. Bet jie taip pat žinojo, 
riauti didelius plotus, tačiau pa- kad tautai yra reikalinga nepap-
sirodė bejėgė kultūros pasaulyje, rasta dvasinė stiprybė, jei ji nori 
ir tai prisidėjo prie vėliau vyku- vėl prisikelti gyvenimui. Ji nega-
sių Lietuvos nesėkmių ir tragedi- Įėjo jos semtis iš pilkos kasdieny-
jų. Poetas Mickevičius, šiaip jau bės. Štai kodėl ji nukreipė žvilgs-
idealizavęs Lietuvą, teigia, kad nį į tautos praeitį". Toliau auto-
lietuviškieji kunigaikščiai, užka- rius primena romantikos reikšmę: 
ri2vę kitas valstybes, neprimeta "Lietuviai mieliau klausėsi, kai 
visiems kitiems savo tautybės, pasakojo apie kunigaikščius, ku-
bet priima rusų ar lenkų tauty- rie kalaviju daužė Maskvos sienas 
bes. Tas nesuprantamas nuolan- ir braidino žirgus Juodosios jūros 

DARBINGA ATEITININKŲ 
KONGRESO DIENA 

Ateitininkų IX kongresas CIe- . langos konferencijoje buvo su-
velande prasidėjo ketvirtadieni, 
rugsėjo 1 d., bet oficialiai buvo 
atidarytas penktadieni, rugsėjo 2 
d., 12:30 vai. šv. Mišiomis, ku
rias laikė vysk. Charles Salatka. 

formuluoti ateitininkų organiza
cijos ideologiniai principai, su
formuota trijų sąjungų Federaci
jos struktūra, taip, kad ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuo-

Vysk. Ch. Salatka po Mišių, kaipjse nebuvo ir nėra jaunimo orga-
iau buvo anksčiau minėta, prabi
lo į ateitininkus lietuviškai ir 
kalbėjo apie ateitininkų organi
zacijos įtaką į krikščionišką gy
venimą lietuvių tautoje. 

Atidarymo posėdis prasidėjo 2 
vai. Į prezidiumą pirmininkais 
posėdžiams vadovauti pakviesti 
prof. B. Vitkus, kun. J. Šeškevi
čius ir V. Aušrota. Atidaromąjį 
žodį tarė kongreso rengimo ko
miteto pirmininkas kun. Gedimi
nas Kijauskas, Invokaciją sukal
bėjo kun. S t Yla, Ateitininkų Fe
deracijos dvasios vadas. V. Klei
za perskaitė popiežiaus Pauliaus 
VI ir prezidento Carterio sveiki
nimus. Paskui sekė dr. P. Kisie-

nizacijų su taip tobulai išreikš 
tais tikslais ir krikščioniškais gy
venimo principais. Visi organiza
cijos principai nukreipti į šūkį 
"Visa atnaujinti Kristuje". Klau
simas kyla, kaip ateitininkai vyk
do gyvenime organizacijos prin
cipus ir kaip išreiškia šūkį "Visa 
atnaujinti Kristuje". Po antrojo 
pasaulinio karo pasikeitė gyveni
mo aplinkybės. Xetekome lais
vos tėvynės. Mūsų tėvynėje vyks
ta tikėjimo persekiojimas, o lais
vajame vakarų pasaulyje atsira
do dorinis nuosmukis ir vyksta 
aktyvus nukrikščionėiimo proce
sas. Visi esame veikiami gyveni
mo aplinkos. Ateitininkiškasis 

liaus, Ateitininkų Federacijos va- į jaunimas turi atsispirti prieš ai 
do, kalba. 

Kalbą pradėjo 1940 m. Vil-
riuie ruošto ir neįvykusio atei
tininkų kongreso kantatos žo
džiais: "Linko medžiai palei ke
lią ir liūdni, liūdni smūtkeliai.. kūmas, dabar pasakytume demo- vandenyse, negu kad jiems būtų 

kratija, buvo jėgos garbinimo, o kalbėję apie silpnybes ir klaidas". į Kritusiųjų vietoje kiti ryžos par-
ne kultūros rezultatas. Ir vien jau šia prasme ta visa • ne§ t{ laisvę žadėtąją." Džiaug-

* didžioji istorija yra mums reikš- j d a m a s ; s iabai gausiu atsiliepimu 
Mes didžiuojamės kunigaikščių minga. Prisikėlimas įvyko, šian- j į kvietimą dalyvauti kongrese, 

Federacijos vadas pranešė, kad Lietuva, mes ją keliame, kaip dien jau mes galime semtis stip-
mūsų tautos aukščiausio iškili- rybės ne tik iš anų žygių, 
mo laikotarpį, nors gal, jei būtų bet ir iš kasdieninių lietuvių pa-
tie kunigaikščiai daugiau susirū- siekimų, nepaisant, kuriose gele-
pinę mūsų švietimu ir kultūra, žinės uždangos pusėse jie būtų. 
iei būtų bent kunigaikštijos raš- Šiandien lietuviui jau reikšmin-
tinės vedamos lietuvių kalba, bū- ga konkreti dabartis labiau, negu 
tų daugiau pasiekta. Šiaip ar taip ana toli likusi didingoji roman-
didžiųjų kunigaikščių garsas, ko- tika. 
vos ir susijungimo ar sienų iš- * 
plėtimo metai mums turi reikš- Tautos istorijos nepakreipsim, 
mės, nes mes semiamės iš tų lai- jos nepasuksim nei viena, nei ki-
kų stiprybės. Tai kelia mūsų pasi- ta linkme, tačiau gyventi vien tik 
didžiavimą ir mūsų ryžtą. Nors praeitimi nebėra šiandien jau 
ir pavadinta Lietuvos mokslo didesnės prasmės. 1 praeitį žiūri 
įstaiga universitetas Vytauto Di- tik žmonės be ateities. Todėl, kai 
džiojo vardu, bet Vytautas nebu- minime Vytauto Didžiojo nebu
vo mokslininkas. Karalius Jogai- vusio karūnavime dieną, neturi-
la įsteigė universitetą, Vytautas me aimanuoti, kad mus vargšus 
ne, jis buvo karys. lenkai apgavo, bet turime rūpin-

Suprantamas ano meto, o ir tis dabartim, ką mes galime at-
vėliau gyvenusių kartų nusimini- likti šiandien, kad ateityje 
mas, kad Vytautas nebuvo karu- nereiktų gailėtis, kaip praeityje 
nuotas. Apvainikavimas būtų negautų vainikų. Šiandien, sem-
prisidėjęs prie Lietuvos vardo damiesi stiprybės iš praeities, tu-
tarptautinėje padėtyje sustiprini- rime taip pat prsiminti ir anos 
mo. Bet per daug dėl tos nesėk- garsiosios Lietuvos klaidas, šian-
mės aimanuoti nėra prasmės, nes dien turime suprasti, kad mums 
mums svarbūs ne išviršiniai pa- kovai už savo kraštą tėra gali-
siekimai, o tai, kad Vytautas su- ma tik kultūra, žinoma, iš jos 
laikė teutonų ordino veržimąsi, neišjungiant, kaip kai kas norė-
Vienas Žalgirio mūšis svarbesnis tų, ir politikos bei religijos. Di-
už kitus nepasiektus žygius. Ir dingą yra praeitis, bet dar di-
ne tik reikšmingi tie laimėjimai dingesnė yra dabartis, kurioje 
kovos laukuose, bet taip pat la- mes turime grumtis su Įvairiais 
bai reikšmingi jie Lietuvos atgi- sunkumais, nebešildomi anų die-
mimo laikais. Kaip liudija istori- nų romantikos, nestiprinami ka-
kai, mūsų kunigaikščių žygiuose rimuotų ar užsitarnavusių ir ne
matyti didybės mostai, bet Lie- gavusių karūnos karalių, 
tuvai nebuvo lemta suvaidinti Dvi šventės jungiasi į vieną, 
didesnės rolės, pritinkančios jos Viena reiškia naujos žmonijos e-
stiprybei. Visa tai paaiškinama, ros pradžią, antra turėjo reikšti 
kad nebuvo susirūpinta kultūra karališkosios Lietuvos iškilimą, 
ar iš viso civilizacija. Bet ir tokia Karališkosios karūnos negavi-
kunigaikščių Lietuva suvaidino mas dar nereiškia, kad mes pa-
didelį vaidmenį. smerkti gyventi vergais. Tegu mū-

1 * sų kasdieniniai darbai būna ne-
Savo knygoje "Tau ta" F. Juče- siliaujantis savo tėvynei pačio 

vičius teigia, kad "Kunigaikščių aukščiausio karališkojo vaini-
Lietuva yra tautos su menka kul- ko — laisvės siekimas, 
tūra pavyzdys. Ji niekada nepa- AI. B. 

šis kongresas vyksta 50 metų su
kakties proga nuo Palangos kon
ferencijos, įvykusios 1927 m. Pa-

koholizmo, narkotikų ir bendrai 
prieš dorinio palaidumo bangą. 
Sunkiose aplinkybėse turime liu
dyti Kristų ir tautą. Visuomeni
nėje veikloje vyresniųjų skaidy
masis su pykčio ir keršto apraiš
komis nesiderina su mūsų orga
nizacijos principais ir krikščio
niška dvasia. Mūsų šūkis ir prin
cipai kiekvieną gyvenime įparei
goja dideliems ir sunkiems užda
viniams, reikalaujantiems drąsos, 
veiklos ir aukos. Visos kongreso 
paskaitos stengsis duoti orienta

ciją pagal kongreso šūkį: liudy
kime Kristų ir savąją tautą. 

Federacijos vadas užbaigė kal
bą, sakydamas: "Šią valandą mesi 
paskelbkime savo ištikimiau-: 
sią solidarumą ir giliausius įsi
pareigojimus heroiškoie kovoje 
už tautos ir tikėjimo laisvę". 

Prof. S. Sužiedėlis skaitė pa
skaitą "Palangos konferencijos 
sukakties ženkle*'. Labai įdom'ai 
paskaitininkas padarė istorinę 
apžvalgą apie konferenciją Pa
langoje, kur dabar naikinami ar 
jau sunaikinti visi krikščioniški 
ženklai, tokie brangūs mūsų vi
sai tautai. Palangos konferenci
joje buvo sutvarkytas visas atei
tininkų organizacinis gyveni
mas. Prof. S t Šalkauskis galuti
nai formulavo ideologines ateiti-
tininkų gaires bei principus. Pa
langos pajūryje buvo suruošta 
didinga misterija. Tai buvo pir
mas Lietuvoje toks po atviru dan 
gumi vaidinimas. Misterijai dra
mą "Nuvainikuota Vaidilutė" su
kūrė Putinas - Mykolaitis. Gali
ma suprasti, koks buvo misterijos 
pastatymo didingumas ir žiūrovų 
minios didumas, kad tik mokslei
vių ateitininkų konferencijoje da
lyvavo šeši tūkstančiai. Prof. S. 
Sužiedėlis Palangos konferenciją 
klausytojams labai vaizdžiai nu
švietė. Jos prasmė yra ta. kad 
mes turime iš jos galutinai su
formuluotus ideologinius 
grindus ir organizacinę — fede 

Ateitininkų IX kongrese Clevelande. Iš kaires: Ateitininkų federacijos 
valdybos ižd. inž. J. Pabedinskas, I. Pabedinskienė ir federacijos vadas 
dr. P. Kisielius. Nuotr. V. Rimšelio 

Paskaitos užtruko ilgiau kaip I smerkę. Ateitininkams tiktų, 
pramatyta programoje. Pietums tvirtino prelegentas, susipažinti 
taip ir nebeliko laiko, nors se- su tuo charizmatiniu sąjūdžiu, 
kanti paskaita buvo nukelta vie- nes tai yra krikščioniško at« 

kad knyga išeitų tokia, kokios nori 
pavergėjas. Ir toliau rašo: 

"Ar autoriui pavyko iš trijų de
šimtmečių atrinkti tai, kas skaity
tojui svarbiausia, Įdomiausia? Daug 
ką aš žinojau iš šios knygos, kelis 
kartus skaičiau rankraštį ir Iaužinj, 
todėl man labai sunku spręsti, kaip 
vertins knygą skaitytojai". 

Už Alseiką dirbęs Vyt. Kazakevi
čius, tą knygą vertindamas, "Vilny
je" dar prideda:" Knygoje demas
kuojamas Vlikas. nes su šia organi
zacija buvo labiausiai susijusi išei-
viška autoriaus veikla. Knyga pa
pildo mūsų žinias apie reakcinę lie
tuvių emigrantų veiklą. kurią 
(taip pat ir užjūrio) skaitytojams 
parodė A. Morkus knygoje "Altas 
iš arti". J. Mikuckis — "Šoije ir ano
je pusėje", J. Jakaitis — "Išdavystės 
keliu", V. Miniotas — "Atsargiai — 
Balfas!" 

Svarbiausia, kad anksčiau Vyt. 
Kazakevičius prisipažino, kad jis 
knygą parašęs ir už J. Mikucki ku
ris mirė ir knygos nespėjo parašyti. 

Nepaisant tokių V. Alseikos nuo
pelnų, jis nepateko i didžiąją Lietu-

sinaujinimo dvasia. 

Diskus'jose labai aiškiai pasi
sakė už charizmatinį sąjūdį ir 
jo įvedimą į ateitininkišką gyve
nimą dr. J. Meškauskas. Jis pa
reiškė, kad prof. S. Šalkaus
kio gyvosios dvasios sąjūdis a-

įnuomet atitinka mūsų laikų sek-
micinkų sąjūdį. Sakė, kad mes 
tokiom's diskusijomis konkrečiai 
kuriame sekmininkų sąjūdį savo 
tarpe. Visi charizmatininkai la
bai triukšmingai plojo už tas 
mintis prelegentui ir dr. J. Meš
kauskui. Kiti betgi n u o plojimų 
santūriai susilaikė. 

Su nepaprastu įdomumu ir gy
vumu paskaitos praėjo dr. Mir-
gos Girniuvicnės ir dr. Elonos 
YaiŠnicnės. Tai buvo gyvi po
kalbiai su jaunimu, bes'domin-

ratyvinę sąjungą. Tuos pagi Dra> n o r s t a m c l ; ; u Lietuvos likimu ir išeivijos 

na valanda vėliau. 
4:30 vai. po pietų prasidėjo net 

trys paskaitos drauge. Jų visų te
ma ta pati: Kultūrinės ateitinin
kų veiklos perspektyvos išeivijoje 
ir įsipareigojimai. Dr. M'rga Gir-
niuvienė skaitė moksleiviams, dr. 
Elona Vaišnienė —studentams 
ir dr. Vytautas Bieliauskas — 
sendraugiams. Klausytojų dau
giausia susirinko į dr. V. Bie
liausko paskaitą. Jis lengvai ir 
aiškiai parodė skirtumus kultū
ros supratime Vakarų laisvajame 
pasauly'e ir Sovietuose. Kultūros 
sąvoka Vakari) pasaulyje yra su
rišta su dvasinėmis žmogaus ver
tybėmis, o Sovietuose, kur viskas 
pagrįsta jcra ir materializmo fi
losofija, kultūra beve;k nesisk:-

Pa" Wa nuo civilizacijos. Taigi išeina, 
juo didesnis miestas, juo di-

vos enciklopediją. K;ii vienas JAV 
lietuvis Vilniuje paklausė aukštą 
pareigūną, kodėl jie neįdėjo į encik
lopediją V. Alseikos, tas atsakė: 
"Tarybų Lietuva garbinga, ji ne
kenčia išdavikų". Tuo garbingumu 
tenka suabejoti, bet manome, kad 
V. Alseikos nuopelnai komunizmui 
dar permaži, o nusikaltimai dideli, 
nes 1970 m. birželio 20 d. išspaudi-
no Leniną demaskuojami straipsnį 
"Leninas — teroro Sovietuose ska
tintojas." Tame straipsnyje doku-. 
mentais iškeliamas Lenino žiauru- į 
mas. jo kaip teroro vykdytojo ir kon 
cenrraciios stovyklų steigėjo veikia. 

Bekabėjo, tą straipsnį, kaip ir ki
tus. Lietuvos pavergėjo statytiniai, 
taigi ir V. Kaz-tkvevičius, gerai ži
no. Tai ir bus nulėmę i enciklopedi
ją patekimo reikalą. 

Paskelbtoj "Vilnyje" recenzijoj 
V. Kazakevičius atvirai prisipažįsta, 
kaip Alseikos knygos bendrautojas. 
?inoma, čia nieko naujo, bet tai 
liudija, koks sunkus išdavikų ke
lias, nors ui juos enkavedistai ir 
knygas rašo. 

dus turi stiprinti taip pat ir 
kongresas. turingų žmon'ų. Paskaitininkas 

1 pabrėžė, kad apiinka veikia kul-
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t 
arą. Mūsų lietuviškoji kultūra 
aisvajame pasaulyje yra skirtin
ga nuo lietuviškosios kultūros 
pervergtoje tėvynėje. Dievas ir to

rte kultūros nemažina, bet ją 

kultūrine veikla. 

Po paskaitų nedaug laiko be
liko iki susipažinimo vakaro, 
kuris pras'dėjo 8 vai. vak. Lietu
vių namuose. Ten buvo jaunųjų 
ateitininkų vaišės, šokiai ir kū
ryba. Grojo Rimo Strimaičio ka-

i pelą. Muzikinę programą atliko 
l.dina. Tačiau negalima « k y u , Į s t u d e n t a i K u l i a v a P o l ikaitis ir 
act paver toje tėvynėje nėra v : - ! t r 5 } o g chieagos: Rimkus, Kaz-
Hka: kultūros. Ten ji buvo ir yra = ! a u s k a i t ė i r Uriderys. Grupė stu-

yra gražių pasi- | Ąentų p a s t a t ė komišką operetę tramdoma, bet 
reiškimų, prieš kuriuos negalime 
užmerkti akių. 

Dr. V. Bieliauskas nėra prie
šingas kultūriniam bendravimui, 
nors negal'ma turėti politinio 
bendradarbiavimo sū krašto pa
vergėju. Laisvė yra kultūrinio kū
rybingumo pagrindas. Laisvės 
neturėjimas tėvynėie tramdo to-
kj kūrybingumą. Tačiau kultūri
ninkai išsikovoja sau šiokios to
kios laisvės. Kultūrin :s bendravi-

— Marąuette Parkas. 
Diena praėjo nepaprastai dar-

bingai. 
V. RmL 

Vaclovas Kleiza, Ateitininkų fede
racijos gen. sekretorius, daro pra
nešimą ateitininkų kongrese Cleve
lande. Nuotr. V. Bacevičiaus 

— Brangieji lietuviai, nebūki
me taip jau žemažiūriai i r pe
simistai. Nesakykim — aš esu 
papras tas žmogus — ką aš pa
darysiu. Jei kiekvienas savo 
vietoje, kur j is yra pastatytas, 

mas negali mūsų sugadinti, be t ! t a kryptimi save ir kitus išju-
mes galime tuo daug saviesiems j dins, visą savo aplinką — tai 
padėti. Paskaitoje prelegentaSįSUsidarys srovė, prieš kurią nei 
paminėjo ir charizmatinį sąjūdį. Sovietų Rusija neatsilaikys, 
kurį iš anksto kai kurie yra pa- ' Dr. J . Ere tas 

Spaudoj ir gyvenime 

KAS PARAŠĖ V. ALSEIKAI KNYGA? 
Neseniai pavergtoje Lietuvoje iš

ėjo iš Amerikos į okupuotą Lietuvą 
grįžusio Vytauto Alseikos knyga 
"Trys dešimtmečiai emigracijoje". 
Rugsėjo 2 d. "Vilnyje", vadinamasis 
specialistas Vakarų reikalams Vyt. 
Kazakevičius išspausdino knygos re
cenziją, iš kurios daug kas paaiškė
ja. Kazakevičius primena, kad. kai jis 
lankėsi Chicagoje. nežinojęs, kad V. 
Alseika "pasislėpęs", tačiau po kiek 
laiko jie susitikę Vilniuje. Vyt. Ka
zakevičius "Vilnyje" rašo: 

'Taip, iš tikro pašėlusiai greitai 
bėga laikas. Grįžęs į Lietuvą, V. Al-

kurioje atsiskleistų jo gyvenimo už
jūryje patirtis. Darbas pasirodė ne
sąs toks greitas, kaip tikėjomės — 
permąstyti ir išdėlioti gausią me
džiagą prireikė nemaža laiko. Prie 
spaudai ruošiamos knygos rankraš
čio susitikome penktaisiais V. Alsei
kos gyvenimo Tarybų Lietuvoje me
tais. Teko aptarti daugelį būsimos 
kmgos pr.sbph:. patrupini vir
šeliu, iliustracijomis. Taip ben-
dradarbiaui.mt, ir išė'o i pisaulį 
knyga "Trys dešimtmečiai err.igra-
ci'O'e". 

2odžiu, poiitrukas atvira! pasisa-
«eika pasakojo norįs parašyti knygą, | ko, kad jis talUninkavo V. Alseikai, 

ARKIV. J. MATULAIČIO KEU 
GYVENIMO BRUOŽAI 

J . V AIŠNOBA 
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Kiek J. Matulaitis buvo rūpest ingas i r kruopštus 

lietuvių kalbos pažinime, ma ty t i iš jo paliktųjų už
rašų, smulkiai prirašytų kortelių su įvairiais retesniais 
žodžiais, liaudies posakiais. Visa t a sutvarkius i r s u 
redagavus, susidarytų s tamboka knyga . 

Kai kur kortelėse pažymėta iš kur tie žodžiai 
a r posakiai paimti. Tokie lietuvių kalbos pažinimo šal
tiniai y ra : Georg Nesselmann, Lattauische Volkslieder 
(1858), V. Krėvės Trakiečių-dzūkų dainos (1899), J . 
Murkos Lietuvių kalbos vadovėliai (Vaikų Darbyme
čiui), J. Jablonskio rašta i , J . Basanavičiaus Pasakos 
ir kit. Kai kur išrankioti ret i lietuviški žodžiai su 
jų atitikmenimis rusų ir lenkų kalba. Tai y ra ilgų me
tų darbas, kurio nenutraukė nė Vilniuje būdamaa, vi
sokių darbų ir rūpesčių slegiamas. Tokie lietuvių kal
bos išrašai buvo ne taip sau pasigrožėti, o panaudoti 
savo kalbos tobulinimui. Nedaug, t u r būt, rasime ano 
meto mūsų inteligentų t a rpe tokių, kurie taip rūpes
tingai būtų sekė lietuvių kalbą ir naudoję gyvenime. 

Pažymėtina ir tai , kad vos tik J. Basanavičius 
1907 m. Įsteigė Lietuvių Mokslo Draugiją. J. Matulai
tis, tuomet Petrapilio Dvasinės Akademijos profeso
rius, tuojau įsirašė j Akademijos narius 
mas nario mokestį už kelis metus pirmyn. 

Lietuvišku kunigams rekolekcijų pradininkas 
Prof. J. Matulaitis buvo pirmasis, kuris rekolek

cijas Žemaičių vyskupijos kunigams pravedė 1911 m. 
lietuviškai 

Kor» tautinis guaipratima-a kunigų U r p e jau bu

vo didelis, bet dalia kunigų ir pats vyskupas F. Cirtau-
tas buvo Įsitikinę, kad tokiu atveju kaip rekolekci
jos atsisakyti lenkų kalbos da r per anksti. Nesą pozi
tyvaus reikalo kalbėti lietuviškai, nes visi kunigai su
pranta lenkiškai 

Kalbos klausimas atsidūrė iki J. Matulaičio. J is jj 
apėjo taktiniu manevru: neatsiklausus jĮ kvietusio vys
kupo ir nieko nesakęs kunigams, lenkiškumo šalinin
kams, rekolekcijas pradėjo lietuviškai. Tai buvo pirmo
sios lietuviškos rekolekcijos Žemaičių vyskupijos ku
nigams. Nuo tų jo vestų rekolekcijų niekas daugiau 
toje vyskupijoje nevedė jų lenkiškai 

Išnašos 

1) Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, 1933, 199-200 p. 
2) Ten pat, 101 p. 
3) Šaltinis, 1935, Nr. 4, 45 p. 
4) Ten pat. 56 p. 
5) Ten pai. 
6) Ten pat. 
7) Dirva, 1903. spalis, 43^4 p. 
8) Ten pat, 44 p. 
9) Ten pat. 

i 10) Ten pat, 50 p. 
Panašiai buvo ir Seinų vyskupijoje. Ir čia jis buvo J ' e n Pf> į1 P' 

lietuviškųjų rekolekcijų kunigams pradininkas. Pa-1 *> ^ c l e I^chowne, t.I, 4,4 p. 
kviestas vysk. A. Karoso 1914 m. Marijampolėje pra-į ]]] ™ r r ą" 53_P 

• 

vedė tas rekolekcijas tik lietuviškai. 
Sulenkėjusi bajorija, o su jais ir kai kurie ku

nigai buvo nuomonės, kad lietuvių kalba neturinti rei
kiamos terminologijos, kad lietuviškai negalima iš
reikšti subtilių teologinių ir dvasinių dalykų. Su tokiais 
teiginiais J. Matulaitis nesutiko. Jis sakė, kad lietu
vių kalba pakankamai žodinga ir turtinga. Savo nuo
monei paremti suminėdavo J. Bretkūną, kuris 1590 
m. išvertė Sv. Raštą j lietuvių kalbą (apie J. Bretkūną 
prof. J. Matulaitis parašė straipenj j "Podr^r.zna En-
cyklopedia Koscielna, 1905, 142 p.) . Po Bretkūno lai
kų lietuvių kalba vystėsi, tobulėjo. Jei buvo galima 
ji naudoti prieš keletą šimtmečių, tai kodėl dabar 
negalėtume susikalbėti rekolckcijo.se lietuvi.-kai? 

Savo lietuviškomis rekolekcijomis J. Matulaitis pa-
lumokėda*! rodė lietuvių leksikos turtingumą ir pajėgumą i.'reikš-

j ti aukštas bei subtilias teologines tiesas. Tuo savo 
drąsiu mostu jis speliavo į kai kurių aplekėjusių lic-

14) Ten pat, 54 p. 
15) Ten pat, 56 p. 
16) Ten pat. 64-65 p. 
17) Ten pat, 63-66 p. 
18) Ten pat. 66-67 p. 
19) Ten pat, 67 p. 
17) Ten pat. 65-6 p. 
1«) Ten pat. 66-67 p. 
19) Ten pat, 67 p. 
20) Ten pat, .58-61 p. 
!!) J. Stakauskas, Lietuviškosios minties pasireiškimas Že

maičių Seminarijoje — Tiesos Kelias. 1938, 825 p. 
22) Vysk. J. Matulevičius kalbinių kovų verpetuose (rank-

r..>-is). 
23) Jnstihirum Fratn m M tri.mr>rum, 1910. 1-2 p. 
24) Nekaltai Pradėtosios Svč. Panos Marijos vardo "Varg

dienių Seselių Vienuolijos Fstaui. 1920. 1-2 p. 
2"1* A>k:\yskupas Jurgis Matulevičius^ 167 p. 
26) Diaria III, 162-163 p-tuvių sąmonę ir savigarbą. , , 

Taip Dievo Tarnas arkiv. Jurgis Matulaitis buvo butinis. I J J < , t\r. o 
ne tik didelis kunigas, vienuolis, vyskupas, bet taip j 2 8 ) Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, 141 p. 
pat ir didelis iieiu.^, ^c.^viųUutoapaAiiaa ir garbė. (Pabaiga) . . . . . . . . 
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VYDŪNO JAUNIMO FONDO SIDABRINE SUKAKTIS: 
Fondas suteikė 61,763 <hl. paskolų, parimę 128 studentus 

Vydūno Jaunimo Fodui šįmet 
sukako 25 metai nuo jo įkūrimo, 
o greitai bus švenčiama ir 25 m. 
darbo sukaktis. Kai kas jį vadina 
kukliuoju fondu, nes mažai re
klamavosi, o tyliai dirbo. Šiame 
laikotarpyje Vydūno Fondas at
liko didelį ir kilnų darbą, šelpda
mas lietuviško jaunimo kultūri
nius darbus, lituanistinį švieti
mą ir skirdamas paskolas lietu
viams studentams. Fondo šalpa 
palengvina mūsų mokslo institu
cijoms išleisti lituanistinio švieti
mo vadovėlius. Moksleiviai, stu
dijuoją lituanistiką, gauna negrą
žinamas stipendijas, kurių dėka 
jie gali gilinti savo lituanistinį iš
silavinimą ir tuo būdu prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo tremty 
je. Kiti studentai, šiaip gabūs ir 
talentingi, bet neįstengdami stu
dijuoti dėl finansinių sumetimų, 
turi galimybe pasinaudoti Vydū
no Jaunimo Fondo paskola, kuri 
grąžinama mokslus baigus ir fi
nansiniai stipriau atsistojus ant 
kojų. 

kultūrinius jaunimo darbus ir 
tiems tikslams buvo iki šiol iš
leista 8,029.79 dol. Taip pat bu
vo skiriamos literatūrinės premi
jos pradedantiems rašytojams. 
Kai kurie iš jų pirmauja lietuvių 
literatūroje. 

Vydūno Jaunimo Fondas skiria 
premijas ir atžymėjimo ženklus 
labiausiai pasižymėjusiems lietu
viams visuomenininkams. Pasku
tinių kelių metų laikotarpyje 
piniginės atžymėjimo premijos bu
vo įteiktos Alg. Rukšėnui už ang
lų kalba parašytą knygą apie Si
mą Kudirką, A. Vasaičiui už 
muzikinį veikalą, D . Kezienei už 
visuomeninę veiklą ir F. Stroliai 
u? veiklą su muzika pamėgusiu 
lietuvišku jaunimu. 5iuo metu yra 
renkamas kandidatas 1977 m. at-
žymėjimui. 

Fondas remia knygų ir ypatin
gai jaunimo knygų leidimą. R. 
Spalio "Gatvės berniuko nuoty
kiai", 2-ii laida, buvo iškeista 
Fondo lėšomis, pardavinėjama 
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C L A S S I F I E D G U I D E 
MLSCKLLANEOIS 

Studijuojančių skautų šalpos 
klausimas buvo keliamas jau Vo
kietijoje. 1949. II. 20, Akad. skau
tų suvažiavimo Scheinfelde me-

Kr. Donelaičio lituanistinei mokyklai įteikiama parama išleisti vadovė
liui "Lietuvių literatūros skaitymai" 13 kaires J. Variakojis, Kr. Done
laičio mokyklų tėvų komiteto pirmininkas, V. Mikūnas. Vydūno Jaunimo 
fondo pirmininkas, J. širka, Kr. Donelaičio Ut. mokyklų direktorius 

Nuotr. V. Noreikos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Clovis, N. Mex. 

SESELĖS JUBILIEJUS 

Iškilmingai buvo pagerbta ses. 
Mary Menalis, kazimierietė, su-

minimalia kaina ir jau baigiama į l a u k u s i axxksinio jubiliejaus Sv. 
išparduoti 

Laike pirmųjų šešių mėne
sių 1977 metų Vydūno Jaunimo 
Fondas paskyrė šias paskolas ir 

tu, priimtas nutarimas įsteigti {aukas: Stipendijos lituanistikai 
šalpos fondą. 1951. VIII. 1 8 — 19 studijuoti — 200 dol., paskolų 
d. tas pats reikalas Clevelando j studentams — 2900 dol., pašal-
suvažiavimo metu buvo užgirtas. įpa mokslo darbuotojui — 200 dol. 
1952 m. sausio —vasario mene-Į pašalpą Chicagos Lituanistikos 
slais ASS centro valdyba korės- institutui Lietuvos Istorijos leidi-
pondenciniuose posėdžiuose svars
tė fondo įsteigimo klausimą. 
Gražią paskatą davė ASS Chica
gos skyrius, 1952. III. 23 šalpos 
reikalams paskirdamas 367,67 

nio paruošimui — 1000 dol., pa
šalpų lituanistinėms mokykloms 
— 700 dol., pašalpų Lituanisti
kos A. S. K lietuvių jaunimo 
porto veiklai — 250 dol. pašal-

Kazimiero vienuolyne. Chicagoje 
tai paminėjo kartu su kitomis se
selėmis, o dabar Clovis, N.M. , 
atvykusi iš Chicagos po iškilmių 
atšventė savo vienuoliško gyve
nimo jubiliejų, nes grįžo į para
pijos mokyklą Our Lady of Gua-
dalupe tęsti savo pareigų — mo
kyti mokinius. Iškilmes rengė 
šios parapijos klebonas kun. 
Godfrey ir du jo asistentai kar
tu su visa parapija. 

Sekmadieni, rugpiūčio 2 8 d. 

kytoja Chicago, UI., Scranton, 
Pa., Minersville, Pa., Baltimore, 
Md. , Los Angeles, Cal., ir jau 
trečius metus Clovis, INT.M. 

Po pamaldų buvo pietūs sese
lių namuose, kur dalyvavo ku
nigai Godfrey, Gino ir Bruce, 
Sv. Kazimiero seserys, jubiliatė 
ses. Mary Menalis, ses. Anacleta, 
ses. Helen Theresa, ses. Bemice , 
ses. Sylviana, ses. Maris, ses. 
Clare, ses. Frances, ses. Martin, 
giminaičiai W m . J. ir Helen Ka
reivai, Marih/n Zelasko ir Stazy 
Zelasko. P o pietų kunigai sugie
dojo giesmę "Ačiū Dievui", o 
paskiau visi, linkėdami jubiliatei 
—"Ilgiausių metų". 

Helen Kareiva 

MA&MA NORKIREEN* 
VYTAUTAS 2UKAU8fcA8 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
l«U%. ,wtf»-t<i<i ujamos gero 

orrti*. M*i*taa tš Europa* 
*««* W »»Ui Į*. ChJr»«o l 

TEJU — WA S-S78? 

MO V I NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldos tr ki
tus dūktos . Ir i i toli miesto ksdi-
msl tr pilus apdrauda. 

TEL — WA 5-8M8 

E A L E B T A T E 

Pusantro aukšto mūrinis, 4 i- f,a 
tni, 2 tualetai, gražiai išlaikytas 
Marauette Parke. 

=1 

dol. Prie to dar vienas skautas j pą S. Kairio muzikiniam vienetui I 
įteikė 122 dol. asmenišką auką. į Toronte — 200 dol., pašalpą' 
1952. IV. 16 ASS biuletenio "Ad j "Lituanus" žurnalui — 50 dol. 
meliorem" Nr . 3 oficialiai pa- , , ,_ T . _ . ,_ 
skelbtas Fondo įsteigimas. Pirma- L V y d u n ° J f U n i m 0 F ° n d ° aU<S" i 
sis jo pavadinimas buvo: "Lietu-]-1 

vių Akademikų skautų ša 
fondas". Tuo pačiu metu patvir
tinti ir pirmieji įstatai. Netrukus 
ASS valdyba nutarė fondą pava
dinti ASS Garbės nario Vydūno 
vardu. Pirm. prof. Ignas Končius 
parašė jam laišką ir paprašė suti
kimo. Vydūnas atsakė 1952. V. 5 
laišku: "Mielai sutinku, kad bū
tų m a n o vardu pavadintas Šalpos 
Fondas mokslus einantiems skau-

IDOS ': y r a Fondo Direktorių taryba, ku
rią sudaro Akademinio skautų 
sąjūdžio nariai. Fondas turi savo 
charakterį ir yra įregistruotas val
džios įstaigose. JAV Iždo Departa
mentas (Department of Treasu-į 
ry) yra atleidęs Fondą nuo fede-
ralinių pajamų mokesčio. 

Fondo valdybą sudaro Fondo 
Direktorių tarybos pakviesti pen-

tci ASS nariai, kurie pasiskirsto pa
tams ir skautėms paremtL.Taip I r e i g o m i s ' 
sveikinu nuoširdžiai visus A$S Fondo valdybai- jau dvyliktus 
valdybos narius ir.ypatingai jos!metusiš:aįlės vadotauja. pirmi-
pirmininką". 1952. Y..28 biutete-. r.iako^Fe^se-Akademini© Skau-
nio Nr. 4 paskelbti fondo įstatai, j tų.'.'Sąjūdžio1-'-filisteris' Vytautas 
o pats fondas buvo vadinamas:'Mikūnas. Perimdamas pirminjn-

ko pareigas 1966 m., V. Mikūnas 
perorganizavo ir pastatė Fondą 
ant tvirtų organizacinių pama-

— Ne rezidencijoms kurti 
išėjom, ne banko sąskaitoms di
dinti, ne tam, kad būtume trąša 
svetimoms kultūroms, bet tam, 

i kad ištesėtume laisvės k e l y . . . 
| Nėra jokia utopija, kad Lietuva 
gali atgauti savo nepriklauso
mybę. Dr. J. Eretas 
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ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago. UL 60682, teleL 927-5980 
UUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIUMUtlHIIIIIIIUIIIII 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraostymas 
įvairiu atstume 

TeL — 376-1382 arta 
876-5996 

luiiiiiiiittiiiinttitnituttiiiHnintttirtitiiit 

>OTARX PUBLIC 
rxOOME T A S B M B W 

4259 So. Maplevrood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai. pUUontf 
PILIETYBES PRAŠYMAI tr 

kitokį Mankai. 

MAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau tenag ir mdeda naaJiM pe-

čtaa, Ptsrtol tivjilaa tfiipgt «lyrtirfo» 
tr perdirba <Kt dnju. įdeda randea* 
*Udytums. KrHptte 

A. B A N Y S — teL 447-8808 

Puiki proga — geležies Bdirbimų 
krautuve (hardware) su namu. Rei
kia skubiai parduoti. Labai pelningas 
biznis. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — inoome Taa 

2961 W. 63rd Street — 438-7878 

Burbank. IH., savininkas parduoda 
3-jų miegamų mūr. namą. Oro vė-
smimas. Sklypas 90 x 132 p. 2 mas. 
garažas. Prašo $45,000.00. 

Skambint 586-C534 

Budraitis Realty Co. 
L-RAL DIMAI {VAIRIŲ SC6IC 

B € T C NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

424S W. 63rd S t , teL 767-0600. 
1 

inuuuu 
BCTfJ NUOMAVIMAS 

'Lietuvių akademikų skautų 
Dr. Vydūno vardo šalpos fon
das". Šį statutą, kaip fondo stei
gėjai, pasirašė tuometinės ASS 
valdvbos nariai: D. Kesiūnaitė, rg. 
Končius ir Br. Kviklys. 1952. V. 
28 paskelbta pirmoji Fondo val
dyba: Pirmininkas — prof. S. Ko-

Ses. Mary Menalis 

10 vai. ryte trys kunigai su pa
tarnautojais ir Mariache muzi
kantais ir jų chru lydėjo seselę 
Mary Menalis Į Our Lady of 
GuadaJupe bažnyčią,.. Taip.._patį. ^ _r 
kartu ėjo Šv. Kazimiero vienuo
lės, dirbančios šioje parapijoje ir 
grupė kitų seselių iš kitų para-

— Žmogus, e idamas p e r va
landą po 6 mylias, pas iektų 
mėnuli per 4 metus ir 5 mėne
s ius . Žmogus, važiuodamas 
dviračiu po 20 myl ių p e r va
landą, pasiektu mėnulį p e r 15 
mėnesių. 

MOKYTOJU DĖMESIUI 

NotariatM — Vertimai 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

S4S6 So. Kedaie Ave. — 778-2233 
UMiiiuuiiiiiMiyuuiuflpufirriMlllintMIlI 

MHLF fTAMTED — MOTERYS 

K E Y P U N C H 
O P E R A T O R 

MiniBmm 2 v«tr> evperieoce oo &a 
IBM 129. Mušt have aeeurate key-
stroke average of 12,000 alpka 

l s t SHIPT 9 A.M.-5 PM. 
Monday titru Friday 

Call URRY ADAMS 
7 5 1 - 2 6 0 0 

FINANCIRL TECHNOLOGY, 
INC. 

NOT AN AGENCY — An Equal 
Opportunity Employer 

KPERENCED WAITRESSZS 
WANTED 

ALL HOURS 
Most »peak ftaglish. OaU after 

2 p. m. — 321-9820. 

GRAND BE.4CH MlCBIGAN 
Savininkas parduoda puikios kons
trukcijos 3 miegamų muriaį namą. 
Nebrangus išlaikymas. Centr. oro 
vėsinimas. Gazu apšild. Gražiai ap
sodintas. Susitarimui apžiūrėti 
akambint 616-469-2332 

OAKLAWN — Krtth nmA La Porte 
Ave. B y owner — 3 bedroom brick 
bungalow. Gas hot water heat 2\Ą 
baths. Full fmished bsmt. Many ex-
tras inciuded. Call after d p m. — 

NAMAI PERKAMI GERAI 

tų. Šiuo metu Fondo Valdybą su- pjj^ giminės ir parapiečiai. Ma
daro V. Mikūnas, pirmininkas; į riache muzikantai, kurie dažnai 
R. Merkys, vicepirmininkas. V. matomi televizijoj, grojo, choris-
Garbonkus, iždininkas. D . Korzo-
nienė, sekretorė; ir J. Variakojie-

lupaila, nariai — O. Ščiukaitė, L.! nė, reikalų vedėja. 
Maskaliūnas, A. Kalvaitytė, V y t i Fondo pagrindinis iplaukų šal-
Mikalavičius — Mikūnas. 1952 m. Įtinis tai meniškai pagamintų ka-
rudenj Fondas pradėjo praktiš- j ledinių atviručių platinimas. Ži-
ką veiklą. Kadangi S. Kolupaila 
Chicagoje negyveno, daugiausia 
dirbo pirm. pavaduotoja O. Ščiu
kaitė ir reikalų vedėjas V. Mka 
kaitė ir reikalų vedėjas V. Mika-
lavičius. Vėliau Fondas buvo ke
letą kartų perorganizuotas, jo va
dovybės sąstatas keitėsi. 

Per savo 25 metų savo zo metų gyvavimo 
laikotarpį Fondas išdalino 
dol. paskolos, kuriomis pasinau
dojo 128 studentai. Tenkinant 
paskolų prašymus, Fondas atsi
žvelgia į studento charakterį, ga
bumus, pasirinktą mokslo šaką 
ir jo veiklą bei domėjimąsi lietu
viškais reikalais. Lituanistikos 
studentų finansinės paramos pra-
prašymai būna Fondo patenki
nami beveik be išimties. Negrą
žinamos stipendijos buvo suteik
tos 16 studentų, studijuojantiems 
lituanistiką Fordhamo ir Kent 
universitetuose. Jos ta ip pat duo-

. damos studentams, kurie lanko 
lituanistines studijas kitur. Pernai 
6 asmenys pasinaudojo šiomis sti
pendijomis lankydami studijas 
prie Kento universiteto, 

Vydūno Jaunimo Fondas remia 

nodami Fondo tikslus, atviručių 
pirkėjai dažnai prideda ir didesnę 
ar mažesnę auką. Stambesnių me
cenatų, išskyrus a. a. Praną Gu
dą. Fondas kol kas neturėjo. įdo
mu pažymėti, kad paskutiniu me
tu Fondas išmoka 4 — 5 kartus 
daugiau paskolų, negu gauna pa
jamų iš kalėdinių atviručių va-

61 763 i a u s - ^ s r e , ^ i n > ' s i ^ s t a dėka grą-
1 Žinamų ankstyvesnių paskolų. 

tai giedojo pritaikytas giesmes 
per šv. Mišias. Altoriai buvo pa
puošti pritaikytomis gėlėmis, pa-
rapiečių minia pripildė bažnyčią. 
Kun. Godfrey per pamokslą pa-
rapiečių vardu jubiliatę apdova
nojo buketu geltonų rožių ir di
dele dovana, nes ji tarnavo kaip 
mokytoja ilgus metus. 

Ses. Mary Menalis yra baigusi 
DePauI universitetą ir Vi l lano-
va. N u o 1925 iki 1940 buvo mo-

Dr. A. SeSptaufcio parašyta LIETU* 
VIŲ KALBOS GRAMATIKA Ir SIN-
TAKSE, pritaikyta Išeivijos mekyk-
tams Ir kaina tik 3 doL Pripažinta LB 
Švietimą tarytos kaip Ubai ttafcama 
H* briko mokykloms. Pridekite 5K 
paftot ir moke$č>ams. 

Taip pat lataf -eitloga knyga V. 
Uofevifil&as Lim."VTU ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJ F ir AUSTRIJOJE IM4-
H6t metais, 7# psL sa daugybe mo> 

mokytojų tr mokmtų bei abito-
Ir kaina tik 12 daL Pridėkite 

9L$ę patari ir mmwr1ann» Sbjskte 

fvalrtti prektQ 
brantdal U mūsų MndCMo. 
OOSMOS PARCELS EXPKESS 

SIUMT1IIIAI | LIETUYA 
SSSS S. Haisted St. ChVx«o. m . SOSSft 

230t w . «• st. . Chteaeo. m. «oa2« 
Telef. 925-3787 — 3S4-SS20 

V 
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NAMŲ R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu voniaa, 

Tirtuvai ir naujas lubas, (raugtu 
kambsrhu rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 7 7 M 8 8 2 po 6 v, vsk. 
inuiiuiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiii 
mmntmitrai 

DBATJGAS 
1545 W. 63rd Stree4 
Chicago, m . 00629 

MiiwmniininmmMW 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S T f 
Spalvotos tr Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardsvisnas ir Taisymas 

K48 W. Mtfa S t , UL TIS-14SS 
nmiiiimwniiiwitiiw———— 

F R A N K Z A F 0 L I S 
H w « t 
Chloaco. 

T*. — 0A 

v ''iiiiiiiiiiiiiiiii'iuHnimiimiiiiiHiiiiiHinHimHiitiiiiiiiMiinfiimiiiniiii«Hiiiiiį 
NAUJAS ŽODYNAS STUDENTAMS 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS 
Išleistas minkžtait viršeliais 

kaina t ik 58 .00 

Vydūno Jaunimo Fondo tiks 
las yra ir toliau sėkmingai tęsti E 
šalpos darbą lietuviško jaunimo j | 
eilėse, kad užtikrintų lietuvių kal
bos, kultūros ir tradicijų tęstinu
mą ateinančiuose išeivių karto- | Kai kurios kolegijos dabar mokina Ustavą kalbą ir dainai 
se. Iki šiol darbas buvo sėkmin- K studentams reikia lietuviškai angliško fodyno pamokoms. Dabar 
gas, Fondo ateitis yra lietuviškos § Draugas išleido studentams papigintą laidą sio žodyno, kurj snre» 

I 
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Ir 

10 butų tvarkingas tnftro 
apie $22,000 metiraų pajamų, naujas 
stogas, gazu Sildynias ir elektra. Ga
lima mainyti j vieno atba dviejų bo
tų namą Marauette Pk.. o piniginiam 
pirkėjui kaina — tai atradimas. 

Dviejų imtų, gelsvų plytų. 18 me
tų modemus namas ir ekstra didelis 
nsiro garažas. Įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

7 te—***- U afIMS tnOro labai sva» 
raa bungakmr ir 2 auto mūro gara
žas. Naujas Šildymas ir elektra. Arti 
Paramos. $24.400. 

Biznio prekybai, restoranui ar on» 
•uL didelis patogus mūras ant plataus 
dtfvpo Marguette Pke. $42.900. 
- Grąžas stata* aktvpas ir garatas 
ĮįįSfJNNNNNi Pke. Vertingas pirkėjui. 

VAL0IS REAL ĮSTATE 
mu waa« na* 

Tat 797.720§ a i t e 737 

M O D E L S W A N T E D 
F O B T E L E V I S I O N 
Commercials, also i'or pi»otog.-aphy. 

No esperience aecessary, -win traln. 
For more infort&ation, call 

BOLD PRODCCTIOVS 
109 N'. Dearborn Street 

Pbone: 782-3008 

LtVe-in housekeeper 
Own room, bath. Good pay. Refe-
rences. Some Engiiah necessary. 
Lake Forest, Illinois. 

Pbone — 2S4^410 

WANTED CLEANING LADY 
once a week 

aeai 95th & Western 
• M M — 445-1951 

DEPENDABLE N0MEMAKER 
Age 50 plūs, for two boys, ages 3 
and 5. Iive-in Mon. through FrL 
Good pay, References. Some Eng-
lish necessary. 353-8960 dairy tfl 
4 P. M. (Mr. Grabam) evenings k 
weekends 823-7188 

HELP WANTED — VYRAI 

ASS1STANT PERS0HHEI 
MANA6EK 

Mušt bave experience m dealing 
with EEDC, labor and contract 
grievances procedures. Salary esm-
mensurate witb experience. Liberai 
tringe benefrts. 

IAVTDMOJAMA — FOB B E N Į 

l l iami Beach, Fia.. gerast rajone, 
arti jūros, ižnnomojamas butas sa 
administravimo darbu. Geros sąly
gos vienam arba porai. Dėl infor
macijų rašyt i : 

P . O. Box 144*4, Nsrtk 

Apartments to Rent 
6001 KMniOfi tat 

MR SZYMOMAK 
2 2 f - 1 7 • • 

PHOENK CLOSURES, INC 
.2444 W. l«fb S t , Cbtcago, UL 

G E N E R A L M A G H I M s f -

Abte te set up and operate aQ tooi 
room eqnipment 

Call or apply in persc« 
MACHINE PRC»TJCTS 

3917 W. Irvtag Park 
— 463-S320 

D t M E 8 I O 

IIIIUlItlIlIlHHtlIlIlHIIIIUIIi 

T I E F 0 1 T Y Y E A I S 
OP D A R K I E S S 
Paraše Dr. Juaos Va 

Afss snonntus ueniviu novns metas 
langių kalbą isvert* 

t, BTJENVS — Tai. RE 7 4 U 
nmnnunutuainnmuiuiittittmiHifr 

visuomenės rankose; nuo visuome
nės tinkamo dėmesio priklauso 
Fondo tolimesnis egzistavimas. 
Tuo tarpu jo gyvavimas yra rei
kalingas. 

IV. 

dagavo 
$10.00. 

— Kokia būtų nauda 18 ae~ 
tnirtžrguiBO ągnvalui, koris ne
žino, kaip paraudo'-. pis-^^zz^K 

? 

ViMus Pėteraitaa. Kietais viršeliais sis žodynas kainuoja 

Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd $f^ 
Chicago, III. 60621 

(Malonėkite pridėti 45 centus pašto tjtolrtorna, ir mokasaams, jei 
gyvenate Illinois valstybėje). 

Free beat and bot water 
For sppointmmt call 

Henry — 275-4743 

Bnuoaaoianias 8 kambarių butas 
Marauette Pk. $226. mėnesiui, ga-
zas ir šiluma apmokėta. Be vaikų 
ir be gsrvufcukų. TeL 476-M74 

Vonių, virtuvės sinkų, ir 
šildytuvų specialistai. Virtuvės tr Hm h«ti>j« ifi «; IramVviriu 
vonios kabmetsL Keramikos ir kt- į Marauette Parke netoli Svč. M. Ma-
plyteiės. Glsss blocks. Sinkos į rijos Gimimo bai. ir Pars-n^ 

8 . Kietais virteiism - O 
DRAUGE 

IIIIHIIIUIIIIIIIIliliUilIlIlHIIIIIUlilIin 

RADIO PROGRAMA 

PLUMBING 
yaadena 

• i f i t t i n i t i i i M i i i i H i i i i n t M i i i i i i i t f t t i i i fiinimtiiiMH" •• ttmfttfiinifiitfi*" 

Kiiiph W. tuitrbofl 
Perskaitę "Draugą", duokite JI kitiems. 

ramndžia) išvalomi elektra. Kreiptis 
n::o 7 iki S va i ryto arhs rx? 5 <ral. 
V8>. 

KSTIAPTV \ , i ..— 77R»fr2rlB' 
BftiiiittiiiiuiiiiiiHttuitnHimNitnHnmt 

kun* 

k.mjtuvės. H*s*ns p*.'i t -v. r. u Ji anj»-

I . O » » K t » l 

RsukJl 

•kslbiasi disnrastyjs 

Ansimoks skethtis disn DRAUGK. 

tuvių dienraštis, g! sjcei^rau; kai-
yra vbnsms pnsrnsmos 

Uatuvtų Sadlo progra-
Ifaajoj Anglijoj Ii Stoties 

IMt fcaaga, veikia •ekma-
ano 1.-00 iki 1:30 vai. po 

pietų — parduodama vėliausių, ss-
tanttnlų Mmų santrauką ir komen
tarai, muzika. d.<unon ir Macd'it*« 
•asvka. fc* yv^ir^7^^ ^eda Stepo
nas ir Valentinu \Tmir».i Blmio 
reflcalaif krmptis i Raltir FTorUt. 
— gėaų nei donym krairkrve, Uit 
EL Br«a<r«TVT ««. tlmtar, Mi^. 
«81T7. TMrfroas »MU«9. T^, 

Ustuiiikų knyftt 
niHIPIH1fUl"M!»M!»ll»«w»RtitM|Įm||tt»w' 

1 ' ~ - ^ _ L ^ ^ 
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M ŪSŲ KOL O N I JOS B 
Worcester, Mass. 

RAŠYTOJAS ANTANAS 
GIEDRIUS IŠKELIAVO Į 

VIEŠPATIES NAMUS 

i rugsėjo 1 d. Šv. Kazimiero para-
ipijos bažnyčioje 10 vai. buvo ge- ' 
;dulingos šv. Mišios už a.a. Anta
ną Giedraitį.Jas atnašavo šios 

:parap'jos klebonas A. Mi-
I :; jnas. MIC, ir kun. Uždavinys, 

-977 m. rugpiūno 29 d. Wor-pa lyvaujant kun. J. Bakanui. 
cester.o Miesto ligoninėje mirė Vargonais grojo V. Burdulis,solo 

ORGANIZUOJAMAS 
AUTOBUSAS 

išsirinktų naują valdybą, o visus i nėti, kad jauniems lietuviams.; 
lūpimus klausimus išsiaiškintų norintiems dirbti polcijoje, yra 
vietoje. gal inybė Darien, 111., miestelio 

vadovybė tokių ieško. Šis mieste-

DRAUGAS. ketvirtadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

PROGA BŪTI POLICIJOS 
VIRŠININKU 

Į Pabaltiecių žygį už žmogaus1 Prieš 4 savaites mirė šio m'es-

lis randasi į šiaurę nuo Lemonto, 
ir jame gyvena nemaža lietuvių. 
Yra bažnyčia Marijonų vadovybė-

-eises, kurios įvyks rugsėjo 24 d.,' telio policijos viršininkas. Dabar [ je, klebonas ir padėjėjas letuviai . 

šviesus ir kūrybingas asmuo, giedojo V. Roževičius. Pritaikin-
VVorcesterio bendruomenės na- -4 pamokslą pasakė kun. Uždavi-
rys, mūsų tautos džiaugsmų ir;»ys. Po pamaldų ilgos automobi-
rargų nuoširdus dalyvis, pedago
gas, rašytojas ir poetas, Am. Lie 
tuvių Rašytojų draugijos narys 
Antanas Giedrius —Giedraitis. 
Pašarvotas Dirsos laidotuvių na
riuose, kur rugpiūčio 31 dieną, 
8 vai. v. LB Worcesterio Apyl. val
dybos iniciatyva įvyko įspūdin
gas atsisveikinimas su mus paliku
siu Antanu Giedrium. Prie kars
to už mirusio Antano sielą Šv. Ka
zimiero par. klebonas A. Miciū-
nas, MIC ir kun. J. Bakanas at
kalbėjo kartu su susirinkusiais 
maldas. LB VVbrcesterio apyL val
dybos pirm. V. Židžiūnas Wor-
cesterio ir jo apylinkių bei visos 
lietuvių išeivijos vardu išreiškė 
giliausią užuojautą giminėms, 
dukrelei Gražvydai, seseriai Mo
nikai, broliui Dzidoriui. Jis pažy
mėjo, kad su Antano Giedriaus 
mirtimi, lietuviai neteko tylaus, 
kruopštaus darbuotojo, visuome
nininko, rašytojo, vaikų litera
tūros kūrėjo. 

Tardamas atsisveikinimo žodį 
Kazys Česna trumpai peržvelgė 
jo gyvenimą ir veiklą. Antanas 
Giedrius —Giedraitis gimė 1892 
m. Lukšių k., Jurbarko vals., Ra
seinių apskr. Jurbarke baigė pra
džios mokyklą. Tarnavo Maskvos 
metereologijos observatorijoje. At 
liko karinę tarnybą. Vėliau gavęs 
mokytojo cenzą dirbo lietuvių 

lių vilkstinės buvo palydėtas. į Šv. 
Jono kapines, kur kun. Uždavinys 
atkalbėjo maldas; gražus dal} vių 
būrys sugiedojo Sveika Marija. 

Tesuteikia Viešpats Antanui 
Giedriui ramybę ir šviesą per 
amžius. 

/ . B . 

PRADEDA MOKSLO METUS 

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla mokslo metus pradeda rug
sėjo 24 d., šeštadienį, 9 vaL ryto, 
Aušros Vartų parapijos patalpo
se. 

Tėvų komitetas ir LB apylin
kės valdyba prašo visus mūsų ko-
lonijus tėvus, turinčius mokykli
nio amžiaus vaikų, minėtą dieną 
atvežti į mokyklą. Ypatingai kvie
čiame ir laukiame jaunų šei
mų su jaunuoju atžalynu, kurie 
dar šios mokyklos nėra lankę. 
Lietuvių kalbos didesnis ar ma
žesnis, o gal ir visai nemokėji
mas tenebūna nė vienam vaikui 
kliūtis lankyti mokyklą. Mokyk
la ir yra tam įsteigta, kad joje 
vaikai galėtų išmokti lietuvių 
kalbą, įsigyti daugiau žinių apie 
Lieruvą, išmokti lietuviškai dai
nuoti ir kitų žinių įsigyti 

Šiais metais veiks ir vaikų dar
želis, todėl prašome tėvelių nepa
miršti ir savo vaikučių, prade-
ir vyresnius tą pačią dieną atvežti 

Š-š:adienį. Wash'ngtone, D .C, 
org: nizuojamas autobusas. Į šias 
masiškas demonstracijas iš mūsų 
kolonijos, kurioje yra nemažas 
skaičius lietuvių, turėtų būti ne 
\ienas, bet keli pripildyti auto
busai. Todėl pabuskime visi. Iš
girskime mūsų brolių balsus, šau
kiančius pagalbos iš psichiatri-
n'ų ligoninių. Nijolės Sadūnaitės 
balso jau negirdime. Nauja areš
tų banga vėl nuriedėjo Lietuvo
je: Disidentai V. Petkus ir A. Ter
leckas areštuoti. Jie neša vergi
jos ir nelaisvės pančius. Iš mūsų 
niekas nereikalauja tokių ar pa
našių aukų. Mes dėkokime kas
dien Dievui už turimą laisvę. 
Prašykime, kad jos sulauktų ir 
mūsų pavergtieji, kenčiantieji 
broliai. 

Visi pradedant jauniausiais ir 
baigiant vyriausiais jauskime sa
vo širdyse šventą pareigą daly
vauti demonstracijose. Kelionės 
kaina apie 25 dol. vienam asme
niui. Dėl informacijų kreiptis: E. 
Meilus, jr. 852-3665. Pasistenki
me mūsų kolonijos lietuviai šio
se demonstracijose dalyvauti gau 
siausiai. 

J.M. 

~iics* elio vadovybė skelbia ieškan- j Metinė policininko alga būti 
t to: ts pareigoms tinkamo vyro. nuo 12,600 iki 16,600 dol. Kreip
iuos eMs ned ^elis, tik 5200 g y - . f s City Hal i , 1702 Plainfleld 
ventojų, nusikaltėlių kaip ir nė- Rd., Darien, 111. 
ra. Alga nuo 15,500 iki 17,000 me- j Andrius Laukaitis 
tams. Sąlygos —kandidatas turi1 — 
turėti bent 5 metu patyrimą. — Viena iš didžiausių perga-
Kreiptis 418 Main Str. Lemont, Hų, įmanomų laimėti prieš kitą 
VI. 60439. žmogų, y ra įveikti jį mandagu-

Ta pačia proga, gal verta pami- mu. J . Billings 

f 
A. A 

i 

tremtinių mokyklose. 1917 — 1 8 : i r v y r e s n i u s t ą p a č i ą d i e n ą a t v e i t 

Lemont , 111. 

m. studijavo moicytojų ins t i tu te - m o k y k l ą > Mokestis už mokslo 
Voroneže. Gnžęs Lietuvon u ž e - j m e t u s y r a l a b l i ž e m a S j Q k a s ^ 
mė įvairias vieUs-Švietimo m:n i s - Į g a l i ir nuo to yra atleidžiamas. 
teriįos įgaliotine, gimnazijos mo-1 Tėveliai pagalvokite, o ypatin-
kytojas, direktorius. Būdamas į g a i j a u n o s i o s š e i m o s a?sispręski-
teemtyje dirbo pedagogini darbą.; „ i r n e ? a vydėki te savo vaiku-
1946 - 4 8 . ra. Detmolde redaga- : 5 i s m s i š m o k t i d a r v i e n ą k a l b ą > į 
v-o vaikų laikraštėlį Saulutę. B u - ; k u r i ą j i e v ė l i a u b u s d ė :< i r i g i . T a d 
.•o geras lietuvių kalbos ąnftr t endkka nė vienos šeimos r a * * 

vas. Paraše nemažai pasakų J k o i o n i j 0 j S ) k u r i n e leistų savo vai-
(daugiausia h:udies), aesaky-; k u 5 i ų j i ; t u a n i s t i n ę mokyklą, 
mėlių, vaidinimų. Taip pat ir 
ycą išvertęs iš kitų kalbų kelias 
knygas. Rašė ir eilėraščius. 

SAUKIAMAS BALFO 
SUSIRINKIMAS 

Šiomis dienomis BALFo, Le
monto skyriaus valdyba, pir. Ka
zio Balčiūno namuose, buvo su-
s'rinkusi posėdžiui. Dalyvavo vi
si valdybos na ra i : pirm. K. Bal
čiūnas, sekr. J. Laukaitienė ir ižd. 
K. Dapkus. Jie aptarė skyr. veik
lą ir nutarė sušaukti metinį su
sirinkimą. Jis šauk amas rugsė
jo mėn. 18 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p. p. Igno ir Birutės Navickų na
muose, 11 S. 549 Carpenter St., 
Lemont, 111. (ten visada BALFo 
susirinkimai). 

Valdyba prašo ir labai norėtų, 
kad susirinkime dalyvautų vis' 
Lemonto ir apylinkės lietuvia-', 

Balfo vardu kalbėjo Balfo įg2- Į 
Uolinis ir LB narys Povilas Ba-, 
bickas. Jis iškėlė Antano Gie^- ' 
-jaus iš prigimties tėvų žemėje | 
Įgytas savybes, ypač artimo pagal-
bqs itžvilgiu. Nežiūrint materia-\ 
Irnib s t6v*oV~J^^Si a s^s lo3av5; 
savo auka, kad 'ik palengvinus pa-1 
šaulyje išsklaidytų lietuvių gy
venimą. 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
specialiai iš Pranciškonų vienuo
lyno, Kennebunkport, Maine, at
vykęs LRD pirm. kun. Leonar
das Andriekus, GFM. Jis, išreiš
kęs giminėms ir visiems Antano 
Giedriaus gerbėjams užuojautą, 
pastebėjo, kad šiandien lietuvių 
visuomenė neteko brangaus as
mens, rašytojo, ir Lietuvių Ra
šytojų d-ja neteko vieno savo na
rio. (LR draugija šiuo metu tu
ri 101 narį) . Emigracijoje labai 
sunku išugdyti naujų rašytojų. 
Jis išvardino visą eilę priežasčių. 
Papasakojo, kad jam tekę tik vie
ną kartą susitikti VVorcestery su 
Antanu. Jis palikęs jam gilų įs-
pūdį.Toliau jis apibūdino jo raš
tų grožį ir svarbą mūsų literatū
roje. Jo ieškojimas šioje žemėje 
grožio ir gėrio ir raštu perduotas 
skaitytojams, ras užmokestį Aukš
čiausiojo grožio ir gėrio karalys
tėje. 

Giminių vardu Petronis padė
kojo visiems atsilankiusiems. Š. m. 

G M vteoms progom* 
KVERLY HTLLS GĖLEVYCIA 

M4S WE5T ttrtJ STREET 
Tetofoaafc n §4833 Ir PR 8-0834 

TtJp pat naujoji Barbaras Ir 
Omm Drūto; krautuve. 

THE DAfSY fTORE 
t t l t Sootfrw«t Hwy, Oak Lava 

A. t A. VLADUI STUOGIUr mirus, 
jo žmoną VILHELMINA brolį VYTAUTE ir jo šekoą 
nu -širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

. -— 
Anastazija ir Jurgis Bukšniai 

Omaha, Nebraska 

• * Mielai motinai ir uošvei 

A. t A. DOMICĖLEI POCIENEI mirus, 
jos sūnui EDVARDUI ir marčiai JUSLEI su ieima 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

NifOle ir Juozas Nausėdai 

.c-

A. t A. EVELYN KANUSAS 
SILEIKYTfi 

Gyveno 7423 S. Maplewood Arame, Cbicago. Dlinois. 
Mirė rūgs. 6 (L. 1977. 11 ?al. vak, sulaukus 84 m. am* 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Antanaitis, 

žentą* John. 2 sūnūs: Alphonse, marti Dena ir Chester. 7 anū
kai. 4 proanūkai, brolienė Mary Šileikienė, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

* 
Laidotuvės įvyks šeštad- ruga. 10 d. iš koplyčios 10 vaL 

ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam f riMi 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

i- uiftde. !>3ktf sfî fi?. TnartL. testas, icokai ir prosjidkai 

Laid. direkt. Doaald A. Petkus tai. 47S-2d46 

"Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, 
jis maloningas per amžius". (Ps. 106,1) 

A D Ė K A 
A. f A. 

JONAS BAREIKA 
mirė 1977 m. rugpiūčio 8 d., sulaukęs 79 metus . Palaido
tas rugpiūčio 11 d. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems d r a u g a m s ir pažįsta
miems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, laiškais ir spau
da, i r dalyvavusiems laidotuvėse. 

Ypat ingą padėką re iškiame laidotuvių šv. Mišias at
našavusiems kunigams: tėv. L. Zarembai , S.J., tėv. V. 
Rimšeliui, MIC, tėv. J . Vaškui , MKJ, kun F . Kireiliui, kun. 
J. Šeškevičiui ir kun. dr . K. Tr imakui . Dėkojame Tėvams 
Jėzui tams, Tėvams Mari jonams, Kun. A. Stasiui, Nek M. 
Pras idėj imo parapijos kunigams, a ts i lankiusiems koply
čioje i r sukalbėjusiems maldas . Dėkojame seselėms Ka-
zimierietėms ir Nek. M. Pras idėj imo seserims už maldas 
ir užp rašy ta s šv. Mišias. Dėkojame labai solistei R. Mas-
tienei už giesmes bažnyčioje i r M Kutz už vargonavimą. 
Dėkojame Putnamo seselių rėmėjams už maldas, atsilan
kymą koplyčioje ir dalyvavimą šv. Mišiose. 

Dėkojame kars to nešėjams, a t l ikus iems paskutinį 
pa tarnavimą velioniui. 

Ypa t inga padėka dr . P . Kisieliui už rūpestingą dėme
sį velioniui j o ligoje namie i r ligoninėje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui J . E v a n s ir sūnums. 

Dėkojame visiems, aukojusiems šv. Mišioms a r Ne
kaltai P rad . Marijos Seserims. 

Giliai nuliūdusios — ŽMONA IR DUKROS 

Grandies nariui 
A. f A. 

Jūry skolininkui IGNUI PETNIOHUI 
m i r u s , 

cilia užuojauta jo šeimai re iška nuliūdę 
Tarpmiestines Jūry Skautininku Grandies 
vadija ir nariai 

VIENIRTŲ BOTŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ROMUALDO GINI06IO 
Rugsėjo 16 d. sueis skausmo ir ilgesio kupini metai, kai 

žiaurioji mirtis atėmė mūsų mylimą vyrą. tėvą ir senelį. 
Jo brangiam prisiminiui šv. Mišios bus atnašaujamos Wau-

kegane šv. Baltramiejaus bažnyčioje rūgs. 16 d., penkt, 10:45 
v. ryto ir rūgs. 18 d., sekm., 10:15 v ryto, taip pat sekm., rūgs, 
18 d.. Chicagoje, T. Jėzuitų koplyčioje 12 vai. 

Kviečiame gimines ir draugus prisiminti velioni savo mal
dose. 

Nuliūdę — Žmona Katriutė, sftnos Antanas, marti Begina, 
*ikt* Gaja- anftkas Ronald. Taip pat lietavoje U4dl tėvas ir 
kfturii*. V*-V»T\S HU šeimomis. 

Rašytojui ir pedagogui 

A. t A. Antanui Gtedraičiui-Giedriui 
mirus, jo liūdinčiai dukrai GR02VYDAI GIEDRAI-
TYTEI reikiama nuoiirdžią užuojautą. 

Rimantas Ir Irena BUnstrubai 
Kun. Apeitas ttasyt 

STASYS VALIUKAITIS 
Gyveno 2655 W. 69 Street. CJiicago, Illinois. 
Mirė rūgs. 6 d, 1977, 8 vai. vak.. sulaukęs 76 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algis, marti Birutė. Lie

tuvoje duktė Liuda Marciulienė su šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks ketv., rugp. 8 d. iš koplyčios 10 vaL ryto 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnus, tel. 737-1213 

E U D E i K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

J0VYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. OAlMIii 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

*330 34 South Callfentia Aveaue 
Telefonai LA 3-0440 U LA i 9 8 v 

«60S 01 South HermHace Af eaue 
Telefonas YArdt 7 1/41-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH WESTERN AJE. 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S 1 8 Š O N U S 
• - • - . . . . . . _ . . — 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. - Tel, GRovebIII 6-2345-6 
1410 So. 50th Ava* Cicero - T0wahaU 3-2108-9 

VtKaTfc \UT0MOBIUAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuvlp Laldotavla ĮHrUrttftf Ataetacįos rerlai., 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

O r į 80. UTCAMCA ATI. T«t TAnk 7-S4«l 

STIPONAS C. LACI (UCKAW1CZ) Ir SONOS 
1114 W. SSre PLACS Tel VTrtfhds 7^871 
1424 W eetk 8TSEBT M . BEpobHe 7-121S 
UW8 8o«tfeweal Otjftnrąy, Pmk» HOte, OL TU. 8T74-44ie 

PETRAS BiaiONAS 

4S4S RO C A i j r O B N U 4VB. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1»77 m. rugsėjo mėn. 8 d*. 

x Vysk. V. Brizgys šįmet 
mini kunigystės 50 m. jubiliejų. 
Įvertinant vyskupo nuopelnus 
lietuvių visuomenei, šiai gar
bingai sukakčiai paminėti y ra 
sudaromas komitetas iš lietu
viškų organizacijų atstovų bei 
visuomenės veikėjų. Komiteto 
steigiamasis posėdis įvyksta 
lugsėjo 9 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Balfo įstaigos patalpose, 
2558 W. 69th St., tel. 776-7582. 

X Rugsėjo 8-tosios — Tau-; 
tos šventės minėjimą rengia ' 
Vytauto Didi . šaulių rinktinės 
valdyba rugsėjo 10 d., šešta-

X " D r a u g o " atkarpoje šian
dien baigiamas spausdinti J . 
Vaišnoros straipsnis apie arki-
vysk. J . Matulaičio gyvenimą. 
Ry to j pradėsime spausdinti dr. 
Konstanci jos Paprockaitės - Ši
mait ienės prisiminimų iš medi
cininių darbų tris vaizdelius I 
"Moteris su baltu chalatu". Jų j ̂ enl 7 v a l - Šaulių namuose, 
dalį kadaise j au esame spaus- į Programoje Jono Jasaičio pa-
dinę a tkarpoje . skaitą ir meninė dalis. Visi 

X "Noticiero de los Pa i sęs ! kviečiami dalyvaut i 
Bahaeos", ispanų kalba Buenos x Chicagos Antro Kaimo t e -
Aires. Argentinoje, leidžiamas į a t r a s Clevelande gastroliuoja 
pabaltiečių informacinis biulete- ! rugsėjo 24 d. 
nis, j a u pasiekė "Draugo" re-į x C i c e r o lituanistinė mo-
dakciją birželio mėnesio nume-J^y^ 1 * mokslo metus pradeda 
ris. Biuletenyje y ra daug ž i - ; š i šeštadienį 9 vai. rytą šv. 
nių iš kenčiančios okupuotos | Mišiomis šv . Antano parapijos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, i bažnyčioj. 
Informacijai panaudota "Kroni-1 x š v c - M. M. Gimimo parap. 
kų" medžiaga, o apie "Aušrą" | g v - vardo draugijos vyrai eis 
ne t y r a specialus straipsnelis. 
I š lietuvių redakcijoje darbuo
jas i Zeferinas Juknevičius. 

X Seselių pranciškiečių rė
mėjų Chicagos apskrities susi
r ink imas įvyks rugsėjo 10 d. 
šeštadienį, 1 vai. p. p . Sabinos 
Kla t t namuose, 2919 W. Per- čaytoniškis, 
shing Rd. Narės kviečiamos prenumeratos 

iŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Ateinantį sekmadieni, rug-
į sėjo 11 d., 3 vai. p . p . šv. Ma-
I rijos Nekalto Prasidėjimo taut i -

įsventintas Bamberge, V. Vo
kietijoje. Pr ieš šventimus buvo 
sunkiai susirgęs džiova. Tapęs 
kunigu, pradėjo darbuotis lie
tuvių sielovadoj Dieburge kun. 

nėję šventovėje Washingtone A l f o n s o Bernatonio globoje, 
vysk. Vincentas Brizgys atlai- Į N e t r u k u s b u v 0 paskir tas Mem-

! mingeno lietuvių kapelionu ir 

bendrai komunijos 8 vai. šv. Mi
šių metu šį sekmadienį. Pas 
kui bus t rumpas susirinkimas 
ir pusryčiai salėje. Visi para
pijos vyrai kviečiami įsijungti 
į šią draugiją. 

x Jonas Kvietys, žinomas 
apsimokėdamas 
mokestį, paliko 

Kristijono Donelaičio pradinės mokyklos mokiniai atlieka programą 16-je pavasario šventėje, įvykusioj ge
gužes 22 d. Jonynų sodyboje, Chesterton, Indiana. Diriguoja mokyt. Asta Ramanauskaitė. Mokyklos nau
jus mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo 10 d. Franci3 M. McKay valstybines mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield Ave., Chicago, Illinois 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų mokinių registracija 

Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

kys iškilmingas šv. Mišias vie-
| nuoliktosioms Šiluvos Marijos 
koplyčios pašventinimo meti
nėms paminėti. Laukiama mal
dininkų ir iš tolimesnių ryt i -

inio pakraščio lietuvių kolonijų, 
į Po pamaldų šventovės salėje 
[Viktoras N a k a s pada rys prane-
'šimą apie rugsėjo 24 dieną 
įvykstančias baltų demonstraci- ^~ 
jas Wasbingtone. 

tose pareigose išbuvo 5-rius me
tus. Vėliau dirbo Augsburgo 
vyskupijoje, pirmiausia Mittel-
neufnache, o nuo 1967 Bad 
Woerischofene. Už pavyzdingą 
darbą Augsburgo vyskupas 
1974 metais jam suteikė titulą 
"Geistlicher Rat". Šiuo metu 

Antanas Bunga aptarnau
ja iš viso 3 parapijas, talkina-

DARIAIS - GIRĖNO 
MOKYKLA 

Mūsų jaunimas grįžta iš va
sarinių į savo namus, kad pra
dėtų naujus mokslo metus. 
Pravers ir lietuviškos mokyklos 
duris, susitiks senus draugus ir 
susipažins su naujais. Jauni
mo centro rūmai vėl pagyvės. 
Trys mokyklos su t rauks šimtus 
įvairaus amžiaus jaunimo, kad 
pagilintų lietuvių kalbą, kad 
geriau pažintų savo kraštą ir 

ir Dariaus - Girėno lituanisti
nės mokyklos baliui, kuris įvyks 
spalio 15 d. Jaunimo centre. 
Pelnas mokyklos išlaikymui. 

J . Plačas 

MARQUETTE PARKO L B 
APYLINKĖS VALDYBOS 

POSĖDIS 

valdyba apdovanojo knygomis ir 
mokykloms teikė piniginę para
mą. 

J. Į^turnaa 

— Vincas Rygelis, New J e r - ' m a s vikaro kun. Dominiko Va-
sey gyvenančių Aldonos i r Juo- i lenti. Bad Woerischofene iš-
zo Rygelių sūnus, pasižymėjo kilmių centre buvo iš Romos at-
Californijoj kopdamas į kai- vykęs kardinolas Samore, kuris 
nus. Apie j o i r jo poros drau- rugpiūčio 2 1 d. koncelebravo 
fe*ų žygį plačiai rašė vietos lai- iškilmingas šv. Mišias ka r tu su 
kraštis. Vincas y r a De Paul, 18 kunigų, daugiausia lietuvių. 
Wayne, N. J., aukšt . mok. mo-; Po t o buvo bendri pietūs. Sve

čių t a rpe per pamaldas ir pietus 
buvo kardinolas Schroeffer, 

kinys. 

— Teismas biržely*' — r a 
šytojo Jurgio Gliaudos tikrovi
nė novelė "Teismas biržely", 
spausdinta "Lietuvių dienų" 
žurnale, išleista a t sk i ra knygu
te. Tai tauriosios lietuvių tau-

Vytauto Didž. šaulių rinktinė-1 tos dukros Nijolės Sadūnai tės 
je atskirais laikotarpiais susi- • susidūrimo su melo s is tema so-

LB Marąuet te Parko W**r\ . ^ . 1 mŠT?7P1* ? ^ ? f < ! ' ? l 7 i f ? n i a m f tefaane e*™0***- K " 

ŠAULIŲ CHORAS 
CHICAGOJE 

dalyvauti , nes bus svarbių rei- didesnę auką dienraščiui s t i 
kalų a p t a r t i įprinti. Dėkojame. 

X Margučio vedėjas rugsė jo ' 
5—7 d. iš Clevelando transliavo 
telefonu perduotus ateitininkų 
kongreso magnetinius į rašus. 
Buvo perduota dr . P . Kisieliaus, 
d r . V. Vardžio. dr. A. Darnu-; ! t r p mcrcpin 10 d 9 vai rvto 

x žurn. Vladas Selenis, Ma i- t r e ' " ^ J 0 ™ a- y v a l
D

 r y t 0 

. J c h e s t e r , Mich., "Draugą" rėmęs! P r a d e d a . m o k s l ° mfUS" J " r e " 
2 0 ; savo raštais, šiuo metu mokė-' ***& * U 1 * 1 ' * * » r 

damas prenumeratą parėmė 

į oktetai, sekstetai a r kitoki dai-\ leidimą finansavo Los Angeles 
j nininkų vienetai. Jų veikla, Šv. Kazimiero parapi jos klebo-

jjo praeitį. Jei kitataučiai taip 
x Jaunimo centro vakaronės labai domisi mūsų kalba ir kul-; 

pradedamos rugsėjo 30 dieną. j tūra, būtų didelė gėda mums pa-
\Virmomm vakaronės tema — tiems per mažai tuo rūpintis.: 
Laimos Lapinskienės Lėlių te-j Dariaus - Girėno mokykla, 

Sutras. ' radusi prieglaudą Jaunimo cen-

nors buvo gyva, bet nepastovi, nas prelatas Jonas Kučingis, 
Dirigentui Petrui Vacbergui su-1 dedas daug pas tangų Sadūnai- _ VAIRUOTOJŲ ATLYGINIMAI 

"No 

šio ir vysk. Hickey kalbos. 
X ALRK Moterų s-gos, 

kuopos. Brighton Parke susi
r inkimas įvylftr--1'*rugsėjo 11 d 
tuoj po 10"vai . Mišių "Nekalto.'dienraštį ir finansiškai, atsiųs-
Prasidėj imo parapijos salėje. ! d a m a s 2 2 do1 a u k a - ^čėpi 

j dėkoja už paramą. 
X Čiurlionio Galerija, Inc^Į x j Vaskela, Toronto, O n t , 

Įima įsigyti vadovėlių, pratimų, 
sąsiuvinių. Pirmąją mokslo die
ną pamokos tesis iki 12 vai., vė
liau iki 1 vai. po pietų su pusės 
valandos pietų pertrauka. Mo-

pn-rengia dailės parodą. Skir ia m o kėdamas prenumeratą 
t r i s p remi jas : 1,000, 300 ir 200 d ė j 0 5 d o L a u k ą A č i ū 

dol. už kūrinį taut ine t ema . : x į ^ Mi\\us> Brooklyn, 
Kūrinius a rba skaidres reikia N Y . . prie prenumeratos pridė-
pate ikt i iki rugsėjo 12 d. j u r y j o ^ 7 d o l a u k ą j ^ b a i ačiū 
komisijai. Rugsėjo 20 d. p r i - ( U Ž r , a r a m ą 

s ta tomos parodon priimtų dar - : x p i j u s B i e l s I m s > Lighthou-
bų juoda-balta fotografijos ka - >m P o i n t Floridoje, maloniu 
talogui. Rugsėjo 30 d. p r i s t a t o - | l a i š k d l u padėkojo "Draugui" 
mi visi parodon priimtieji d a r - i U Ž g e r ą k a s d i e n i n e lietuviško 
bai. Pa roda a t idaroma spalio j g y v e n i m o įnfo rmaciją ir atsiun-

tė didesnę auką. 

kės valdybos posėdis įvyko rug
piūčio 29 d. Posėdį pradėjo apy
linkės pirm. Romas Tervydis, I 
kuris padarė platų pranešimą I 
apie apylinkės valdybos atliktus j t i k u s v a d o v a u t i ' P r i e š dvejus tės kančias parodyti laisvajam 
svarbius i r atsakingus darbus, i m e t u s ^^v^m^vo mišrus pasauliui. Praėjusia is metais 
Apylinkės valdvba i r nariai da- \ ̂ ^ c h o r a s - J o P * ^ ^ su- jis finansavo Sadūnai tės teismo 
, . , j " . • m_M . darė ankstyvesniųjų dainos vie- anglų 
lyvavo vidurdienį miesto centre; . . . *•"* l « _ _ I 
surengtose Pavergtų tautų de- j n e ų a i -

monstracijose. Po demonstraci- i š i u o l a i k u nelengva suorgani-
jų vakare daugelis vvko į Union i ™oti c h o r a - k a i aairiininkų pra-
Pier, Mich., kur buvo surengta i deda stokoti veikiantieji chora i 
Marąuette Parko LB a p y l i n k ė s j B e t V ^ ^ d Ž . šaulių rinktinė-
išvyka. Vakare daug susirinko '• J e užsimojimas chorą suorgani-
vasarotojų į Lietuvių salę, ku- i ̂ ^ Pavyko, nors pradžia sun-
i :oje vyko meninė programa.!} c i ."" ^ kliūtimis. 
Studentai gitaromis pritariant i pasisekimu 

anksčiau buvęs Eichstaet to vys
kupas, o karo metu profesoria
vęs Eichstaet to kunigų semina
rijoj. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

kalba knygutės 
iGreater Love" išleidimą. 

atliko 
Choras su 

programą 
kykloje veikia vaikų darželis ir j p a d a i n s u v o " g ^ nuotaikingų I dviejuose renginiuose ir ruošėsi 
sstuoni pradžios mokyklos sky- - . . . fAiM«<.i «Q;b-ioJ Ka+ cninv;-,? 

7 d. Čiurlionio Galerijoje, Inc. , 
4038 Archer Ave., Chicago je , 
• L 60632. 

x " D r a u g o " dienraščio d rau- 'Pirmyn 

riai. Užsiregistravus bent 10 
silpnai kalbančių lietuviškai, 
atidaroma speciali klasė. Kele
tą metų iš eilės tokios klasės 
nebuvo. Kiekvieną skyrių mo
ko kvalifikuotas mokytojas -
mokytoja. Mokoma visi progra
moje numatyti dalykai. Paren
giami pirmajai komunijai mo
kiniai, kurie registracijos dieną 

dainų. Šeimininkės prigamino \ tolesnei veiklai, bet, sunkiai su-
visokių valgių. Svečiai linksmai > s i r S u s chorvedžiui Petrui Vac-
čoko ir dainavo. Šokiams grojo j 1 * ^ ' keliems mėnesiams cho-
Ąžuclo Stelmoko orkestras. V a i - ! r o v e i k l a b u v 0 sustojusi. Ar -
dyba, apsvarsčiusi daugelį įvai- i t ė J a n t pavasariui chorui vado-
rių darbų, priėmė nemažai ati- v a u t i mt&° muzikas Povilas 
tinkamų nutarimų. J i skatina į ^ l e " u " s -
jaunimą vykti į masinę pabaltie- Povilas Mieliulis muzikos mo- Ada Kazliene 

Chicagos miesto autobusų 
(CTA) susisiekimo vairuotojai 
gavo algos pakėlimus. Šiuo 
metu susisiekime ta rnauja 12 
tūkst . asmenų. Vairuotojai gau
na į valandą 8.41 dol., konduk
toriai 9.36 dol. 

LENKAI PAGERBS SEN. 
ML'SKIE 

Chicagos lenkai apdovanos 
atžymėjimais sen. Edmund Mus-
kie (D.-Maine) specialiame pa
gerbime spalio 9 d. Conrad Hil-
ton viešbuty. Taip pa t bus at
žymėti ir ki t i pasižymėję len
kų kilmės asmenys. 

IŠGELBĖJO TCKSTANCITS 
SKĘSTANČIŲ 

Chicagos viešieji paplūdimiai 
Balčiūnienė iš Floridos, susitikę j oficialiai uždaromi rugsėjo 11 d. 

čių demonstraciją, kuri įvyks kėši Chicagoj Metropolitan Cape Code, Mass., LB apyl. gegu- 9:30 vai. vak. Paplūdimių sar-
rugsėjo 24 d. Washingtone, D. School of Muzic ir privačiai pas 

., , . C. Demonstracijos ruošiamos Maximilian Schmeller, Robert 
r w « « - » U H . • ru « E ^ 5 ^ 2 2 ^ " ° ^ a P - m " atkreipti pasaulio dėmesį, kad Wang. Herbert Silberstein i r 
Ch.cagos Lietuvių Choras ka A v i š k a . ^ ^ į J ^ į ^ \ F ^ m j y lopetą Sąjon^ pa- prof. Vladą Jakubėną. P. Mie-

žineje Nuotr. A. Kazio 

VOKIETIJOJ 
prieš pradedant nau- informacijų, gali skambinti tele-

gai neužmirš ta savo laikraščio i te sezoną ruošia tradicinį choro. fonu 476-5381 (po 6 vaL va
re-! narių pikniką ponų Snarskių 

mia. P o 2 dol. p renumera ta s '• g °d e - sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
ir įvairiomis progomis jį 

mokėdami pridėjo: S t . Juoda
kis. E . Totilas, P . Pet ra i t i s , A . 
Puskepalai t is , A. Janulait is , H . 
Bugarevičius, K. Slezingeris, 
E m . Zu bričkas. Visiems ačiū. 

1 vai. popiet. Dėl tolimesnių 
informacijų skambinkite Z. Po 
cienei tel. 96O-023L (pr.). 

X Kandidatės į Korp! Giedrą 
bus pakeltos į tikrąsias narias 

x Gerai pas iū tas rūbas ne

ka ro ) . 

Jaunimo centre veikia Chi
cagos Aukštesnioji lituanistinė 
mokykla ir l i tuanis t in is Peda
goginis institutas. Niekur lie
tuviškame pasaulyje, už Lietu
vos sienų, nėra kitos tokios vie
tos, kur po vienu stogu būtų laike "Giedros" auksinio jubr 

sens ta i r malonu jį dėvėti. To- j liejaus iškilmių, kurios įvyks I vaikų darželis, pradžios, aukš-
kius rūbus matysime madų pa- j rug 8 - 25 d. Jaunimo centro di- ' tesnioji ir aukštoji mokykla 

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
čia y ra didžiausias jaunimo su
sibūrimas. Visi palaikykite J. 

rodoj spalio 9 d. J . centre , i džiojoj salėje. Bilietai į iškil-
Bilietai J . Vaznelio prekyboje, i m e s gaunami pas A Indreildenę, 
2501 W. 71st S t . (p r . ) . i ' 255 S. Rockwell St., telef. 

X NAMAMS PIRKTI P A - i 4 3 6 ~ ° 7 7 1 "" p a S ^ v a i i n a i t ^ | c - . ^ ^ metais švenčiantį 20 
a e ^ T Ao. J ^ " 4 3 3 6 s - Campbell A v e , telef., metų jubiliejų, morališkai ir me-
SKOLOS duodamos mažais mfe- B M M I I , ^ J- ^ • ^> , 4 . , M 

. . . . \o£t-ZXio. (pr.). Idziagiskai. Rezervuokite laiką 
nešimais unokėjimais i r prieina- j r o t 
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (pr.) 

X RAŠOMOSIOS nu*. BetuvUku 
raktynu, visom kalbom. GAIDOM, Vi
tuose modeliuose gaunamos CHICA 
GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St. 
u vakarais pas A Daugirdą tel. 476 
7399 arba tiesiai ii SPARTA savinin 
•K J L Giedraitis. 10 Barry Dr.. E 
tfnrthonrt. V V I t?JM '«V \ 

X A. a Leonardo Almočio 
t o r i n k t a dokumentinė medžia
g a — ka ip Amerikos įietuvia. 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergta i Lietuvai ir kaip niekė 
išlaisvinti Lietuva, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba" . Kr.: e* ka.ravo 10 
ioi., d aba r -ą Draugo" (relima 
^auti u i 3.35 dol eu persiun-
dtnu, ( p r ) . 

— Rugpiūčio 20 d. didelis bū-
žeidžia religines ir tautines žmo-1 l'»u!is taip pat yra kompozito- j rys lietuvių susirinko j Šv. Ul-
gaus teises. Be to, reikalaujama' rius. Jo kūrinių rečitalis buvo ( nCho parapijos kleboniją Bad Beach 
Pabaltijo tautoms laisvės leisti: atliktas 1975 m. lapkričio 9 d. į Woerischofene. Čia buvo šven-
pačioms apsispręsti. Į Styginių instrumentų orkestrui; čiamos 10 metų sukakt i s nuo 

Valdyba nutarė iš savo kasos! dirigavo Povilas Mieliulis. Or- j parapijos įsteigimo i r 25 metai 
skirti 100 dolerių paramą kelio- į kestrui talkininkavo eilė voką- n u o klebono kun. An tano Bun-
nės reikalams. Pinigai jteikti Pa- ; listų. gos įšventinimo į kunigus su-
saulio Lietuvių jaunimo sąjun-1 Choras repeticijas šiemet kaktys. Kun. Antanas Bunga 
gos valdybai. Kviečiami apylin-' pradeda rugsėjo 12 d. 7 vai. , : kunigu įšventintas 1952 kovo 
kės lietuviai aukomis paremti .šaulių namuose (43 gatvė t a rp 16. J i s gimęs 1919 sausio 9 
jaunimo žygį. Nu ta r t a rudens ir į YVestern i r Artesian). Choro: Šipylių parapijoj, Šiaulių apskr. 
žiemos metu ruošti kultūrines reikalais kreiptis į Albertą Kve- Lankė suaugusiųjų gimnaziją 
vakarones. Valdyba nutarė ska- • čą teL 652-3127 ar Viktorą Mor- j Kaune, 1943 įstojo į Kauno ku
tinti tėvus, kad savo vaikus kūną tel. 927-4357 (po 6 vai. 
siųstų į lituanistines mokyklas, vak. ) . 
Pavasarį Marąuette Parko pa- ___ 
M ••„„ v . £^.. . _„ i ,„ i , i~ , Choro koncertas numat\-tas rapijos utuamstmes mokvklos M . v. , . . . J 

ateinančių metų pradžioje, o po 
!to pasiruošimas dainų šventei 

I gai išgelbėjo per vasarą 14,845 
skęstančius, bet du nuskendo. 
Buvo išgelbėta Calumet paplū
dimyje 857, Rainbow — 851. 
Fouth Shore — 653. 64-th St. 

529, 57th St. Beach 
627, 49th St. Beach — 409, 

31st St. Beach — 528, 12th St. 
Beach — 895, Oak — L471. 
Nor th — 1.201, Montrose — 
859, Poster — 979. Hollywood 
— 952, Loyola — 843, Leone 
— 820, Douglas — 825, Hum-
boldt — 821. 

išleidžiamojo skyriaus mokinius 

nigų seminariją, o kunigu 

veikiančius chorus iki šiol neisi-
jungė. Tautinei gyvybei išlai
kyti chorai y r a svarbus veiks-

„ , . _.. . . . . ny3, todėl jungdamiesi į juos 
Kanadoje. Dirigentas ir choro, k ^ Q d ė g , 

NEATSIIMTŲ D.UKTŲ 
IŠPARDAVIMAS 

•Grar.:.<c •wmbl io aokejai oželio šok;-.e. F.cį. 
centre Priimam; ;r n.aa;: Soke.a-

;.a ; ansamb.į rksta r-6-'.. - 7 va, 
Vuotr. 

v:-ik Jn .r.:n-:u 
Edv. Fnze.io 

reikalais besirūpinantieji ryžto 
nestokoja, bet dainininkų skai
čius galėtų būti didesnis. 

Sumažėjus lietuvių parapijų 
skaičiui, sumažėjo ir prie jų vei
kiančių chorų skaičius. Todėl 
naujų chorų organizavimas ir 
veikiančių papildymas yra svar-
hus reikalas mūsų kultūriniam 
gyvenimui. Neabejotina, kad 
lietuvišką dair4 mylinčių vyrų, 
moterų, jaunuolių ir mergaičių 
yra pakankamai, tik daugelis 
jų neįsijungia į dainuojančiųjų 

j eiles. Choro vadovybė kviečia 
v: PU s lietuvišką dainą mėgstan-
čius isi.'unsrt! į šaulių chorą. 
Šiuo kvietimu nemanoma vilioti 
dainininkų iš kitų chorų, bet 
'no ; , ypač .įaurirr.ą. kurie rc.i'Z-
sta !ie:uv:šką da:r.ą ir dėl v:e-
nokių ar kitokių priežasčių } 

i a i prie tau
tinės gyvybės išlaikymo. 

i . Alksnė 

Chicagos paštas skelbia paš
te r a s tų ir neatsiimtų daiktų 
išpardavimą rugsėjo 13 d. 8:30 
vai. r . Post office Anex patal
pose. 357 W. Harrison St., 
Room 400. Tarp ras tų daiktų 
yra foto aparatų, įvairūs garsų 
įrašymo prietaisai, muzikiniai 
instrumentai ir kt. 

Tik ką išėjo iš spaudos 
KATALIKU BA2NYCIA LIETUVOJE 

1940-1944 Metais 
Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

Knygoje aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupant me
todai suniekinti a r panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jo s narius. 

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 ptisl. 
tojai prideda 5Cr mokesčių. 

Illinois gyven-

Užsakymus siųst i : DRAUGAS, 454>5 West 63rd S t , 
Chicago, IV. GCtfJO. : 


