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Kunigams draudžiama 
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Įeiti \ ligoninę 
Net mažai civilizuotuose kraštuose mirties bausme pasmerktojo paskutine valia, jo 
prašymas išklausomas, bet Lietuvoje mirštantis ligonis kunigo prisišaukti jokiu būdu 
negali 
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Anykščiai. 

Religijų reikalų Tarybos 
įgaliotiniui K. TUMĖNUI 
Nuorašai: 

Sveikatos apsaugos ministerijai 
Panevėžio vyskupijos kurijai 

Kun. Petro Budnūno, 
gyv. Anykšciuose,Šagalovo 8, 

Pareiškimas 
1974 pradžioje per Panevėžio 

Vyskupijos kuriją buvo kreiptasi 
į Jus dėl trukdymų Anykščių li-
gininėje aprūpinti Sakramentais 
sunkiai sergančius tikinčiuosius, 
o kovo mėn. 2 d. į Sveikatos ap
saugos ministeriją, iš kurios mi
nistro pirmasis pavaduotojas M. 
Zaikauskas 1974 nu balandžio 
mėn. 12 d. raštu atsakė, kad-per-
siur.čiąs mano pareiškimą Anykš
čių rajono vykdomojo komiteto 
darbuotojams vietoje spręsti ke
liamus klausimus. 

Jūsų pastangos padėties nepa
keitė. Ir toliau tikintiesiems ligo
niams neleidžiama pasinaudoti 
įstatymų suteiktomis teisėmis, o 
dvasiškiams trukdoma atlikti pa
reigas. 

Visa eilė žmonių, kurie patys, 
ar mūsų nurodymu, prašė vyr. 
gydytojo B. Šinkūno leidimo, ta
čiau jo niekada negavo. Pateik
siu keletą faktų: 

1974 m. lapkričio mėn. 27 'd. 
Marytė Sraurylaitė ir 30 d. jos 
sesuo stengėsi išgauti sutikimą 
atvesti kunigą pas jų motiną 
(gyv. Anykščių raj., Kirkiliškių 
km.), nes ji to pageidavo, bet 

vyr. gydytojas neleido. Po to dar 
aš kreipiausi telefonu, bet vel
tui, nes vyr. gyd. Šinkūnas, iš
girdęs mano prašymą, padėjo te
lefono ragelį. 

1975 m. spalio 3 d. Julijai 
Senvaitienei (gyv. Anykščių raj., 
Navasadų km.), besikreipiančiai 
i vyr- gydytoją dėl savo vyro, 
buvo atsakyta: "Jeigu nori kuni
go, — vežkis namo — ką norė
si, tą darysi". 

Povilui Strazdui (gyv. Anykš
čių raj., Gilių km.) 1976 m. ko
vo 5 d. ne tik leidimo nedavė, 
bet jo žmoną Teklę dar įžeidinė
jo: "Ateis kažkokia davatka ir 
prašinės" — tyčiojosi B. Šinkū
nas. Panašiai buvo apvilti Bro
niaus Martinonio tėvas, iš Anykš
čių rajono, Šlaitų km. 1975 m. 
rugpjūčio 17 d., Klemensas Pu-
kenis, iš Anykščių raj. Liūdiš
kių km., 1976 m. sausio 10 d. ir 
kiti. Reikalui esant, galėčiau pa
teikti prašiusiųjų ranka parašy
tus paliudijimus. 

1974 m. gruodžio 3 d. šiuo 
klausimu kalbėjausi su Anykščių 
rajono Vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoju J. Dailyde. 

Visi mūsų žygiai neatnešė vai
sių. Vyr. gydytojas B. Šinkūnas 
taip elgdamasis, ty. laužydamas 
įstatymus apie religinius kultus, 
tampa iniciatoriumi grupinių nu
sikaltimų. I juos įtraukia mus, 
kunigus, ligoninės tarnautojus, 
ligonius bei jų artimuosius. Įsi
tikinę, kad negalima teisiškai pa
sikviesti, kartais mus kviečia slap
ta. Taip atsitiko ir šių metų ba
landžio 21 d., kai Gaidelienė, 
nenorėdama atsitraukti nuo sa
vo merdinčio vyro, per /. Kaz

lauskienę pakvietė mane. Žino
damas, kad vyr. gydytojas vis 
tiek neleis, kaip pas kitus nelei
do, tuojau nuėjau pas mano pa
žįstamą J. Gaidelį (gyv. Anykš
čių raj., Storių km.), kuris ne
trukus mirė. Suteikiant religinius 
patarnavimus, užėjo gydytojas B 
Šinkūnas ir pareikalavo nedel
siant išeiti. Po to dėstė: "Kas 
kvietė? Ar žinai, kad be mano 
leidimo negali įeiti?" — "Žinau, 
bet turiu net raštiškų liudijimų, 
kad jūs neleidžiate" — atsakiau 
Gydytojas ėmė isteriškai šaukti 

—Išeik! Išeiki Pranešiu val
džiai! Atleisiu sesytę ir darbol 

Balandžio 23 d. nuvykau 
Anykščių rajono Vykdomąjį ko
mitetą dėl įvykusio incidento li
goninėje. Pirmininkas A. Buda-
vieius gynė ligoninės administra 
ei jos užsispyrimą: 

— čia yra tokios tradicijos ir 
mes jų nekeisime. 

Aš pastebėjau: -
—Tamsta nemaišykite sąvo

kų: įstatymų laužymas ir tradici
jos. 

Pakartojant prašymą į Jus, 
įgaliotini, kreipiuosi prašydamas 
pasirūpinti, kad nebesikartotų ti
kinčiųjų moralinė diskriminacija 
— kad vyr. gydytojas, o jam ne
sant budintis gydytojas pageidau
jantiems Sakramentų leistų pasi
kviesti kunigą ir tuo pašalintų 
daugiau kaip penkiolika metų 
besitęsiančią visiems nemalonią 
padėtį Anykščių ligoninėje 

Anykščių vikaras 
kun. P. Budriūnas 

Anykščiai, 
1976 m. balandžio 26 d. 
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Keturių jaunuolių 
persekiojimas 

(Tęsinys S vakar dienos) 
Naivuoliai saugume dažnai ti

kinami, kad "čekistai darę klai
das tik kulto gadynėje". Šiandien, 
esą, jų rankos švarios, jie nesi-
griebią fizinės prievartos. Iš tik
ri, "juodąjį darbą" partija iš 
saugumo dalinai atėmė, paves
dama jį milicijai ir kariuomenei. 

1977 spalio 18 vakare šiuos 4 
jaunuolius, einančius Universite
to gatve, visą laiką sekė 2 sau
gumiečiai. Bogušiui ir Sasnaus
kui pavyko "išslysti", o Masilio-
nį ir Tučkų jie perdavė milici
jai. Jie buvo nuvežti į Lenino 
raj. milicijos skyrių, kur juos 
išlaikė visą naktį, ne kartą mu
šė. Spalio 20 jie abu buvo nu
vežti į Tarybų raj. milicijos sky
rių, kur juos sumušė Įeit Euge
nijus Mačiulaitis. 

Sasnauskas 1976 per Vėlines 
Rasų kapinėse uždeginėjo žva
kutes ant Lietuvos savanorių, žu
vusių 1920 kovose su lenkais, ka

pų. Po poros dienų 7 vai. ryto 
jį išbudino milicija, išvežė iš na
mų į 'Lenino raj. milicijos sky
rių, kur apklausinėjo rusiškai. 
Sasnauskas rusiškai kalbėti atsi
sakė. Tada milicijos karininkas 
kirto jam per veidą ir, parodęs 
į savo kolegą, grasino: "štai ta
vo rusų kalbos mokytojas! Per ke
lias dienas jis tave taip išmokys 
rusiškai, kad niekas neatskirs lie
tuvis tu, ar jau rusas". Be mais
to vaikinas buvo išlaikytas visą 
dieną, kas kelios valandos veda
mas tardyti, žiauriai mušamas. 

Bogušį karinis komisariatas 
nukreipė į BAMą, kur į staty
bas suvežta daug kriminalinių 
nusikaltėlių, žudančių vienas ki
tą. Neretai nuo jų rankos žūs
ta ir kareiviai, sargybiniai. Če
kistai mėgsta nusikaltėlius pa
naudoti esamų ar galimų disiden
tų sunaikinimui. Bogušį, o vė
liau ir Sasnauską, einančius į ka
rinį komisariatą, lydėjo didelis 
būrys motorizuotų čekistų. 

Ypač didelį susirūpinimą ke

lia J. Sasnausko sveikatos būk
lė. Jo tėvas mirė, kai jis buvo 
dar kūdikis. Julius yra persirgęs 
meningitu, turi stuburo iškrypi
mą, silpną regėjimą ir išsivys
čiusią pilnapadystę. Juliaus mo
tina kreipėsi į LTSR sveikatos 
apsaugos ministrą ir karinį ko-
mirasiatą, prašydama, kad sū
nus būtų atleistas nuo karinės 
tarnybos. Pasirodo, kad kreipėsi 
ne tuo adresu.. Ne liennėškieji 
biurokratai sprendžia Lietuvos 
jaunuolių likimą. 

Negalima tikėtis, kad saugu
mas atleis šiems jaunuoliams jų 
drąsą, dvasios tvirtumą ir vyriš
ką neapykantą šiai valstybei vals
tybėje. Juos jau pradėjo "auklė
ti" ir kariuomenėje. "Ypatingoji 
dalis" jau intensyviai "domisi" 
jais ir Audrium Ažubaliu, tar
naujančiu Volgograde. 1977 lap
kričio pabaigoje jis, II kurso žur
nalistas, buvo pašalintas iš W X J 
ir paimtas į kariuomenę tarsi už 
dviejų karinių paskaitų praleidi
mą. Tačiau ir čia užkliuvo bū
tent jo ankstyvesnė pažintis su 
Viktoru Petkum. 

Kad nebūtų vėlu, kai su šiais 
jaunuoliais KGB panorės susido
roti kariuomenėje tarnaujančių 
savo etatinių ir neatatinių dar
buotojų rankomis, reikia, kad mū
sų ir emigracinė lietuvių visuo
menė aktyviau susidomėtų šių 
jaunuolių likimu. 

Šv. Jonas Krikštytojas. Vinco Svirskio drožinys. Kėdainių apylinkė 

JONINES 

DEGA ugnys linksmos prie Nemuno, 
Liepsnoja nesuvaldomas vasaros džiaugsmas, 
Virpa žalioje tamsoje dainų aidavimai, 
Nemiega žemė, apkabinta šios jaunos vasaros nakties. 

Negaliu užmigti šioje skausmo marinamoje tundroje. 
Joninių nakties tylūs aidai 
Laša į mano pervargusią širdj. 
Ir nevilties ašaros traiško mano sapnus: 
Joninų ugnys blėsta prie Nemuno amžino. 

M y k o l a s V i l t i s 
(B rinkinio "Neparašyti laiškai") 

Juristai pasmerkė 
sovietu teismą 

Geneva. — Juri Orlovo nutei
s i m ą labai griežtai pasmerkė Ge-
nevoje veikianti Tarptautinė ju
r i s tų komisija. Specialiai paskelb-
taone pareiškime, Komisija išreiš
k ė savo pasibaisėjimą Orlovui iš
keltais nepagrįstais kaltinimais ir 
teismo bylos procedūra. Komisija 
primena, kad teismas neišklausė 
n ė vieno liudininko už Orlovą, 
k a d praktiškai teismas vyko už 
uždarų durų, kad nedaugeliui 
teismo salėje dalyvavusių milici
jos parinktų žmonių, jų tarpe ir 
teisiamojo žmonai, nebuvo lei
džiama daryti užrašų. Tai buvo 
t ikra ta žodžio prasme "politinis 
procesas". 

Nelaukė J. Tautų 
malones 

New Helhi. — Indija, Indone
zija ir Tajas pasirašė Andaman 
jūros dugno teisių sutartį. Tos 
šalys negalėjo sulaukti Jungtinių 
Tautų taisyklių, kaip reikia da
lintis jūros erdve, ir susitarė sa-
<vc tarpe. 

Trys sovietų 
divizijos į Etiopiją 

Paryžius. — "Le Figaro" ži
niomis, trys sovietų divizijos la
bai slaptai oro keliu buvo per
mestos į Etiopiją. Tai buvo pra
ėjusių metų lapkričio mėnesį, tu
rint tikslą patikrinti, kaip grei
tai galima sukontroliuoti bet ku
rią Afrikos arba Viduriniųjų Ry
tų šalį. Sovietų transportiniai 
lėktuvai su kariuomene pažeidė 
kelių svetimų šalių oro erdvę ir 
ignoravo tų šalių protestus. 

Iš kur laikraštis tas žinias 
paėmė, nesako. 

Pradėjo sukčiauti 
iš pirmu metų 

Los Angeles. — Federalinis 
grarad jury apkaltino vietnamie
čių pabėgėlių šeimą suktybėmis. 
Šeima išsiuntė 1,600 sufabrikuo
tų mokesčių mokėjimų blankų su
mai 400,000 dolerių. Iki šiol ji 
jau buvo gavusi 150,000 dolerių 
iš federalinio ir 30,000 dol. iš 
valstijos iždų. 

Naftotiekis per 
Arabijos dykumą 

RJyadh. — Saudi Arabijos vy 
riausybė davė leidimą nuo Persi 
jos įlankos į Raudonąją jūrą pra
vesti 750 mylių naftotiekį. Pro
jektas kainuos 400 milijonų do
lerių ir bus baigtas 1980. Tokiu 
būdu S Arabija bus nepriklau
soma nuo aplinkinių kelių iš Per
sijos įlankos. 

Washingtonas. — Sen. John 
Glenn pasiūlė įstatymo projektą 
dabartinį pašto tarifą, pirmos 
klasės laiškams 15 centų užšal
dyti mažiausiai ketveriems me
tams, iki 1982 rugsėjo 30. 

New Yorkas. — Rrooklyne jau
čiamas rasinis įtempimas, rašo 
"ChJcago Sun-Tšmes". Žymus 
juodųjų veikėjas policijos dabok
lėj rastas negyvas, o jaunas juo
dukas buvo žiauriai primuštas. 
įtariami žydų Hasidk* grupės na
riai. 

Miesto meras Edward Koch 
sudarė penkių asmeny tarprasinę 
grupę studijuoti ir švelninti ra
sinę įtampą. 

Sueme keturis 
vokiečių teroristus 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
policija, veikdama kartu su Bul
garijos saugumu, Bulgarijos teri
torijoj suėmė keturis žymius te
roristus, tris moteris ir vieną vy
rą. Du iš jų buvo labiausiai 
jieškomųjų sąraše — Til! Meyer, 
kuris pabėgo iš Vakarų Berlyno 
kalėjimo, ir Gabriele Rollnick, 
kuri padėjo Meyeriuį pabėgti. Su
imtieji buvo pervežti į V. Vokie
tiją. 

Nutrauks pagalbą 
P. Korėjai 

VVashingtonas. — Atstovų rū
mai 273:125 balsais nutarė su
laikyti 56 milijonų pagalbą Pie
tų Korėjai, kuri neleidžia buvu
siam savo ambasadoriui VVashing 
tone Kim Dong Jo liudyti apie 
jo įtariamą veiklą, kai kurių 
kongresmanų papirkimus. 

Javits kritikuoja 
Izraelį 

VVasbJingtonas. — Sen. Jacob 
Javits (R.^N.Y.) didelis Izraelio 
gynėjas, kritikavo jo vyriausybę 
dėl nenoro paklusti Jungtinių 
Tautu rezoliucijai Nr. 242, rei
kalaujančiai' pasitraukti iš visų 
okupuotų žemių. Kalbėdamas se-
rate, Javits sakė, kad jei Izrae
lis nebus lankstesnis ir nekreips 
dėmesio į Amerikos pageidavi
mus, Amerika pasiūlys savo tai
kos planą. 

Pabrangs nafta 

Washingtonas. —Prezidentas 
Carteris sakė, kad liepos vidury 
jis pakels kainą importuojamai 
naftai, nes Kongresas visus metus 
nenori uždėti mokesčių namie 
gaunamai naftai. 

Lenkai paminėjo 
Pabaltijo tragediją 

Cbicaga. — "Pabaltiečių tra
gedijos metinės" — tokia antraš
te lenkų dienraštis "Dziennik 
Związkowy" parašė vedamąjį 
(VI.21). Paminėjo 1940 m. oku
paciją ir 1941 pradėtą visų tri
jų Pabaltijo tautų fizinį žmonių 
naikinimą, pacitavo tuo reikalu 
pasakytus kongresmano Edward 
Denvinskio (R.JL.) žodžius apie 
sovietų niekšybę. Laikraštis pri
dėjo, kad 'pasauly esantieji pa-
baltiečiai yra gyvas priminimas 
sovietų įvykdytų nusikaltimų 
trims mažoms tautoms, ir to ne
reikia pamiršti". 

Kinshasa. —Zairo prezidentas 
Mobutu Sese Seko minėjo, kad 
jo kareiviai yra paėmę į nelaisvę 
kelis kubiečius. Tai ir yra geriau
sias įrodymas apie Kubos organi
zavimą invazijos į Shabos pro
vinciją. 

KALENDORIUS 

Birželio 24: Jonas Krikštyto
jas, Simplieija, Algimantas, Bu-
dytė. 

Birželio 25: Vilimas, Febioni-
ja, Mantminas, Bainutė. 

Birželio 26: Dovydas, Perseve-
ra, Jaunius, Viltautė. 

Saulė teka 5:17, leidžias 8:29. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, šilta ir 
drėgna, 40 proc. galimybė lietaus 
su perkūnija, apie 88 laipsniai. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. >4 d. 

JAUNUČIŲ - IAŪRTŲ STOVYKIA DMHRVOJE 
Stovykla prasideda liepos 16 d. 

3 vai. po pietų ir baigiasi liepos 
30 d. 12 vai. 

Registracija baigiasi birželio 

5wry«los programa jau pa
ruošta. Visas stovyklos persona
las jau susipažinęs su programos 
turiniu IT savo pareigomis. 

Stovyklos tema "Mes ir Lietu-
Jaunieji čia ir dainuodami, va 

ir ir šokdami tautinius šokius, 
laužų programose, ir pašneke
siuose susipažins su įžymesniais 
mūsų tautos asmenimis, kurie 
Lietuvą prikėlė savarankiškam 
gyvenimui, kovodami prieš caro 
priespaudą ir su tais, kurit nero-
iScai tebekovoja prieš sovietinį 
okupantą už krašto kultūrinį — 
religinį gyvenimą. 

Vakarinėse programose reikšis 
jaunieji talentai ir vaidyboje, ir 
muzikoje, k savo kūryboje. 

Religiniai pašnekesiai suteiks 
progos giliau pamąstyti apie Die
vo sukurtą gamtos grožį, pažinti 
tikrąją Tiesą ir meilę gyvenamam 
pasaulyje. 

Tų dviejų savaičių atostogų 
metu naudingai praleistas laikas 
bus pilnas ir malonumų, kuriuos 
jaunieji stovyklautojai vertina la
biausiai. Tai sportas, maudyma
sis, laužai, darbeliai ir įvairiausi 
žaidimai ir daina. 

Stovyklos vadovybę sudaro pa
tyrę pedagogai, ir specialių sričių 
mokytojai: stovyklos programos 
vadovė — J. Udrienė, kapelionas 
Į— kun. A. Saulaitis, berniukų 
vadovas — Sar. Lisauskas, mer
gaičių vadovė — R." šilgalienė, 
sveikatos reikalų tvarkytoja — 
Vida Damušienė, vaikų kūrybos 
leidinio (redaktorė — Dalia Sta-
mškienė, vakariniu programų 
vadovė — Mirga Gimhrvienė, tau 

tinių šokių vadovė — Sig. Len-
kauskaitė, muzikos vadovas — 
Vidas Neverauskas. 

Mokytojai specialiems uždavi-
niafms: keramikos — dr. M Gai-
žutienė, pagelb. A. Kriaučiūnas, 
rankdarbių — V. Černiauskie
nė, gamtos dalykų — L. Šalčiu
vienė, sporto — Saulė Palubins-
kienė ir Šarūnas Lisauskas. 

Vandens sargas — Darius Skio-
tys, vandens instruktorius — R 
Kazlauskas, stovyklos darbų se
kretorė — D. Lukavičiūtė. 

Maitinimu rūpinsis vyr. šeimi
ninkė B. Kiaulėnienė. 

Berniukų būrelių vadovai: 
Gintaras Grušas, Arnoldas Kun-
gys, Linas Palubinskas — iš Cali-
rbrnijas; Vitas Laniauskas, Edv. 
Sulaitis, A. Padleckas kr. Ar. Sado-
nis. 

Moksleivių ateitininkų studijų savaitgalio metu Clevdande Siga Len-
kauskaitė skaito eilėraStį, kanklėmis jai pritaria Mirga Bankaitytė 

Nuotr. A. Razgaičio 

Ijįgn U i— VlrMtto MMBUBMS 

KAS B TIKRO NUŠOVĖ KAPITONĄ PRANĄ GUO YNA 

Mergaičių būrelių vadovės: 
Alna Lėlytė, 2mlė Idzelytė iš 
Detroito; Rūta Musonytė, Rasa 
Kamantaitė, Raminta Pemkutė,' 
Rūta Končiūtė iš Chicagos apy-j 
linkių. Rita Kazlauskaitė iš Cle-
velando. 

Kadangi specialių dalykų mo-
kytojos-jai, .turi ir smulkesnės šei
mos už stovyklaujančiųjų am
žių, kuriuos dar negali įtraukti 
į stovyklaujančių programą, ve
žasi kartu į Dainavą (negalėda
mos ju palikti dirbančiam vyrui). 
Todėl, susidarius reikiamam akai 
čhii vaikų, priežiūra ir progra
ma rūpinsis Gaja Pemkutė. 

Registratorė Gr. Kriaučiūnienė, 
1816 Tecumseh River D.R. Lan-
sing, Mich. 48906. 

Anketas su daktaro pažymėji
mais ir 10 dol. registracijos mo
kesčiu prašoma siųsti minėtu ad
resu. 

Jdv.D. 

SENDRAUGIŲ RŪPESČIAI 

Gavęs keletą laiškų iš bičiulių, 
kurie savo laiškuose prašo mane 
parašyti, kaip ištikrųjų buvo lai
ke atentato prieš tuometinį Mi-
nisterį Pirmininką prof. Augus
tiną Voldemarą, negaliu jų pra
šymo neišpildyti, nes viename iš 
jų buvo įdėta ištrauka iš kokios 
tai Sovietinėje Rusijoje išleistos 
knygelės "Limuzinas IV", kurio
je Andrius Bulota labai "didvy
riškai" aprašo jų įvykdytą aten
tatą prieš prof. A Voldemarą. 

B įjo aprašymo išryškėjo tik 
viena tiesa, kad pagal jų susita
rimą Martynas Gudelis turėjo pa
leisti pirmą šūvį. Toliau rašoma, 
kad M. Gudelis pirmus du šūvius 
paleido į prof. A Voldemarą. 
Tai tikras melas. Kad M. Gude
lis šovė pirmas, tai tiesa, bet M. 
Gudelis šovė ne į prof. A Volde
marą, bet į kap. Prano Gudyno 
pakaušį, visai arti ginklą priki
šęs prie pakaušio. Kur ir į ką jie 
paleido kitus šūvius, nėra jau 
taip iš viso svarbu; jų buvo 5-7. 
Bulota, norėdamas pridengti M. 
Gudelio papildytą nekalto žmo
gaus žmogžudystę, meluoja ir 
savo fantazijomis aprašo mela
gingai visą atentato eigą. Ištik
rųjų buvo taip: 

1929 m. gegužės 6 dieną mudu 
su kap. Pranu Gudynu lydėjome 

Gudynas. Aš atsakiau, kad jis, 
rodos, jau nušautas, nebegyvas. 
Jis paklausė, kur jam pataikė, aš 
paaiškinau, kaip įvyko. Jis tuo
jau liepė gelbėti kap. Pr. Gudyną 
—gal jis dar gyvas. 

. Artėjant vasaros atostogoms, 
norėtumėm pasidalinti keliomis 
mintimis mūsų sąjungos reika
lais. 

1. Sią vasarą ruošiamos dvi 
sendraugių vasaros stovyklos: 
Dainavoje liepos 30 — rugpiū-
čk) 6 dienomis ir Kennebunk-
parte, rugpiūčk) 12-20 dienomis. 
Dainavos stovyklai registruotis 
pas V. Soliūną - 115 Stephen St., 
Lemont, 111. 60439. Kermebunk-
porto stovyklai registruotis tie
siog stovyklos adresu: Franciscan 
Monastry, Kennebunkport, Mai
ne, 94046. Kambario kaina vie
nam asmeniui: suaugusiems — 
55 dol., jaunimui — 35 dol. 
(10-16 m. amžiaus), 25 dol. 
<5-9 m.), tl5 dol. (2-4 m ) . 

Dedamos pastangos, abejose 
stovyklose pristatyti galimai stip
resnes programas. 

2. Su apgailestavimu turim pri
sipažinti, kad nepajėgėm užmegs-
ti stipresnio ryšio tamp C.V. ir 
skyrių. Skyrių valdybos tik labai 
retais atvejais atsiliepė į mūsų 
prašymus ar vykdė nurodytus pa
geidavimus, dar retesniais atve
jais, mūsų skyriams siųsti kiškai 
buvo pristatyti skyrių susirinki
mams. Keli skyriai mriaicundė 
negauną mūsų jokių pranešimu* 
bet patikrinus pasirodė, jog Šios 
valdybos niekuomet neprisiuntė 
valdybos pasikeitusių adresų. 
Nuoširdžiai prašytumėm paleng
vinti mūsų darbą ir pasikeitus 
valdyboms tuojaus pat prisiųsti 
valdybos sąrašus ir adresą, ku
riuo visus raštus siųsti. 

3 turime pasidžiaugti kai kurių 
dcyrių veiklą, kurie metų laiko-

yra padarę nepaprastai 

Man būnant ligoninėje, nebe
prisimenu kurią dieną, saugumo 
valdininkai atnešė keletą nuot
raukų įtartinų pasikėsinime as
menų. Iš jų .atpažinau blondiną, 
kuris nušovė kap. P. Gudyną, ir 
brunetą stambių veido bruožų. 
Kitų neatpažinau. Už kelių die
nų paaiškėjo, kad blondinas tai 
Martynas Gudelis, o brunetas A-
leksandras Vosylius. Trečias bu
vo A. Bulota. 

Dar nepriklausomoje Lietuvo
je saugumo viršininkas J. Statkus 
man įdavė Martyno Gudelio pa
rašytą ilgą to atentato aprašy
mą ir prašė perskaičius pasisa
kyti. M. Gudelis tuo laiku buvo 
pabėgęs Lenkijon ir iš ten rašė 
tokius pačius ar panašius mela
gingus parodymus. Tada aš sau
gumo viršininko paklausiau, 
kaip jis gavo tuos M Gudelio pa
rodymus. Atsakė, kad už pinigus 
viską galima gauti. Perskaitęs M. 
Gudelio parodymą, parašiau 
kaip ištikrųjų buvo ir grąžinau 
jam. Taigi M. Gudelis ir už savo 
melagingus parodymus ėmė pi
nigus, norėdamas melais nuplau-

daug įtakos savo gyvenamajai 
aplinkai ir gražiai liudiję ateiti
ninkų idealus. 

4. Nario mokestis yra vieninte
lis centro valdybos pajamų šal
tinis, kad ir kuklus mūsų veiklos 
darbai pareikalauja išlaidų. To
dėl prašytumėm ivisus skyrius at
siskaityti su C.V. prisiunčiant jai 
pirklausanČią dalį nario mokes
čio. Iždininko adresas: K Krau-
čiūnas, 521 West 64th S t Cla-
rendon Hills, IL 60514. 

Linkime visiems malonių va
saros atsotogų ir tikime, kad su 
daugeliu teks pasimatyti vienoje 
ar kitoje vasaros stovykloje. 

Jūsų Kristuje, 
Vytautas Šoitūnas. 

C.V. pirmininkas 

prof. A Voldemarą ir jo šeimą iį t i M V 0 1 ^ ^ r a n k a s . D a b a r A 
teatrą. Prof. A. Voldemaras, jo Į B u l o t a «<Limvuine j y " 4 ^ ^ 
žmona ir jų giminaitis berniukas 
ėjo pirma, o mudu su kap. P. Gu
dynu ėjome iš paskos, gal kokius 
du ar tris žingsnius atsilikę jų 
užpakalyje. Tuo laiku labai daug 
žmonių ėjo į teatrą. Artinantis 
prie teatro aš pajutau lyg spūstį 
žmonių mūsų užpakalyje. Tik lū

pa t}: aprašydamas atentatą me 
luoja išsijuosęs, kad tik nuslėpus 
M. Gudelio papildytą žmogžu
dystę. Jis, A Bulota, viską matė, 
tik ne taip, kaip ištikrųjų buvo. 
Jis pats pasimetė ir savo užduo
ties, atrodo, neatliko. Mano stai-

« „ v ^ — __^ — .igus ir greitas Šuolis į kairę su
vis. Akimirkoje metu zvilgsrų i j m a i š ė ] V p i a n u s . ^ Bdota, užuot 
šūvio pusę. Revolveris pne kap. l e i d ę s ^ m j m . pAaaj^> 
P. Gudyno pakaušio. Jis krenta. k a i p uį ^ ^ ^ G u d e l i s ^ 
Ginklas jauno vyro blondino G u d y n u U p a l d d o ^ j m a n e 
rankoje; jis be kepures, pasišiau- [m ^ ^ ^ g ^ ^ 0 A. | U n ivwr ty of M M . 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 

Neseniai įvyko ALRK Moterų 
sąjungos 76 kuopos susirinkimas 
Seminole Parke. Praėjo darbingai, 
nors ir buvo ilgesnių diskusijų, 
nes mūsų veikimas įvairus, todėl 
reikia išsikalbėti Susirinkimui 
vadovavo kuopos pirm. Donna 
Kamrn. Malda atkalbėjo ir visas 
pasveikino mūsų dvasios vadas 
kun. T. Degutis. 

Sekretorei S. Stanelienei per
skaičius laišką, atsiųstą vietinio 
Lietuvių Bendruomenės skyriaus 
pirmininko, kilo diskusijos ir pa
sisakymai. Diskusijose dalyvavo 
Ona Juška, Mary Boza, S. Stane-
lienė, Gruzdienė, Louise Sprin
džiūnas, Mikalauskienė ir kitos. 
Priėjus prie išvados nutarta, pa
skirti 25 dol. LB ryšium su išlai
domis ruošiant suvažiavimą To
ronte, Kanadoj, jaunimo kelionei 
iš Australijos. Mary Boza tuojau 
išrašė čekį ir atidavė pirminin
kei, kuri tuojau pasiųs vietinio 
skyriaus pirmininkui. 

Pirmininkė iškėlė naują su
manymą. Kadangi dvejų metų bė
gyje mūsų kuopa yra suruošusi 
net tris sėkmingus banketus ne 
sau , tai šį kartą reiktų suruošti 
visų parapiečių suvažiavimą, nes 
mūsų klebonas ir kuopos dvasios 
vadas švęs savo gimtadienį spalio 
21 d. Pirmininkė siūlė ruošti se
novišką pikniką — suvažiavimą, 
kaip praeityje pietinėse valstijose 
moterys dėvėdavo ilgus sijonus 
— suknes ir dideliais bryliais 
skrybėles, o vyrai sportiškai. Bus 
malonu Seminole Parke prie eže
ro po palmėmis pasišnekučiuoti, į 
padainuoti ir pasivaišinti. Vaišės 
paruošti pažadėjo mūsų išdinin-
kė Mary Boza, žinoma, jai padės 
visos narės. 

Pirmininkė priminė, kad po 
pereito banketo komisijas narės 
pasikalbėjimui suvažiavo pie
tums į puikųjį Kapok Tree resto
raną ir kartu dalyvavo žymioji 
dainininkė Gina Capkauskienė iš 
Kanados, čia tuo laiku buvo at
vykusi su koncertu ir buvo mū
sų maloniai sutikta ir pietaujant 
sumokėjo narės mokestį ir tapo 
mūsų kuopos pilna nare. Visos su 
džiaugsmu žinią priėmė. Prie pro
gos kuopos vardu reiškiame gi
liausia užuojauta mūsų naujai 
narei G. Čapkauskienei jos liūde
sio valandoje, netekus savo ma
mytės. 

Pirmininkė kuopos narių var
du sveikino Emily Mikalauskas, 
močiutę Richardo A. Matonio, 
kuris ką tik laimėjo ALRK Mo
terų sąjungos 1978 m. stipendiją 
250 dol. Jis yra Romos ir Nar
vydo Matonių, gyvenančių Wil-

»įbraham, Mass., sūnus ir lankys 
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4$ Administracija dirba kas
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dieniais nuo 830 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 
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• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Ragelis, R. Žitkus, M. Ostraus
kas, N. Ivanovienė ir M. Ar
lauskaitė. 

Šioje spartakiadoje dalyvavo 
daugiau 400 šachmatininkų. 
Baigminėse varžybose rungėsi 
14 meisterių, 24 kandidatai į 

meisterius ir 26 I atskyrio šach
matininkai. Iš jaunųjų šach
matininkų pasižymėjo panevė
žiečiai J. Budraitytė ir R. Va
liūnas, kėdainietis D. Linaus-
kas, plungietis A. Kiškis. 

Kazys Merkis 

FLORIDA THE FAR80 M0TEL 
10810 Guli Boulevard Treasure Island 

S t Petersburg. Fla. 33706. USA 
TeL (813) 360-0878 

MOTELIS ant Meksikos {lankos kranto, 
Treasure Island centre, gražiausiame pajūry
je. Miegamieji kambariai, kambariai su virtu
vėmis, apartmenati ir maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai krabai, žvejojimo vietos, golfo ir te
niso alkStes, šventovės, krautuves Ir t t 
Visos matomai kviečia lietuviai savininkai — 

ALFONSAS m TERESE 2EBERTAVTCIA1 

^ilIlIililIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIilIlIlIlililIiniilililIlIlIlIlIlIlIlilililIlIlIilIUIIIIIUIIIIE 

I MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 1 
f PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. | 

= ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKĄ | 
I SUSISIEKIMI PRIEMONE. = 

Naujas 1978 m. Plymouth HORIZON — labai ekonomiškas, 
4 cilinderiai, su galionu 38 mylias 

Kaina nuo— S3.950.00 

AUTOBUSAS l DAINAVĄ 

I mofa»leivi« ateitininke 
Dainavos stovyklą autobusas 
išeina liepos 2 d., sekmadienį, 
8 va i r. iŠ Cicero (1500 S. 49th 
Ct.). 9 vai. r. iš Jaunimo centro 
(5620 S. Claremont Ave.). Sto
vyklautojai renkasi 30 min. 
anksčiau, kad galėtų tinkamai 
pasikrauti lagaminus. Trans-
portacijos mokestis — 25 dol. 

asmeniui. Ta pačia tvarka ir 
sąlygomis autobusas išeis lie
pos 16 d. (sekmadieni) į jau
nučių • jaunių ateitininkų Dai
navos stovyklą. 

— Gyvenimas panašus j muziką. 
Privalu jam būti sukomponuotam 
pagal klausą, jausmą ir instinktą. 
o ne mechaniškai. 

šusiais plaukais. Akimirką duo
du šuolį į kairę pusę ir mačiau 
kaip prof. A Voldemaras tekinas 
bėgo teatro link. Aš, pabėgęs ke
lis žingsnius, išsitraukęs iš kiše
nės taisau revolverį ir pajuntu, 
kad sužeistas į krūtinę. Metu 
žvilgsnį į ten, kur šaudė. Matau, 
blondinas vyras su ginklu dingo 
tamsoje, o prieš mane kairėje te
atro pusėje (prie pat teatro) bru
netas vyras su ginklu rankoje 

. įsmuko į minią, einančią į teatrą, 
, laikydamas užtaisytą ginklą ran
koje. Mečiausi į dešinę pusę pro 
žmones, manydamas, kad jį ten 
pamatysiu išlendant iš minios, 
bet kairėje teatro pusėje buvo vi
sai tamsu, nebuvo šviesų. Bėgau 
toliau iki Kęstučio gatvės, tikė
damas jį pamatyti, bet ten žmo
nių nebuvo, tik kokia tai maši
na nuo teatro nuvažiavo. Grįžau 
atgal. Priėjau prie kap. P. Gudy
no, pasilenkęs jį pajudinau, jis at
rodė jau nebegyvas. Ėjau į teat
rą ir prie teatro durų sutikau dr. 
D. Zaunių. Paklausiau, kaip prof. 
A. Voldemaras?.. Dr. Zaunius 
atsakė, kad prof. A Voldemaras 
nesužeistas, tik vaikutis esąs su
žeistas. Su dr. Zaunium užėjom 
į antrą aukštą. Prof. A Volde
maras paklausė, kur yra kap P 

Vosylius, atrodo, pamatęs manėj 
užtaisant revolveri, spruko i ei
nančių į teatrą žmonių minią. 

Kiekvienas bandkas, patekęs 
ar nepatekęs į saugumo organų 
rankas, meluoja, norėdamas nu
siplauti savo kaltes. Tą patį daro 
ir M. Gudelis su A Bulota, norė
dami savo išgalvotais melais įti
kinti visuomenę, kad M. Gude
lis pirmasis du šūvius palei
dęs į prof. A. Voldemarą. 

Jie sakosi kovoję prieš diktato
rius, bet patys, įvykdę žmogžu
dystę, pabėgo taip pat pas dikta
torius. Pirmas pas Pilsudskį, o 
vėliau Bulota pas Staliną. Abu 
dalyvavo Ispanijos kare bolševi
kų pusėje. 

Keista, kad banditai visur turi 
užtarėjų ir globėjų. Net ir Lietu
vių Enciklopedijoje. Nejau Enci
klopedijos leidėjams nebuvo ži
nomos pavardės pasikėsinusiųjų i 
prof. A Voldemaro gyvybę? Juk 
teismo sprendimas buvo paskelb
tas ir jie negalėjo to nežinoti. 
Bet, deja, nepaskelbė. 

L. Virbickas 

1978 m. birželio 13 d. 

Sekantis Moterų sąjungos 76 
kuopos susirinkimas numatomas 
rugsėjo 7 d., ketvirtadienį, 12 vai. 
Narės pasirūpins savais užkan
džiais. D.K.ų 

ŠACHMATAI 
— Vilniuje pereitą mėnesį, 

baigiant VU LTSR spartakia
dos šachmatų varžybas, daly
vavo 8 komandos, išrikiuoda-
mos I pogrupį taip: Vilnius 
19x/2 tš., Panevėžys 14, Šiauliai 
9% ir Kėdainiai 5 tš. n po
grupyje: Kaunas 17 tš., Klai
pėda 14. Plungė 11V2 ir Kapsu
kas (buv. Mariampolė) 5% 
taško. 

Baigminiuose susitikimuose, 
kovodami dėl I-n v., Vilnius 
iveflrė Kauną 6—2, m-IV v. Pa
nevėžys sudorojo Klaipėdą 6—2, 
V-VI c. Šiauliai — Plungė 5—3 
ir dėl VH-VUI v. Kapsukas nu
galėjo Kėdainius. 

Vilniaus rinktinėje žaidė: G. 
Piešina, D. Lapienis, tm V. Mi
kėnas, G. Rastenis, H. žemaitis, 
V. Gef anas, R. Kartanaitė ir V. 
Kaušflaitė, 

Kauno — A. Butnorius. J. 
čiukajevaa, K Kaunas (jis 
įveikė tm Vladą Mikėną!), P . 

i 1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00 I 
= Patikrinkite kainas pas kitos pardavėjus ir grįžkite pas mus ir = 
E įsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos. E 

E Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Okis- E 
= mobile ir kitą, TAIPGI IMPORTUOTŲ, ĮVAIRIŲ KAINŲ, prade- | 
E dant nuo $100.00. Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys S 
= ksroseriją, (body), sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą. "* 

! BALZEKA5 MOTORS, 4030 S. Archer V11515 
= ^sslaiMlM automobilių pardavėjas Chkafofe, gerbiamas viri 00 m. 

= PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW | 
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N u o 
1 9 1 4 M e t u 
MkJland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąifcalfcs apdraustos 
Ud $40,000.00 

FRANK ZOGAS, 
Prėskiem 

2057 W. Otth Street 
CMcago, 111. 60629 

Phone 025-7400 

SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer Avenue 
Chicago, Hl. 60632 

Phone: 254-4471 

S. Harlem Avenue 
Brldgertew, 10. $0455 

161 • 5Wr"V^W 

5** 
paid ąusrterly 

4 Year Savings 
Cerrmcates 

A0 aecounui 
pounded daJIy •— 

, 



Linksmai ir rūpestingas 

SUSITIKIMAS KANADOJE 
Žurnalistas ir katalikų laik- tų vadovai, dirigentai, kūrėjai, 

raščių redaktorius Dale Francis bet ir paprasti dainos mėgėjai, 
rašo: "Reikia giedoti "Alleluja", choristai, kuriuos lietuviška dai-
kai kokia organizacija visomis na gaivina ir skatina jų bendra-
pajėgomis siekia aukštų tikslų, vimą, kurio reikia tautiniams 
siekia kilnių idealų ar gina savo tikslams išeivijos sąlygose. Jei 
idėjas, prieš kurias kėsinasi tie, meninis lygis nebus nei operos, 
kurie jų nesupranta. Kova prieš nei operetės, tai entuziazmas 
geras idėjas, rodančias, kur rei- reikšis tautine gyvybe, naujais 
kia statyti kojas žmogiškai vertei paskatais siekti tautinės veiklos 
ir asmens neliečiamumui laimė- ir savųjų susibūrimo. 
ti, yra verta ne tik kovingo pasi- Šias dvi Lietuvių dienų dalis 
priešinimo, bet ir didelio veržlu- Toronte galima būtų pavadinti 
mo ir dar didesnio pasiryžimo linksmosiomis dalimis. Jose dau-
geram". giau reikšis sportinės varžybos, 

_, , _, • i ii.-. • i laimėjimų džiaugsmas, pasigėrė-
Dale Francis kalbėjo apie ka- d a i j u n g t i n ė m i s je_ 

talikų persekiojimus ir ,ų pašiau- ^ . ^ l]gįtmfSt^ k s b ą 
koiimą savo tikėjimui. Jis kalbe- r ~ J v . ., • 
" V 1 . ' ,. , „ rr meną. To džiaugsmo reikia, 
10 ir apie tuos savo aplinkos zmo- , . , , . . „ . . . ' , H . . . . . , . . k a i dalis išeivijos jau yra pavar-nes, kurie pirmiausia naikina i- . ,. v j i- _ ,7. , , „ . ,., v -J i gusi, paliesta nuobodulio, spaudei as, kad žmones liktu be idealų, j». r .. .. , £. ' ' .. ... , , ; . t . i dziama svetimų jtakų ar amžiaus atmeta tikėjimą, kad žmones lik- . ^ ^ J s . o « A J „ ;» 

LAISVE IR VISIŠKA LAISVES STOKA 

tų be vilties. Tokius lengviau naštos. To džiaugsmo reikia ir 
ORIUS lengviau . . , . .v .u„ „ 

.. , , jaunimui, kūnam graso išsibars-
valdyti nes baime nors ji sukel- fr k e n d i m a s s v e t i m o J e 
tą tik smeklų rodymų, sulaiko ^ $ fr d a m a > y a r ž y . 
tinkamus darbus, palaužia pasi- ^ fr ^ m e t u r f u ž d . 
ryzimus ir užtemdo tikslus. Dėlto ^ . ^ ^ ^ ^ 
jis sveikina net tuos, kurie knks- r . 
čionybės vardu pasižada vesti 8 ' + 
kovą - ne ginklu ir ne fizine į f c - — y i s ų § . ų l i e t u v i ų d i e n ų 
jėga ^ pnes bet kokius tikėjimo, ^ i l i n k s m i n i m a s a r u k ^ 
Bažnyčios ir savimi pasitikėjimo b e n d r a v i m a s > ^ p a s a u l y j e g . 
pažeidimus. Taip šiandien tikeji- s i s k l a i d ž i u s i u i r j ^tir* bend-
mas ginamas pavergtoje tėvyne- r u o m e n ę s u s i j u n g u s i ų a t s t o v ų 
je, taip tikėjimas ir tautiniai isiti- s u s i r i n k i m a s _ s e i m a s . j a m e bus 
kinimai turi būti ginami bet ku- n d ž i a m i n e t i k a t e i t i e s 
riame krašte, kur tos žmogiškos y ; i k l o s l a n g į ^ fc r e n k a m a 

vertybės yra pažeidžiamos. vadovybė tęsti tautiniam darbui 
šio žurnalisto skatinimai tinka . | f ^ ^ ^ 

ne tik jo paties atstovaujamai ti tai jos kančiose. Tai rūpestis, kuris 
kmciųjų ir tradicijas gerbiančių rf j H o v { s ų m i n t i s [f š i rd iS) n e s 
krikščionių grupei, bet ir kiekyie- ^ b e n d r o m i s 5 t i k s i i n g a i s«. 
nai organizacijai, kuri savo tiks
lus pažįsta, jų su pasiryžimu sie
kia ir jų siekti jieško tinkamų 
priemonių. Ne be reikalo atvykę 
kanados lietuviai stato tik vieną 
klausimą: "Ar jūs dalyvausite 
Lietuvių dienose aaip, kad Lietu
va būtų reprezentuojama viešai 
ir efektyviai?'' Atrodo, kad tos 
dienos yra sujudinusios bent n a s fc t r a d i c i j o S j paiaikančios sa-
daugelį lietuvių, kurie nori savo ^ c h a r a k t e r i n e t išsįbarsčiu-
manifestacija .parodyti gyvą Lie- sįmx t a u t i e č i u o s e j jį t a s d i d y . 
tuvą ir gyvus bei veiklius lietu- .... ._ i ; „ : :„„:_;.. 

tik bendromis, tikslingai su
rikiuotomis gretomis ir planin
gais darbais galima pasiekti di
desnių laimėjimų. 

Be aiškesnių atsakymų yra po
litiniai klausimai. Jie priklauso 
nuo tarptautinės situacijos ir 
valstybių bei tautų politikos li-nk-
mės. Bet kultūrinė duoklė savo 
tautai ir žmonijai, tautinis rae-

Prieš kurį laiką Harvvardo uni
versiteto mokslų metų pabaigo
je Solženicynas pasakė kalbą, ku
rioje praskambėjo kelios labai mi
noriškos gaidos ir kurios be abejo 
susilauks daug komentarų šio 
krašto.spaudoje. Toje kalboje jis 
labai suniekino amerikiečių tau
tos moralinę būklę ir išpranaša
vo jų sistemos juodas dienas. 
Perskaičius jo kalbą pirmoji pa
gunda buvo su juo sutikti ir tar
ti: tai bent drąsa! O tačiau kaž
koks nemalonus jausmas ipasili-
ko ir tamsios mintys neišvengia
mai pradėjo telktis pasąmonėje. 
Pirmasis spindulys betgi buvo 
mintis, kad, štai, tokią kalbą šia
me krašte yra galima pasakyti fr 
kad garbingajam autoriui po to 
nieko neatsitiko. Nebuvo jis nei 
suimtas, nei uždarytas į bepročių 
namus, kaip jam už panašių 
minčių rkelbimą atsitiko namie. 

Rašytojas, pradžioje kalbos 
pabrėžęs, kad kalba kaip drau
gas, ne kaip priešas, pasakė daug 
teisingos kritikos, tačiau vėl per
šasi mintis, kad jis sprendžia 
apie tautą su ja beveik nesusilies-
damas, žiūrėdamas j ją įpro langą 
iš savo didele tvora aptvertos pi
lies, apsuptas garbintojų ir į sa
ve panašiai galvojančių. O jo 
širdį tebespaudžia savos tėvynės 
meilė ir tremtinio gėla. 

Laisvė ir vadai 
Dviejų skirtingų pasaulėžiū

rų visuomenė neabejotinai išau
gina skirtingus žmones. Šio kraš
to apgynimui norėtųsi atsakyti, 
kad laisvė tebėra mūsų pagrindi
nis pasididžiavimas. Ne valstybės 

Su Solženicynu nevisai sutinkant 

ROTA KLEVĄ VID2IŪNIENF 

Rimties valandėlei 

GYVYBE YRA ŠVENTA 

prieš konstituciją saugojančius 
teismus. Kaip jie besielgtų, vi
siems jie nieŽad neįtiks, kaip de
mokratinėje visuomenėje niekad 
nebus vieningoj nuomonės jokiu 
klausimu. Vado; pareiga čia yra 
įtikinti galimai daugiau įpiliečių 
savo sprendimo, teisingumu, nes 
čia vadai tėra • laikini adminis
tratoriai su daugumos išreikštu 
pasitikėjimu jų sugebėjimais. 

Teisinė sistema 

Solženicynas kritikuoja ir teisi
nę sistemą, sakydamas, kad ji 
neveiksminga. Gana neaišku, ar 
jis kalba apie eilinius teismus ar 
apie Vyriausio teismo galią pa
skelbti kokį nors įstatymą nekon-
stituciniu. Čia iš tikrųjų naujam 
emigrantui sunku susigaudyti. 
Pavyzdžiu pateiksiu kad ir tokį 
atvejį Kalifornijoje: žmonėms 
štai nubalsavus sumažinti mo
kesčius nuo' privačios nuosavy
bės, tą žmonių sprendimą pada
vė į teismą mokyklų veiksniai, 
tvirtindami fį esant nekonstituci-
niu. Iškyla priešingybė: mokyk
lų tinklui vadovauti žmonių iš
rinkti atstovai traukia teisman 
tuos pačius Žmones, kurie juos iš
rinko. Teismo pareiga bus nu
spręsti ar buvo pažeista konstitu
cija, nes mokyklų vadai sako: 
esam išrinkti" tvarkyti švietimą, 
bet tam tikslai jūs atsisakot duo
ti lėšas. 

teikia laisvę būti savim pačiu, 
praktikuoti savo religiją, kalbėti 
sava kalba. Tarp grasinančių žo
džių apie ateinantį Vakarų pa
saulio žlugimą rašytojo pauzose 
skamba ir kita mums nejauki gai-

Birželio pradžioje vienoje ben
droje audiencijoje, kurioje daly
vavo ypatingai daug vaikų, bai
gusių įvairias mokyklas, pop. 
Paulius VI išreiškė viešą džiaugs
mą dėl jų dalyvavimo, nes tai 
net Šv. Petro baziliką pripildo 

da - t a i tikėjimas Rusijos misi- d^augsmu Kartu ,is su didelm 
ja perdirbti žmogų, perdirbti vi- ^ « « s r e i s k e Pasibiaurejimą 
suomenę, .pateikiant jiems priva- | « B vakaro įsigaliojusio aborto 
lomą galvoseną, ypač kai jis pra-1 įstatymo krikščioniškoje Italijoje. 
kalba apie atėjusį laiką ir Vaka- I Tai buvo proga popiežiui pri

minti, kad gyvybe sukurta Die apie atėjusį laiką 
rams pergalvoti savo nusistaty
mą, paisant ne tiek individo lais
vių, kiek visuomenės įsipareigo-
jimųO). Jis kalba, kad rusų aje
rai netinka Vakarų idėjos, kad 
"po tiek kentėjimų ir priespau
dos metų.žmogaus riela ilgisi kil
nesnių dalykų". Labai gražūs 
žodžiai, bet ar taip yra? 

Daug tiesos pasakoma apie 
spaudą, apie tokį žmogų, kokį 
per televizijos ekraną rašytojas 
pažino savo uždaroje buityje. Ta
čiau Amerika didelė ir marga
spalvė. Kritika krašto vadams ir 
institucijoms, tur būt iš tikrųjų 
yra nukreipta į eilinį žmogų, nes 

vo ir yra šventa, kad gyvybės n 3-
kas negali atimti ypač tokiam, 
kuris negali gintis, bet turi teisę 
įeiti į gyvenimą ir rasti sau tinka
mą vietą. Primindamas anksty
vesnį Bažnyčios pareiškimą Pi
jaus XII lūpomis, pacitavo seną 

tuma ir savo teisingą atvirumą. 
Dėlto tikinčiojo, kaip Marijos 

giesmėje Šv. Lukas yra užrašęs, 
gyvenimas ir žodžiai turi būti 
pagal Dievo gamtai ir žmogaus 
sielai prigimtimi įdiegtus dėsnius, 
kitaip pats Dievas turės įsikišti su 
savo galybe: "Jo gailestingumas 
iš kartos į kartą tiems, kurie jo 
bijo. Jis parodo savo paties galybę, 
išsklaido tuos, kurie puikūs savo 
širdies mintyje. Jis numeta nuo 
sosto galiūnus ir išaukština že
muosius. Alkstančius jis pripildo 
gėrybių, o turtuolius paleidžia 
tuščius" (Lk. 1,50 —53). 

Žmonijos istorijoje sunyko dau
gybė tautų ir valstybių. Jų da
lis buvo išsklaidyta ir ištrinta 
nuo žemės paviršiaus. Ar tai spe-

ir būtiną nuostatą, ginantį žmo- ciali Dievo bausmė? Tai tik spe-
gišką gyvybę: Nekalta gyvybė, 
nepaisant, kokiose sąlygose ji dar 

cialus paties žmogaus savęs nu-
sibaudimas, nes jis savo valdžių 

n i - p c n J " " ' - " — T — —«-• o * . . . 

yra, reikalinga globos nuo pirmo- j rankomis ir lupomis sunaikino 
jo pasireiškimo savo buvime į prigimties įstatymus, sunaikino 
prieš bet kokį pasikėsinimą. Tai į Dievo pamokymus ir moralinius 
pagrindinė žmogaus asmens tei
sė". 

Tai priminęs popiežius krei-
tikrai sunku tikėtis didelio mora-lpia visų dėmesį i Jėzaus Kristaus 

•.' 

Kaip įvykdyti įstatymų reika
laujamą 'priverčiamo mokslo 
nuostatą be-;pjnigų mokytojams 

vadai čia pazako piliečiui, koks! ir pastatams?, Iš paviršiaus atro-
jis turi užaugti. Cia pats žmogus j dytų, kad demokratijoje balsavi-
save augina pagal savo protą, ga- m i pareikšta-žmonių valia turė-
bumus ir įsitikinimus. Nėra pa- tų būti šventas dalykas, bet 

lumo valdžios aparate, kada as
meniškas piliečio moralumas yra 
laisvai jo paties suformuotas. Gal 
Vakarai ir nėra misijonieriškai ryž 
tingi, gal kiekvienas čia per daug 
susirūpinęs savo trumpučiu gyve
nimu, bet kažkaip yra nejauku 
skaitant apie moralę "ten". Re
tas iš mūsų pasirinktų — tegul 
ir nelabai tobulą laisvę — prieš 
rusiškos sielos kupiną kolektyvi
nį rojų. 

mokymą, į jo ryšį su žmonėmis, 
net su vaikais, kuriuos jis kviečia
si pas save ir iš meilės juos laimi
na. Štai kaip aprašo įvykį evan
gelistas šv. Morkus: "Jie atnešė 
pas jį kūdikių, kad jis jų prisilies
tų. Mokytiniai gi varė atnešan-

dėsnius, suniekino savo gyvybės 
ir gyvenimo šventumą, tai yra 
teisę būti globojamam, ginamam 
ir saugojamam nuo bet kokio pa
sikėsinimo į žmogaus gyvybę^ į 
žmonių ir tautų laisvę ir žmogiš
kąsias teises, kurios žmones išski
ria iš žemės aplinkos ir kitos gy
vosios gamtos sąlygų. 

Žmogaus gyvybė yra šventa, 
nes ji teisėtai priklauso žmogiš-

č L s ^ ^ m a ^ j u ^ j i z u s - b u - ^ . ^ ^ ^ Z ^ Z 
bo nepatenkintas ir jiems tarė: į paveikslu ir ^našumu tai yra^su 
Leiskite mažutėliams eiti pas ma- i dvasine siela ir nemirtingumo vii 

vius, ištikimai 
nių tikslų 

siekiančius tauti-

Žmogui čia paliekama laisvė 
susiformuluoti savo gyvenimo fi
losofiją, jam už jį to nedaro nei 
partija, nei prezidentas. 

Didieji Solženicyno šūviai bu
vo nukreipti į tautos moralę ir į 
Vakarų tautų vadus, juos kalti
nant drąsos stoka. Čia tenka dvi
prasmiškai šypsotis. Iš tiesų ru
sų vadams niekad nestigo drąsos 
nei Pabaltyje, nei Cekoslovakiįo-

sis rūpestis, kurį seime įvairių i tampa mokslininkais, kiti gal lie-
kraštų lietuvjų atstovai turės per
duoti naujiems vadovams. Nauja 

* vadovybė turi pareigą sukurti 
Ateinančią savaitę jau pradės bent penkmečio kultūrinį planą 

rinktis ir žaidynių varžybose da- ir ištiesinti tautinius kelius, 
lyvauti įvairių kraštų lietuvių Paskiromis grupėmis čia susi-
jaunimas. Iš anksto žinoma, kad rinks įvairiems paminėjimams, 
ne visi laimės. Ne visi ir tikisi lai- kaip Vilniaus krašto lietuviai, 
mėti. Ir žaidynių tikslas nėra tik panevėžiečiai, švietimo atstovai, 
laimėti, bet ir sportuoti, pasi- mokytojai, besirūpiną mokyklo-
reikšti savo sugebėjimais, savo mis, tėvai, besisieloją savo vaikų 
šproto klubais ir sportinėmis gru- lietuvišku švietimu. Bet tai bus 
pėmis tarp lietuvių, kurie sportą išskirtinio pobūdžio subuvimai^ 
mėgsta ir sporte yra pasireiškę. Jie savo sprendimus stengsis i- je aT Vengrijoje, nei dabar Afriko-

Tačiau svarbiausias čia yra pats jungti į bendrą lietuvių išeivių «*- ' 
tautinis pirmosios, antrosios, gal veiklą. Tai duos jiems tikrą ver-
ir trečiosios išeivijos lietuvių jau- tę, tai paskatins ir paskirus sam-
nimo kartos bendravimas, susiti- būrius rūpintis tautinės dvasios 
kimas ir susipažinimas, tautiniais Įr kultūros išlaikymu ir plėtimu, 
idealais pasidalijimas. Tai reiks- Seimas vis dėlto turės būti tas 
minga ne tik sportuojančiam šaltinis, iš kurio turės tekėti tau-
jąunimui, bet ir viso jaunimo en- tinė srovė, ta jūra, kurion turės 
tuziazmui kelti bendru tautinių subėgti visi tautiniai užmojai, pa
tiksiu siekimu. Žaidynės tėra prie- siryžimai, planai ir numatyti 
monė — labai gera ir efektyvi darbai. Jei to nebūtų, seimas ne-
priemonė pabendrauti tautiniu atliktų savo uždavinio, kuriam jis 
požiūriu ir pasidalinti patirtimi rūpestingai šaukiamas ir kurio 
iš savo gyvenamų kraštų sporto proga net tos linksmosios mani-
ir tarpusavio bendravimo. festacinės dienos didelėmis pas-

Antras įvykis — tai Dainų tangomis organizuojamos, 
šventė, kurion taip pat susirinks Lietuvių dienoms Toronte ten-
dainuojanti, meniškai nusiteiku- ka tik palinkėti įžiebti naują tau-
si ir organizuota lietuvių išeivijos tinę kibirkštį, kad tautinė ugnis 
dalis. Čia jau susitiks ne tik jau- išdegintų nesutikimus ir tautinė 
nimas, bet ir vyresnieji. Susitiks šviesa sunaikintų šešėlius. 
ne tik chorų ir muzikinių viene- Pr. Gr. 

kaip būtų, jei gyventojų daugu 
ma nubalsuotų, pavyzdžiui, su
šaudyti visus 'raudonplaukius 
žmcnes? (Nesena istorija žino 
panašu demokratiniu būdu iš
rinkto vado atvejį). Todėl kon
stitucinėje demokratinėje respub-

ka niekuo, bet visa tai išplaukia likoje tokie pkmi klausimai, iš 
iš pačio žmogaus apsisprendimo. | pirmo žvilgsnio gal kontraversiš-

saulyje knygos, kurią jam čia už
draustų skaityti,' religijos, kurios 
jis negalėtų praktikuoti, meno, 
kurio jis negalėtų kurti, muzi
kos, kurios jam neleistų klausy
tis. Ir tame oasirinkime vieni 

ki, visai įmanomi išspręsti teisi-
siniu keliu. 

Paviršutiniškumai 

Kalbėdamas apie tipiško ame
rikiečio paviršutiniškumą, jo pa
mėgimą garsios muzikos, smul
kių plepalų, kvailų televizijos 
programų, autorius pasako irgi 
daug paviršutiniškos tiesos. Koks 
bebūtų tipiškas amerikietis, bet 
jis visgi yra pasakęs: "aš su tavo 

je. O vakariečių vadai tėra tik j nuomone nesutinku, bet už tavo 
padidinti savo visuomenės šešė- teisę ją pasakyti aš kovosiu iki 
liai, atsakingi prieš balsuotoją ir Į mirties". Jis savo kaimynui su-

ne ir nedrauskite jiems, nes to
kių Dievo karalystė... Ir jis juos 
laimino, apkabindamas jvos ir 

timi. Žmogus nori gyventi ne tik 
savo gyvenimu žemėje, bet i 
gyventi amžinai To troškimo 

dėdamas ant jų rankas" (Mk. 10, neišplėšia nei ateizmas nei ko-
13 - 16 Nepaisydamas, kad, munistme pnevarta, nei sugedę ir 
vaikai galėjo triukšmauti, gal! patogumais noų gyventi valsty-
verkti ir būti neramūs, jis juos nu
rodė kaip pavyzdžius suaugu
siems: 

bių neteisingi vadai. 
Pasikėsinimas į negimusio gy-

įp pavyzaziub suaugu-, . . . . . „,i^ 
Iš tikrųjų, sakau jums,:vybę yra pasikėsinimas i gyvybę 

kas nepriima Dievo karalystės, kaip tokią, pasikėsinimas i pati 
k a P S k i s , t a s n e į e i s į j ą " ( t . p . ) ; ž m ^ v i o teises; jo *£**«£ 

Evangelisas šv. Matas taip : troškimą gyventi. Ne be pagrin-
, paf aiškiai prideda, kalbėdamas do sakoma, kad valstybių virsu-
• L ie Kristaus elgesį ir jo dėmesį; nės laukia susmaikmimo nes jos 
S v S k a n T v S vaikus imdamas pa- j kėsinasi ne tik į tuos, kurie negali 
\ v ^ u 'suaugusiems, kurie ieško gintis, bet kėsinasi ir , pati zmo-
\ į t e i s in imų, visokių gudrybių, giškumą kūnam kaip dahs u^jie 
? bet užmiršta, kad jiems reikia! patys priklauso. Naikindami zmo-
^ ku T u o irdumo. "Aš garbinu'gaus gyvybės šventumą jie nai-
havel Tėve, dangaus ir žemės! kiną nekaltus vaikus, nekaltas tau 
| Viešpatie, kad tai paslėpei nuo tas ir žmones. 
' išmintingųjų ir gudriųjų ir tai apreiškei mažutėliams. Taip, Tė

ve, nes taip tau patiko" (Mt 11, 
25 

A. Dh. 

Aleksandras Solženicynas 

— Kad išvengtum kritikos, 
nieko neveik, nieko nekalbėk, 
būk niekas. 

Elbert Hubbard 

Romoje įvyko katalikų ir an-
- 26). O tai patiko dėl to,jglikonų maldos, studijų ir dar-

kad vaikai yra arčiausiai Dievo irĮbo ekumeninis suvažiavimas. Jo 
nemėgina nuo jo ką nors užslėpti, tikslas — aptarti abiejų Bažny-
lyg Dievas neviską žinotų. Jiejčių artimesnio bendradarbiavi-
nemėgina Dievo vardu iškraipy-lmo ir vienybės problemas. Ka
ti gamtos dėsnių, kaip daro vai-'talikų ir anglikonų ekumeninės 
džios ir išsisukti norintieji. Jie sa-1 studijų grupės dabar veikia Se-
vo nekaltumu rodo gyvybės šven-1 šiolikoje pasaulio kraštų. 

^keveldi ros 
Romanas 

ALĖ BOTA 
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MALIARIJA 
VAKARŲ EPROPOJE 

Vakarų Europos gyventojai 
kartais gali susirgti šlapdrugiu 
nuo tropinių maliarija užkrėstų 
uodų, nors jie ir nėra kojos iš
kėlę iš savo gimtojo kaimo, 
teigia Prancūzijos mokslininkai. 

Prancūzijos gydytojas prof. 
Lucien Brunpt tokį sprendimą 
padarė mirus nuo tropinės ma
liarijos vienam 76 metų am
žiaus ūkininkui. Šis vyras ne
buvo niekad iš Prancūzijos iš
vykęs, bet jis gyveno netoli 
tarptautinio aerodromo. 

£ | 2000 žmonių, kurie kas

met Prancūzijoje suserga ma
liarija, kasmet miršta 20 ligo
nių. Pasirodė, kad didelis susir
gimų skaičius konstatuotas 
kaip tik tarp gyvenančių arti 
aerodromų. 

Prof. Brunpt nustatė, kad 
žmonės suserga įgelti maliarija 
užkrėstų uodų, kurie lėktuvais 
atvežami iš tropinių sričių. At
lėkę šiltą vasarą į Prancūziją, 
maliarija užkrėsti uodai gali 
nuskristi porą kilometrų nuo 
aerodromo. Profesorius pataria 
pelkes su stovinčiu vandeniu 
arti tarptautinių aerodromų 
dezinfekuoti insekticidais, ( t ) . 

Marianne staigiai nutilo. Jai darėsi, kažkaip graudu 
žvelgti į jo tolimą ateitį. Smalsu ir graudu, net beveik 
liūdna. Šie jausmai ją užtvindė, a'ngo žaisminga nuo
taika, nebegalėjo juoktis. J i nėno*ėjo pažvelgti, kur 
jos nebus. Kas jai? Vokietaitės — rea: ;stės. Ji pati kar
tais tikėjo, kad supranta dabartį ir įžvelgia ateitį. 

Ji tvarkė savo priešpiečių liekanas. 
— A jau turi eiti? — Almis klausė. 
— Dar ne, bet... 
— Tik minutę... Ar galiu paskaityt sesers laišką 

iš Lietuvos? 
— Skaitykit. — Ji nei prašė, nei atstūmė. 
Padėtas ant stalo vokas sumirgėjo rusiško pašto 

ženklais ir smulkia rašysena. Almis lėtai traukė iš jo 
primargintą popierėli, lyg ko dvejodamas. 

— Ar ne per privatu? Aš nenoriu brautis...— 
Marianne pastebėjo delsimą.' 

— Ne! Tai yra... Aš neskaitau kitiems laiškų... Tik 
seseriai, nusiunčiu broliui. Aš skaitau tikrai ar
timiems... 

— Ačiū. — Marianne paraudo. — "Koks jis, vis 
dėlto, mielas!" — Jos mintys kaito dar labiau. 

— Štai ką ji rašo: 
"Mielas Almi," — ji niekados nesako broli, nes 

tai būtų pavojinga; gal ji brolių turėjo išsiginti, gal 
mus oficialiai laiko žuvusiais... Gal mes ir esame žuvę, 
kas žino... "Mielas Almi, tavo paskutinį laišką gautą 
dar vasarą, su ilgesiu skaičiau. — Mat, mes retai susira-

šom, nes tai irgi jiems saugiau, geriau. —" skaičiau... 
Ačiū už vėl žadamą siuntinį. Nepersistenkit. Mums nė
ra taip blogai. Tebedėvime jūsų pernykštes dovanas. 
Iš tikro, — džiaugsmas gauti iš jūsų pasipasakojimus, 
kaip ten visi gyvenate. Neapleiskite Austės! Padėkit 
jai teisingą laimę pasiekti! Kodėl Aleksandras ją pas 
tave išsiuntė? Jam būtų parankiau ją globoti, juk 
daugiau uždirba. Almi, tu dabar ją prižiūrėk, mūsų 
Austelę. Mamytė ją labiausiai mylėjo, nes jauniausia 
šeimoj, atsiradusi pasauly, kai jau prasidėjo sunkūs 
laikai... Aš gyvenu gerai. Visko turime, ir viskas pas 
mus puikiai klojasi. — Kaimynų Antanas užmigo po 
žvaigždėtu dangum..." — Mes spėjame, kad jis žuvo 
partizano mirtim, kai miškuose kovojo prieš komunis
tus, užimant mūsų kraštą... 

Marianne labai susikaupusi klausėsi, tik šioje vie
toje pertraukė: 

— Neaiškinkit, aš suprantu... 
Almis stabtelėjo ir atidžiai į ją pasižiūrėjo: 
— Kaip? Juk tokių laiškų negaunat. 
— Girdėjau pakankamai apie komunistus. Su

prantu kažkaip... 
Almis vėl skaitė: 
— "Žvaigždėtu dangum... Kaimynas iš kairės grį

žo iš tolimų klajonių, bet neįsikuria..." — Reiškia., grį
žo iš Sibiro ir negauna darbo. — Vėl Almis aiškino. 

— Suprantu. 
— "Vyras labai svajoja pas jus nuvažiuoti, jei 

išpildysit tokį popierį; sekančiame laiške jis išaiškins... 
Bet jeigu jis kvies, tai susilaikykit, nes pas mus nėra 
vietos nakvynei..." — Sesuo vis įspėja, kad nevažiuo-
tumėm atgal. — Algis neiškentė be komentarų. — 
"Almi, aš labai jūsų visų pasiilgus ir mintyse laiminu 
jus kas rytą ir kas vakarą. Kai tėveliai mirė, ant mano, 
vyresniosios, pečių liko rūpestis šeima ir gimine. Kaip 
žinot, vienturtis mūsų berniukas dingo tolumose, kur 
buvom iškeliavę, spaudžiant Lietuvą kraugeriams ger

manams..." — Atsiprašau, Marianne, vėl paaiškinsiu. 
I š tikro, jie buvo ištremti į Sibirą, — prieš pat karo 
pradžią. Germanus turi paminėt, kad laiškas praeitų... 
Toliau... "Mūsų dukra užaugo, ištekėjo už garbingo 
lietuvio ir jau turi du sūneliu. Kaip matot, mūsų gimi
nė neišnyksta. Tik nėra Dangeručių pavarde sūnaus... 
Budėkite, palaikykit Austelę. O kaip judu, vyrai? Ar 
nežadate vesti? Daug iškrito mūsų brolių karo metu..." 

— Brolių, reiškia, lietuvių. — Almis sunkiai ver
tė laišką pakaitomis į anglų, tai vokiečių kalbas. Ir 
nuolat dar aiškino mintis tarp eilučių... 

"Mūsų visų pareiga atstatyt griuvėsius ir išgy
dyti žaizdas. Mūsų prievolė pripildyt ištuštėjusias so
dybas savais žmonėmis... Almi, ar girdit mūsų tikrą 
balsą? Aš nemoku rašyt..." 

— Nemoku — pabraukta, o reiškia — n e g a l i u 
visko parašyt. 

— Suprantu, Al. — Vėl atsiliepė Marianne. 
— "bet mano širdis veržiasi pas jus, aš visada 

su jumis, kad neužmirštumėt mūsų šalies ir giminės, 
ir tų valandų, kurios išskyrė... Iki mirties apie jus gal
vosiu ir maldausiu, kad atsiskyrimas nebūtų amžinas... 
Bučiuoju visus ir spaudžiu prie širdies. Saugokit Aus
tę!— Jūsų visada — Vladzė. 

Almis lankstė du primargintus popierėlius ir pa
kėlė akis. Marianne sėd ; jo nejudėdama; jos akyse bliz
gėjo ašaros. 

— Ačiū, Al. — Ji stojosi, rinkdama savo daiktus. 
— Jūsų sesuo Vladzė — tikra giminės siela ir gimi
nės sargas. Ji didelė ir stipri. Gal buvo Lietuva mažytė, 
bet kas žino, kas tikrai pasauly didelis ir kas mažas? 
— Ji blankiai šyptelėjo ir nuėjo. 

Almis liko vienas, ilgai tylus, įsižiūrėjęs į sesers 
smulkią rašyseną ant voko ir stambius rusų pašto 
ženklus. Marianne — lyg nebūta. Jis čia ją rado, jos 
darbo pertrauka pirmiau pasibaigė. 

(Bus daugiau) 
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MOSU KOLONIJOSE 
New Haven, Conn. 
3 0 M E T U K R I S T A U S K E L I U 

Gegužės 6 d- N e w Haveno lie 
tuv ia i ir kiti Šv. Kazimiero baž
n y č i o s parapiečiai, draugai ir 
paž įs tami rinkosi Šv. Mišioms. 
T ą dieną jos buvo iškilmingos 
i r koncelebruojamos trijų kuni
g ų . Bažnyčia pilna žmonių. 

L y g i a i prieš 30 metų gegu
ž ė s 6 d. jaunas, dar neturintis 
2 5 m e t ų klierikas Albertas Ka
ral ius atnašavo pirmąją šv. Mi-
Sių auką. Kunigo švent imus Šv. 
Juozapo katedroje Hartforde, 
Conn., suteikė tuometinis arki
v y s k u p a s Henry O'Brian. 

Ktm. Albertas Karal ius gimė 
Naugatuck , Conn. J o tėvai Adol 
f a s ir Salomėja (Braškutė) į š į 
kraš tą atvyko 1912 m. i š Valki
n inkų apylinkės. Susi tuokė Nau 
g a t u c k e ir visą laiką č ia gyve
n o ir tebegyvena, š e imoje augo 
d u sūnūs . Tėvas dirbo U .S Rub
ber kompanijoj v i są laiką iki 
pens i jos . Vyresnys is kunigo bro 
l i s dirbo ir tebedirba t o j pačioj 
kompani joj kaip ir t ė v a s jau 
4 0 m. J i s yra vedęs, turi du sū
n u s h* dukrą. D u i š jų j a u stu-

Tuoj po p a m a l d ų vis i rinkosi 
į parapijos sveta ine , kur laukė 
puikios va i šės , paruoš tos Ja
dzės Kronkait ienės ir Teresės 
Strimait ienės. P a k ė l u s šampa
no taures, jubi l iatui sugiedota 
Ilgiausių m e t ų 

Pri*> garbės s t a l o sėdėjo ku
nigai, jubiliato tėve l i s , brolis, 
Jadvyga š i lk ienė . nuoširdi para 
pijos rėmėja, nors ir nebegyve
na N e w Havene, A l i c i j a ir Char 
les Dėkai ir k t . Sveikinimo 
kalbas pasakė kun . Pranskai-
tis , Bridgeporto Šv . Jurg io par. 
klebonas. Gražia l ie tuvių kalba 
tarp kitko pr iminė l ie tuviškos 

(Nukelta i 5 pusi.) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L l H AS TV 
2S46 W. 69th Sfc, teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIHIIIIIIIII 

C L A S S I F I E D G U I D E 
N O B I P I R Š T I 

Ieškome pirkti 3-jų a r 4-rių butų 
namo Marąuette Pke. arba Cicero. 
Privatus asmuo. 

Skambint 436-3870 

Kun. Albertas Karalius, New Ha
ven Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Nuotr. Rogers 

nos diena. Parapiečiai iš savo I ~Z " ~ ™ ~ ~"~ 7 _ T ' " "'' ~ 
^ ^ . . , , . , , , _ , i0% — «><%> — S0% pigiau mokesite 
p u s e s Viską darė, k a d kun. K a - j a i apdraudą nuo usn ies ir tu iomo-
ralius būtų patvirtintas klebo- ' 

P I R K S I M E 

2-jų — 4-rių butų namą Brigh-
ton- Parke arba Ciceroj. 

. S k a m b i n t 219^-872-3129 

Keikaiingi 1-os ir 2-jų šeimų 
ir didesni mūriniai ir mediniai 
namai, Marąuette 'Pke. rajone. 
Turime pirkėjų. 

B A L I S AGENTŪRA 
Telef. _ 581-4646 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T 

Išnuom. miegamas kamb. vyrui 
ar moteriai mažoj Šeimoj. Galimybė 
naudotis virtuve. Marąuette Parke. 

Skambint 925^761 

ISNUOM. VASARVIETE 
MS2 Berrien Rd. 

Union Pier, Midagan 
Cbicagoje skambinti BMMI 

nu. Šių metų kovo 3 patvirtini
m a s i š arkivyskupo Whealon 
gautas. 

Per metus parapiečiai pažino 
kun. Karalių kaip gerą kunigą 
ir administratorių, bet apie jo 
asmenį beveik nieko nežinojo. 

FRANK Z A P O L I S 
3206 }£ V e n 95th Street 

CtacMgo. IlUnoia 
Telef. GA 4-8654 

iiiiiiHumiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

ir kitus kraštus Apie jo kunigystės jubiliejų su-
di juoja Conn. universitete, tre- Į %&(£& pripuolamai. Šia proga į NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
č i a s š i a i s metais baigia gimna- j ^ a p i e g ^ n e n o r £ j o kalbėti, • Chicago, m . 606S2, telef. 927-5980 
z i ją S. Karalienė buvo labai re-, teisindamasis neturįs nieko ypa iliiimiiiiiiMitiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiii 
l i g i n g a ir džiaugėsi sūnaus Al- j tf^ ^ SSLVO gyvenimo pasaky-' 
ber to pasirinktu keliu. Ji mirė j t i Nemėgsta būti dėmesio cent-
1 9 7 6 m. lapkričio 16 d. Santuo-, re) ^ garbinamas. Yra kuklus, 
k o j i šgyveno daugiau ka ip 5 0 ' 
metų . 

P A R D A V I M U I 
T • • — . » » . — » — 

Parduodami 2 prie sienos pasta
tomi riešuto medžio vienetai po 
76x33x15 inčių — knygų lentynos 
su rašomu staliuku ir baras. 

Telef. — 424-4670 

PIGIAI PARDUODAMA 
PALAPINE 

Skambint 476-8734 

Išnuom. 5 kamb. epšild. butas 2-
me aukšte vyresnio amž. porai be 
vaikų ir be gyvuliukų 7148 S. Fran-
cisco, teL 778-8220 

IAESKO NUOMUOT1 

IEŠKO PIRKTI 

Lietuviškai kalbėti kun. Al
b e r t a s i šmoko namie, bet vėliau 
nebeturėjo progos daugiau lie
t u v i ų kalbos mokyt is . Būdamas 
septyner ių metų, pradėjo Mi-

taktiskas ir draugiškas. Lietu
vių kalbą stengiasi gerinti ir 
yra padaręs didelę pažangą.Pa 
rapiečių yra gerbiamas ir myli
mas. Su didžiausiu entuziazmu 
parapiečiai pritarė ir prisidėjo 
prie jo jubiliejaus iškilmingo 
paminėjimo. 

Iškilmės bažnyčioje pradėtos 
procesija, chorui giedant A 
Aleksio Veni Creator. š v . Mi

š i o m s tarnauti ir ga lvojo pats 
tapt i kimigu-Mokyklose visada 
b u v o pirmųjų mokinių skaičiu
je. B a i g ė s gimnaziją, g a v o sti
pendiją ir dvejus metus studija
v o Bloomfielde. Conn. St . Ber-! š ios koncelebruojamos trijų ku-
nard seminariją, Rochester, N . j n i g ų Skaitymus ir maldas skai 
Y. , ba igė per penkerius metus.Įl t ė lietuviškai Z. Merkevičius, 
K r i s t a u s vynuogyną knn. Alber Vaiva Gustienė, angliškai J. 
t a s Karal ius atskubėjo, nes vi- į Gustas. Mišios lietuviškai ir 
s a d a darbo daug, darbininkų kun. Jono Rikteraičio, New 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUHIlHIIIIIIIHIIilIlHII 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIUnillHlllllIlUlllllilIlIlIlIlUII 

Tariu ChlcactM miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai Ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMA* — PATAISYMAI 

4358 S. Waahteoaw Ave. 927-S558 
K1AUDIJUS PUMPUTIS 

maža. 
Pirmiausia skiriamas vikaru 

j Sommersvil le, Mass., "Visų 
Šventų parapijon pas amerikie
čius . Antrojon, ta ip pat ameri
kiečių, Švč. Sakramento Eas t 
Hartforde, Conn. Kitos t r y s jau 
buvo lietuvių š v . Juozapo Wa-
terbury, Švč- Trejybės Hartfor 
de ir š v . Andriejaus N e w Bri-
tain. 

1971 m. kun. Karal ius paskir 
t a s vėl amerikiečių S t Frances 
parapijon Naugatucke (savo 
g imtinėn) įkurti misijai tos pa 
rapi jos pietryčių dalyje. Po 4 
m e t ų ten įkūrė St . Vincent Fer 
rar parapiją ir pirmu klebonu 
paskir tas kun. Karalius. Nau
jai parapijai nupirko žemės plo 
t ą ir pastatą — parapija pradė
j o augti . Darbo labai daug, bet 
1977 metų gegužės 5 dieną pa
sk ir iamas į N e w Haven šv . Ka
z imiero l ietuvių parapiją. 

J a u pačiom pirmom dienom 
N e w Haveno lietuviai kun. Ka
ral ium buvo labai patenkinti — 
parapija lyg atgijo, sujudo. 
N o r s buvo paskirtas tik admi
nistratoriaus pareigoms, tvar- | 
kėši viską kaip klebonas. Para- j 
p i jcs ir bažnyčios padėtis pasi •] 
ke i tė gerojon pusėn. Darė, ką j 
galėjo , išnykusias draugijas bei f 
organizacijas atgaivinti ir su- § 
aktyvint i , o dar tebeegzis tuo-J 
janč ias remti. Nuoširdžiai re- f 
m i a L B ir yra apylinkės narys, j 
Antradienio vakarais būna no- Į 
vena. Gavėnios metu penktadie f 
nk) vakarais einami Kryžiaus 
keliai . Išrinkta nauja parapijos 
taryba, paminėta šv. Kazimie
ro diena, balandžio 25 praves- f 
t a maldos diena ark. Matulaičio I 
beatif ikacijai pagreitinti ir su
rinkti parašai ant prašymo po
piežiui tuo reikalu. Gegužės 
mėnes į po l ietuviškų pamaldų 
sekmadieniais g iedama šv. Mari 
j o s litanija. Gražiai ir iškilmin
gai bažnyčioje paminėta Moti-

Britain,, šv. Andriejaus lietu
vių parapijos klebono, pamoks
las, lietuviškai. Choras giedojo 
kun. G- Šukio Mišias. Salomėja 
Valukienė pagiedojo solo ang
liškai ir s u choru lotyniškai. Au 
kas nešė parapijos ilgamečiai ir 
aktyvus nariai M. Jokubaitė ir 
Ch. Lekas. Po Mišių, klebonui 
pradėjus, choras giedojo šv. Ma 
rijos litaniją ir pamaldas užbai 
gė gegužės mėnesio giesme 
"Sveika Marija'*. 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of L a k e ) 

Dažo namus i š l a u k o ir i š vi

daus. Darbas garantuotas . 

STASYS ŠAKINIS 
Skambinti 927-9107 

TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermaną Deek) 
T * 585-6824 po 5 •. • . 

Kalba lietuviškai 

PIRKSIU SENUS LAIKRODŽIUS 
Mokama aukščiausia kaina už visų 

rūsių sieninius ar stalinius laikro
džius. Privatus kolekcionierius. 

Skambint 685-1154 

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

Skubiai reikalinga nuomoti 3-jų 
miegamų butas ar namas, 67-tos ir 
California Ave apyl., nuo liepos 15 d. 

Skambinkit 
SIMAITIS REALTY — 438-7878 

R E A L E S T A T E 

KEDUCED $2,900.00 
D e luxe 2-flat. Octagon front. 
Stained g lass windows. 2 car 
brick garage. Marąuette Park 

area. 
BOBLAK REALTORS 

TeL — 767-8400 

B E A L E S T A T E 

MARQUETTE PARK 
25 metą 6 kamb. mūr. (Georgian). 

Platus sklypas. Gazu šildymas su 
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo 
$34,900. 

Geras investavimas. 3-jų aukštų 
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutartį) 
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. Žema kaina. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimai — Pardavimas 

Valdyme V / V 
Draudimai — Ineome Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

NORI PIRKTI B A L D Ų 
1 I ^ « — I W l • • • — • — • • 1 - 1 M I 1 • ! • 

Ieškau pirkti senos medinius baldus 
gamintus prieš 1830 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

HELP YVANTED — VYRAI 

LATHE & MACHINIST 
O vertime. Benefits. Top v/ages. 

ĄV Ql ALITY TQOL AND 
'•MAČHINE CO. 

8065 South Chicago Ave. 

Reikalingas naktinis 

D ŽEH I T O R I U S 
300 dol. i savaitę 

SHARKO-'S 
VILI.A PARK RESTAURANT 
629-9050 klauskite Mr. Sharko 

i 
I 

Open house by owner 
Sat. and San. 1 to 4 p. m. lt 

917 Ironwood, Dariem, 111. 
(Hinsbrook) East of Cass Ave. 

off 69th St. Price $86,900. 

TeL—964-3288 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
llltllllliiiilllllllilliiiliilliiiiiiiilllllllllillli 

Olsick & Co. Realtors 
Nejudomo Turto Bendrovė 

Patarnauja nuosavybių pirkime ir 
pardavime 

Kreiptis į 
DANGUOLĘ VALENTINAS 
Licensed Sales Asscciate 

Tel. 325-8600 arba 920-1697 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC. I 
2501 W. Bryn Mawr Avenue 

TEL. 878-5682 arba 7694)514 
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome 

stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — "Tuckpomt-
ing" — percementuojame mūrą. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats 
savininkas apskaičiuoja nemokamai. 

S K A M B I N K I T BET KADA 

iiimiiiiiimiiiiiiimiiiimniiiiiiiiimiiiii! 
PACKAGE EXPRESS AGE.NCY 

MARIJA NORETKIENe 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos geros rūšies 
prekes. Maistas Ii Europos s»jidėlia. 
2608 W. «• St.. Chicago, Ui. *062». 

TEL. — WA 5-2787 
tiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiimiiini: 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMaiHmiiiiiiiiini 

M O V I N G 
ŠER&NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 
miHiHiHiiiinHiniiiiiiiiimiiiHiininmm 

riiiHiiiiiniuiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiimi 
įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio. 
COSM0S PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
33S3 S. Hatsted St., Chicago, IU. S0608 
2501 W. «»th St., Chicago, 00. S0S2t 

Telef.: »25-2737 — 254-3320 
% v tautas Valantinas 

iiiifiiiiiHfinnifiiiiiiiiiiiiftHiiniiiiiiiiiiiiii 

Savininko parduodamas didelis 
mūrinis namas Marąuette Parke. 
Skambint po 6 v. v. 434-2602 

Parduodamas biznis — Wasaga 
Beach, Ont., Canada. Krautuvė — 
2 sklypai; 3 vasarnamiai — 3 skly
pai. Netoli ežero prie kelio. Gerai 
investavimas. 

Informacijos Chicago je — 
telef. (312) — 7 7 6 4 0 2 5 ; 

Toronte tetef. (416) — 534-8112 

Hot Springs, Artumas, parduodamas 
mūr. namas miesto rajone, 6 kamb. 
(3 miegami), 2 vonios. Labai priva
tus. Prie krautuvių ir autobusų 

Skambinti 301 — 623-5396 

Parduodamas 2-jų butų 6 kamb. 
namas. Centr. šildymas. 2 maš. ga
ražas. Didelis sklypas. $10,000.00. 

O. GIEDRAITIENE 
13 Charles St., Hot Springs, Ark. 
71901 

2 butai, t metų senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik $82,500.00. 

Mūrinis. 2 butai Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir Campbell. V/2 aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. įrengtas 
rūsys. Labai Svarus. $65,000.00. 

52-ra ir Rutberford. Liuksus 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"randi". $69,500.00. 

lO'/i akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kolin. 8 kamb. «med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Ineome Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

PARK MAINTENANCE MAN 
Salary from $8,000 to $10,000 plūs 
benefits. Pirk experience desired. 
Some carpentry, plumbing and efcc-
trical exp. helpful. 

Norridge Park District 
4631 N. Overbill, Norridge, EL 

, Cafl Bill Sturgk at 457-1244 

H I 6 H T J A N I TO R 
$300.00 a week 

SHARKO'S 
VELLA PARK BESTAURANT 

TeL —- 629-9059 
Ask for MR. SHARKO 

F u 11 Time 
RECEIVING 

M A N 
Full benefits 

L Y T T O N ' S 
Evergreen Plaza 
Apply MR. SIMS 

'M 424-1200 

Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų mūro namas ir gara
žas. Arti Kool Aid. Graži g-vė, geri 
kaimynai. $29,700.00. , 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chieagos, prie ežero didelis na-

Dėl greito ir patogaus patarnavi-; mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie-

L i e t restoranui reikalinga 

Virtuves darbininke 
H E A L T H Y F O O D 

R E S T A U R A N T 
3236 So . Halsted Street 

TeL 526-2724 

mo namų pirkimo 
prašome skambint 

ir pardavimo 

1 • • • • » • - • » - • - * « « • • 4 

P U S M E Č I U I 
$97.00 Chicagoje 

$73.00 
C 1 c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Penaininkamu auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

1. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzie Avenue 

VILIUI HOFFMANU1 
Telef. _ 767-0600 
Budraitis Realty 

4343 West 63rd Street 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų regul iav imas 
ir balansavimas. Stabdžiai . Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. F I R E S T O N E T I R E S . Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock abeorbers. Muff lers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. C h a n g e of ofi 
and Fiitera. 

> M > M » t M M I M M M I M M I I 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistaL Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 VVest 59th Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8 : 0 0 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai . popiet. 
Aventadieniais uždaryta. Sav. M I K A S C E S A S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiimiminiiiiiiii» 
M. JL Š I M K U S 

NOTART ITBIJC 
I>XOME T A I SERVICE 

4259 So. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTB8S PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
miiiuimimtmmiiiiiimiiiMiiuiiiiiHiHi 

^ • g ~ ^ 
Apaunoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomat lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 

yra vlatems prieinamos 

Geriausias Investavimas 
Lemonte ir Apylinkėse 

2em§ po 1, 2, 3, 4, 5 akrus 20. 40, 
80. 100 akrų po $5.000 u i akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. — Lemoat, Dl. 

TeL 257-4875 

65 Ir Sacramento. 6 kamb. mūr. re
zidencija. Kinas valgomasis. 3 mieg. 
2 maS. garažas. $45,000. 

56 Ir Massasoit 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija įrengtas rūsys. 2 
maš. garažas. $54,500. 

67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis, 
įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 
maš. garažas. $46,000. 

46 Ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26,500. 
66 Ir RockweQ 3-jų butų, 2 aukšt. 
mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga
ražas, $45,000 

46 ir Sacramento. Naujesnis VĄ 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

64 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
]ūsų nuosavybę, prašome kreiptis { 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel - 767-0600 

statų, švarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modemus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke, Aukšta kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlč atiduoda už $38,800. 

Grafus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis M Estate 
2625 West71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

EXPERIENCED 

SE WING M ACHINE 
0PERAT0RS 

Downtowu Area 
Tel. — 922-2916 

1 

• 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

SffiTCHBOARD 0PERAT0R 
Ęjcpemnced plug board operator. 
Light typing. Commodity broker. 
Will train if necessary. Loop area. 
Small friendly office, 

PHONE — *726-2691 

: 
i 

i 

K I T C N E N H E L P 
Need lady for cooking in fine 

Poliah Restaurant. 

WARSAW TNN 
12900 So. Ashland Ave., 

CALUMET PARK, ILL. 389-0082 

EXPERT) DOCCMBNTATJON 

C LE R K 
For export management company 

ENGINEERING EQUIPMENT 
OOMPANY 

1515 W. 22nd S t — Saite 1000 
Oak Brook. Illinois 

Porottiyy Krleg — Tel. 325-9400 

£XPERI£NCED 

Key Board Operator 
For Mergentimler M. V. P. 

or V. L P. 
Ali benefita 

• 
Immediate opening 

Tel. — 774-4771 

EXPERIENCED 
PREP COOK 

FŪLL TIME DATS 
Excellent benefits 

and canditions 

W3g's Restaurant 
OLD 0RCHARD SH0PPING 

CENTER 
SK0KIE, ILLINOIS 

Pt^TTNKTTE "DRAUGĄ" 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 

| SHEET METAL CABINFT MAKER 
= 2 operangs. Mušt have experience in makįng metai catoinets to 
= NEMA apecifications. 
= CALL: 224-7560 For Appaintment 

?IIIIIIMIIII||||||IUIIHIIHIIIIIIllimilllllllUIIIUIIIIIIIIIIII!IIIIIIIUMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIini^ 
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MŪSŲ KOL O N f JOS E 

• 

Ncw Haven, Ccmn, 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

parapijos rėmimo ir išlaikymo 
svarbą, galimybes ir pavojus 
jos netekti, tragediją netekus, 
ALRK Mot s-gos 33 kuopos 
pirm. M. Jokubaitė, LMKF 
New Haveno klubo pirm. Solo-
mėja Valukienė, JAV L B Conn. 
apygardos ir New Haveno LB 
apylinkės vardu — A Lipčienė. 

Pagrindinę kalbą angliškai pa 
sakė kun. J. Rikteraitis. Pas
kutinis kalbėjo jubiliatas kun. 
Karalius. Sakėsi, kalbos nepasi 
rašęs, nes norįs pasakyti tik 
tai, ką giliai širdyje jaučiąs. 
RĮrątipo dirbti visiems kartu, 
išlaikyti parapiją ir lietuvybę. 
Dėkojo už suruoštą jubiliejaus 
paminėjimą, sveikinimus, dova
nas ir sakėsi nesąs ve* tas ir ne
užsitarnavęs tokio pagerbimo. 

Reikia pasakyti, kad visi trys 
kunigai — Karalius, Pranskai-
tfe, Rikteraitis — yra čia gimę 
ir mokslus ėję, bet išlikę pui
kiais lietuviais, lietuvybės ska-
tintojais. Klebonauti lietuvių 
parapijose nėra lengva, nes pa-
parapijas sudaro *"mūsų" lie
tuviai, "anie" lietuviai ir sve
timtaučiai. Su pastaraisiais gal 
mažiausia bėdos. 

Dar kartą klebonui Ilgiausių 
Metų! Albina Lvpčienė 

WJOB Hammond, Ind., radijo stoties savininkas Irving Lewin kalba 
JAV LB E. Ohicagos, Ind., apylinkes valdybos suruoštame birželio 11 
d. parap. salėje birželio įvykių minėjime 

East Chicago, Ind. 
PAMINĖTI BIRŽELIO 

ĮVYKIAI 

JAV LB E. Chicagos, Ind., 
apylinkės valdybos ruoštas bir
želio įvykių minėjimas birželio 
18 d. labai pasisekė. Apie jį in
formavo WJOB radi jos. Stoties 
savininkas Irving Lewin pats 
minėjime dalyvavęs ir kalbėjęs, 
išgyrė programos atlikėjus, il
gėliau sustojęs prie lietuviškų 
dainų solistės Landos Ruzgai-
tės: "She is a very beautiful, 
beautiful singer". Dėkojo r e n 
gėjams už gražų jo priėmimą ir 
LB valdybos pirm. Br. Ginčaus 
kui už įteikimą jam 15 min. il
gumo magnetofoninės juoste
lės, atsiųstos specialiai tam rei
kalui Aušros Zerr (Mačiulaity-
tės) . Juostelę abu pusvalan
džius perdavęs, grožėjosi jos me 
nišku įrekordavimu ir melodijų 
grožiu. 

Po pamaldų, kurių metu pa
rapijos choras labai gražiai su
giedojo "Nuliūdo kapai" ir "Ma 
rija, Marija", kun. Ant. Saba
liauskas pasakė patriotinį pa
mokslą. Po Mišių parapijos sa
lėje minėjimą pradėjo LB pirm. 
Br. Ginčauskas. Padėkojęs atsi
lankiusiems, pristatė garbingus 
svečius kun. A Sabaliauską, 
kun. A Naujoką, WJOB direk
torių amerikietį Irving Lewinn I 
ir programos atlikėjus, Romą ' 
Kasparą ir lietuviškų dainų so 
listę Lindą Ruzgaitę, susikau
pimo minute buvo pagerbti kan 
kiniai ir žuvę už laisvę. Kun. 
A Naujokas paskaitė gražią in-
vokaciją. Paskaitininkas, PLB 

valdybos vicepirm. inž. Romas 
Kasparas skaitė įdomią paskai
tą. Susirinkusieji buvo suža
vėti jo gerai paruošta paskaita. 

Purdue univ. trečio kurso stu 
dentė Linda Ruzgaitė padaina
vo tris dainas. Gausiais ploji
mais buvo kviečiama bisui, bet 
pirmininkas, nenorėdamas per 
ilgai užlaikyti svečio, WJOB ra 
dijo savininko I. Lewin, pakvie 
tė jį kalbėti. Svečias, prisipa
žinęs, kad ir jis esąs lietuvis 
(nes jo tėvai kilę iš Marijampo
lės) ir didelis antikomunistas, 
pareiškė, kad ir jis mielai jun
giasi su čia susirinkusiais į ko
vą dėl Lietuvos laisvės, kuri 
anksčiau ar vėliau tikrai bus 
atgauta. 

Minėjimas baigtas amerikie
čių ir mūsų tautos himnais. 
Amerikos himną sugiedojo dai 
nininkė Linda Ruzgaitė 

Dvi sesutes A ir J. Kazra-
gytės apdovanojo garbingus 
svečius ir programos atlikėjus 
gėlėmis. Svečiai pavaišinti ka
vute ir pyragaičiais. Minėjime 

į dalyvavęs rašytojas P. V. Vai-
, lionis įteikė paskaitininkui R. 
Kasparui savo romaną "Likimo 
audrose" kaip mūsų apylinkės 
simbolinę dovaną už minėjime 
skaitytą paskaitą. 

VAJAUS UŽBAIGIMAS 

JAV LB E Chicagos, Ind., 
apylinkės valdybos Pasaulio 
Lietuvių dienoms paremti vajus 
mūsų apylinkėje yra baigtas. 
Savo kvotą apylinkė išpildė su 
kaupu. Jai buvo skirta 450 
dol., o surinko 711 dol. ir pini
gus išsiuntė A Vakseliui. LB 
valdybos pirm. Br. Ginčauskas 
surinko 536 dol., o jo rinkėjai, 
jaunesniosios kartos atstovai 
J. Valeika ir V. Damašius, 185 
dol. B. G. 

i t* 

mento grupė, bet keturi asme
nys neišlaikė ir pabėgo iš ligo
ninės nuo paties sunkiausio 
pasauly darbo, kaip jie vėliau 
pakomentavo, — "nieko ne

veikti". 
Taigi šis eksperimentas paro

dė, kad, nieko neveikdamas, 
žmogaus organizmas katastro-j 
fiskai sensta. jm 

f DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 24 d. 

A. t A. JULIA DOVEATT 
Pagal tėvus Faserpsky 

Gyveno 4047 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė biri. 22 d., 1978, 6:45 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edmund, marti Alice, 

anūke Claudette su vyru Cyril Sadowski, anūkas David ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Charles, motina a. a. Alphonse ir 
senelė a. a. Glenn. 

Priklausė Darius-Girėnas Am. Legion Post No. 271, Am. 
Liet. Piliečių, klubui, Brighton Parko Moterų klubui, Chicagos 
Liet. Našlių ir Našliukių klubui, Sakių Apskr. klubui, Chicagos 
Suvalkiečių klubui, žemaičių Kultūros klubui, Utenos Apskr. 
klubui, Liti. National Democratic Club, Zaraeiškių klubui ir 
Joniškiečių klubui. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 S. California Ave, 

Laidotuvės įvyks pirmad., biri. 26 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir Mirtimi, 
Laid. direkt. Petras Bieliūnas, tel. LA 3-3572 

ŽMOGAUS ORGANIZMO 
SENĖJIMAS 

Neseniai vienoje San Fran-
cisco klinikoje buvo atliktas re
tas eksperimentas — amerikie
čių medikai bandė išaiškinti, 
kaip žmogaus organizmą veikia 
ilgalaikė ramybė. 30 metų am
žiaus amerikietis Viljamsas iš
gulėjo kelis mėnesius lovoje, 
nuolat stebimas gydytojų. Svar
biausia jo užduotis buvo nieko 
neveikti, nejudėti net valgant. 
O valgė eksperimentatorius ga
na sočiai — jo kasdieninis mais
to davinys sudarydavo apie 
2500 kalorijų. Beje, iš pradžių 
buvo sudaryta didesnė eksperi-

Pasaulio Lietimų Bendruomenes pirmininkui 
BRONIUI NAINIUI, šeimai ir artimiesiems, motinai 

M A . O N A I N A I N I E N E I ' 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 

East Chicagos, Ind., apyl. rašyto
jai Vladas Vailionis, dalyvavęs bir-
ieub ivykių minėjime, įteikia pas-
kaitininkui Romui Kasparui savo 
romaną "Likimo audrose", kaip 
apylinkės simbolinę dovaną už mi
nėjime skaitytą paskaitą 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Chicagoje šiemet išleidžia LKB Kronikos ketvirtą tomą 
lietuvių kalba, pirmą tomą ispanų ir pirmą tomą anglų kalbo
mis, kurios bus plačiai paskleistos tų kalbų kraštuose. Jau ver
čiamos Kronikos ir j prancūzų kalbą. 

LKB Kronikos 3 tomus lietuvių kalba išleido LKRš Rėmė
jai, bet ne Religinė šalpa. Rėmėjams nustojus veikti, LKB Kro
nikos knygas leidžia LKB Kronikoms Leisti Sąjunga. 'Jos na
riai aukoja metams ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji nariai — 
100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Už visus gyvus ir mirusius 
narius kasdien aukojamos šv. Mišios. 

Maloniai prašome visų lietuvių aukų LKB Kronikos kny
goms leisti, nes joms išleisti ir plačiai paskleisti reikia labai 
didelių sumų lėšų. Aukojusieji ne mažiau kaip 100 dol., bus Įra
šomi leidžiamose knygose. 

Visiems aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

Išgirskime pagalbos šauksmą pavergtų ir persekiojamų 
mūsų brolių ir sesių lietuvių pavergtoje Lietuvoje ir plačiai jį 
skleiskime laisvajame pasaulyje jų pačių žodžiais — LKB Kro
nikos knygomis įvairiomis kalbomis, savo aukomis remdami jų 
išleidimą. 

Aukas siųsti ir čekius rašyti Šiuo vardu bei adresu: LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Chicago. IU. 
60629, U S A 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 

Valdyba 

A D 
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui 

A. f A. JONUI SPAČKAUSKUI 
amžinybėn iškeliavus 1978 m. gegužės 2 d. visiems, šioje mūsų gi
laus liūdesio ir skausmo valandoje užjautusiems, reiški&n-.e gilią 
padėką. 

Nuoširdžiai dėkojame gert. kun. Puchenskiui už maldas kop
lyčioje, gerb. parapijos kleb. kun. A. Zakarauskui už gedulingas 
pamaldas bažnyčioje ir kan. V. Zakarauskui už apeigas šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdus ačiū sol. Elenutei Blandytei už taip gražų giedojimą 
bažnyčioje. 

Dėkojame muz. F. SCrotiai už labai jausmingą atsisveikinimo 
žodį ir maldą ir jo vadovaujamam Vyčių chorui už sugiedojimą 
paskutinį Jam "Marija" koplyčioje. 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, už gėles, už aplankymą 
koplyčioje, dalyvavimą gedulingose pamaldose ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą. 

Dėkojame grateešiams ir visiems už užuojautos žodžius ir 
paskutinę Jam pagarbą. 

Taip pat dėkojame laidotuvių direkt. Donaid Petkui už gražų 
laidotuvių tvarkymą ir nuoširdų mums šią skaudžią valandą pa
tarnavimą. 

Žmona JUZEFĄ ir Sunos JONAS 

> 

D 
A.f A. 

KAZIMIERA JONIKIENE 
Mūsų mylima teta mirė 1978 m. birželio 18 d. ir buvo palaidota 

birželio 21 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteiks jai paskutinį patar

navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
v Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atlaike gedu

lingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gelių bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donaid A Pet
kui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Dukterėčia Petrė Laukaitienė su šeima 

A. f A. ANTHONY PUKINSKAS 
Gyveno 6837 S. Campbell Ave., Chicago, m. 
Mirė birž. 21 d., 1978, 10:40 vai. ryto, sulaukės 72 m. amžiaus. 
Gimė Rockdale, IUinots. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Justina Peika su dukra 

Sytvia Michalak ir šeima, Julija sakinskienfi su vyru Petru ir jų 
duktė Alma Būrys su vyru Linu ir jų šeima; brolio sūnus Eugene 
Pukinskas su šeima; švogeris Joseph Macus gyv. Floridoje, teta Joa
na Bartkus gyv. East Chicago, Ind.; 3 pusseserės Jen Nitrikas su 
šeima, Estelle Hogya su šeima, ir Helen Yadron su šeima Ster-
ling, m., pusseserė Teresė Pukinskas ir pusbrolis Charles Pukinskas, 
kiti giminės, drangai ir pažįstami. 

Priklausė ZagarieCių klubui. 
Kanas bus pašarvotas šeštad., 6 vai vak. Lack-Lackawicz kopi., 

2424 W. 69 St. Laidotuvės {vyks pirmad., birž. 26 d. iš kopi. 9 vai. 
ryto brs atlydėtas J SvC. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks ged pamaldos ui velionies -;eią. Po pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Seserys k kiti gimtais. 
Lald. direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tel. 737-1213 

A. A. 

VLADUI STOŠKUI netikėta; mirus, 
seserį ir svainį Albiną ir Joną Jakubauskus 
ir jų dukrą Iną giliai užjaučiame. 

V. ir B. Aušrotai 
J. ir M. Jokūbaičiai 
L ir A. Petrikoniai 
A, ir A. Pilipavičiai 
S. ir A. Požėrai 

J. ir A. Šalkauskai 
M. ir S. SI a bok a i 
A. Rugys 
M. ir Z, Strazdai 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6 
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS • 3UTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 24 d. X Prof. dr. Algirdas Jurėnas 
verčia į lietuvių kalbą šv. Raš-

bažnyčia _ "St t o " S * , t e s t a m e n t ą - Y r * £ 
Peter Catholic Church" Keno- ^ . v ū c i u ' . k a d

A y e r t l ™ ^ 
shoje, Wis., išleido apžvalgini ^ * " • "J*"- . ^ f * 1 * * 
leidinį paminėti savo parapijos! ^teronų vadovybe sudarė 30 
75 m. jubiliejui. Lietuvių ^ vertimo t i k i m o komisiją, kū
pi ja Kenoshoje įsteigta 1903'™* ^ k l f f 1 : K . f 0 ^ 
m. Leidiny konspektyviai duo-iį*8' J : J 2 ? \ X . S S * * 1 * ^ 
dama daug istorinių žinių apie 
lietuvių įsikūrimą šiame mie
ste, apie parapijos steigimą ir 
veiklą. Jaučiamas ir parapijos 
keitimasis tautiniu požiūriu, kai 
lietuviai išsikelia, sukuria miš
rias šeimas ir kt. Tačiau ma-

X Kun. Jonas Rardauskas. 
švenčiąs kunigystės auksinę su
kakti, kun. Petras Cibulskis ir 
kun. Antanas Kelpšas, švenčia 
sidabrines sukaktis, birželio 23 
d. U vai r. Marijonų vienuoly
no koplyčioje atlaikė koncele- i tvti> **d .parapija yra gyva ir 
bracines Mišias, kurių metu pa- i d a u S ž a d a n t i »v<> ****>• b e 
moksią pasakė kun. Donaldas j nvčia> mokykla, vienuolynu ir 
Petraitis. vienuolijos vyr. va- |P I a č i a v e i k l a - L e i ^ y * katalo-
dovo pavaduotojas ir Romos | &** formatu gražiai išleistas, 
marijonų vyresnysis. Su jubi- x Birželinės pamaldos ir Jo-
liatais kartu koncelebravo kun. ^į^ Lį e t u v į 0 sodyboje bus šį 
J. Kardausko brolis kun. Anta-' sekmadienį, nuo 2 vaL po pietų, 

provinciolas kun. j j ^ ^ Brinkai vadovaujant. nas Kardas 
J. Dambrauskas, viceprovindo-
las kun. S. Saplis, vienuolyno 
vyresnysis kun. V. Rimšelis, Ma-
rianapolio vyresnysis ir mo
kyklos direktorius kuru P. Ba
rauskas ir kun, J. Petrauskas, 
taip pat didžioji dalis kapitulos 
narių. Pabaigoje sugiedojus 
"Te Deum laudamus", buvo už
baigta ir XV-toji provincijos 
kapitula. 

x Indrė Baužaitė gavo ma
gistro laipsnį Cbicagos univer
sitete biznio administracijos 
srity. Indrė 1976—77 m. buvo 
universiteto biznio administra
cijos studentų vicepirmininkė. 
Indrė dirba Bank of Amerika, 
Chicagoje. Ji 1976 m. baigė 
Northwestern universitetą, kur 
gavo bakalauro laipsnį iŠ elekt
ros ir biomedical inžinerijos. 
Ji yra baigusi St. Joseph aukšt 

Užkandis. Visi laukiami. 

M. Kavolis, A. Trakis ir litua
nistas M. Kūjus. Komisija po
sėdžiauja antradieniais, "Tėviš
kes" parapijos patalpose. 

X "Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos cho
ras, vedamas muziko Jurgio 
Lampsačio, yra pakviestas da
lyvauti Pasaulio lietuvių dienų 
metu ruošiamose evangelikų 
pamaldose Šv. Andriejaus baž
nyčioje, Toronte. Pamaldų me
tu pamokslą pasakys kun. An-
saa Trakis. 

x Venecueios Lietuvių Ben
druomenės vadovybė gražiai pa
minėjo lietuvių šiame krašte 30 
metų (1974—1977) įsikūrimo 
sukaktį. Be kitų dalykų, išlei-

Marijos aukSt. mok. Chicagoje naujai įvesdinta Motinu klubo valdyba. K k. j d.: Madeline Waltera, Harriet 
Barabasz, Mildred Lovergine, seselė Mary Reparata, Marilyn Cigar, Patricia Danaher, pirm. Patricia 
Wagner, Margam Neumann, Agnės Barrett, Geraldine Vondra 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKSLO IR KCRYBOS 

SIMPOZIUMO TARYBOS 
POSĖDIS 

kių naujų pasiūlymų, tai se- Į autobusus, vyko į Rockf ordą. 

X Lilija Nastonaitė - Siddiq, 
Kazio ir Olgos Nastonų duktė, 
birželio 11 d. Cbicagos Ulinois 
universitete, Cr*cle Campus, ga-

Birželio 21 d. vakare Alberto 
I ir Irenos Kerelių rezidencijoje 

do gražų, spaustuvėje spaus- P a l 0 3 P a r k m> ^ J u o z a s 

dintą leidinį — specialų "Gai- Rimkevičius sukvietė posėdžiui 
rės" biuletenio numerį, skirtąį m o k s l o „. kūrybos simpoziumo 
sukakčiai. Jo 1 egz. atsiuntė į t a r y b ą o ^ a v o dr. Gedimi-
ir "Draugui". 40 puslapių di- n a s B a m k a S t i n l S t a s y s J o -
desnio formato leidinyje pa-; k ū b a u s k a 8 > mž. Albertas Kere-
skelbta daug rašinių bei žinių l i s i n ž J u o z a s Ril„kevičius, dr. 
iš lietuvių gyvenimo, istorinių \ T o m a s Remeikis ir kun. Vik-
nuotraukų. Redagavo Juozas t o r a s R i n g ^ Taryba nuta-
Kukanauza, adr. Calle Maeteįrė> k a d organizacinį komitetą 
89 — 21, EI Trigal Norte, Va-1 y r a geriau pavadinti vykdomuo-
lencia, Venezuela. 1 ^ komitetu. Svarstė taip pat 

x "Chicago Tribūne" išspaus-! ir apie simpoziumo vardo parin-
dino kun. J. Prunskio laišką, \ kimą, nes lietuviškasis "moks-
kuriame pabrėžiamas lietuvių j lo ir kūrybos" pavadinimas kai 

Į nepasitenkinimas, kad naciai į kuriems lituanistams nepatin-
į įsikūrė Marąuette Parke. Pri- j ka. Jeigu bus iš lituanistų ko-
\ menama, kaip naciai pašalino 
i nepriklausomą lietuvių vyriau-

mokyklą Kenoshoj, Wisc., k u r į v o anglų literatūros magistro I *ybę«. k a i ^etuviai nesidėjo į SS 
4043 Seventh Ave., gyvena jos1 diplomą. Ji mokytojauja Oak 

kančiame posėdyje bus jie svar
stomi ir vertinami. Reikalų 
vedėju taryba išrinko J. Rim
kevičių. 

Nutarta, kad ketvirtojo mo
kslo ir kūrybos simpoziumui 
vieta yra tinkamiausia Chica-
ga. Taigi ketvirtasis simpo
ziumas nutarta ruošti Jaunimo 

Šauliai, nuo pat įsisteigimo 
Lietuvoje, švenčia Iv. Jono šven
tę, todėl ir šia išvyka norėjo 
padėti to miesto būriui, vad. A. 
Pociaus, atšvęsti tą šventę. 

Autobusai, atvežę šimtinę či-
kagiečių, išlaipino lietuvių klu
bo miške, kur yra įrengta ge
gužinėms patogi vieta, čia sve-

pasitiko vietiniai, kurių 
tarpe, Lietuvos Nepriklauso-

centre 1981 m. Padėkos savaite c 
galio dienomis. 

Iš pasitarimų svarbiausias Į mybės akto signataro brolio du 
klausimas buvo surasti vykdo- sūnūs šernai ir kiti. Prasidėjo 
majam komitetui ir mokslinės 
programos komitetui pirminin
kus. Pasiūlyta keletas kandi-

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

SKRIAUDŽIA VAIKUS 

3,963 atvejais buvo Cook ap
skrity ir Cbicagos mieste pra
nešta, kad skriaudžiami ir 
piktnaudo jami vaikai Tyrimai 
parodė, kad daugiausia kaltos 
pačios motinos. 

PATAISOS 
Iš aštunto skyriaus mokinių, 

kurie dėl nemokėjimo skaityti 
negavo pažymėjimų, daugiau 
kaip 90% vasarą lanko pamo
kas. Tokių Chicagoje atsirado 
apie 59,200. 

SAUGESNI AUTOBUSAI 

261 policininkas paskirtas 
saugoti keleivius autobusuose, 
traukiniuose Chicagoje. Jų 
skaičius bus padidintas. Be to, 
policininkai, paskirti kitoms 
pareigoms, protarpiais pereis 
autobusus, traukinius. Taigi 
— tūkstančiai policininkų da
bar padės saugoti keleivius. 

UŽDAROMA BAŽNYČIA 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 

1650 N. Paulina, Chicagoje, 

Lawn, BĮ, aukštesniojoje mo

dalinius. Lietuviai priešingi na
cių demonstracijoms Marąuette 
Parke. 

tėvai 
X Alfonsas Kairys, "Drau- j kykloje, kur dėsto anglų ir vo- Į 

go" skaitytojas Dehli, Ont.,'kiečių kalbas. Dabar pradėjo į x Dešimteriopas maistai Jsi-
Kanadoje, buvo į Chicaga. atvy-1 ir toliau studijuoti, kad įsigytų jautrinimas — 508 Alvudo radi-
kes. J "Draugą" jį atlydėjo &• 
kagiškė Rasa Žhipsnytė, krikš
to dukra. Svečias domėjosi 
"Draugo" spaudos darbais, ap
sirūpino lietuviškomis knygo
mis. 

x Zita Zmbo, Canton, Mich., 
atsiuntė savo dienraščiui auką. 
Ačiū. 

x L. Vyčiu m. - Ind. Apskr. 
gegužinė - piknikas įvyks liepos 
4 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
St Pradžia 12 vaL dieną įėji
mas 1 dol. suaugusiems bet už 
tai bus veltui loterijos bilietas. 
Bus įdomu ir linksma. Nesigai
lėsite atėję. Visi lietuviai kvie
čiami, (pr.). 

X Lietuvių Evangeliko Refor
matų bažnyčios 31-sis Sinodas 
įvyks birželio 24-25 d bažny
čios patalpose, 5230 S. Arte-
sian Ave. šeštadienį, pradedant 
4 vai. popiet, bus svarstomi baž
nyčios reikalai; sekmadienį 10 
vai. iš ryto iškilmingų pamal
dų metu bus ordinuotas į dia 

šį rudenį mokyklų administraci- jo paskaita šį šeštadienį, 9 vaL 
jos specialybę. • I ryto Sofijos Barčus šeimos ra-

-», ~ . ^ «. . , . 'dijo valandos metu. 
x Emerson Quiet Kool vesin- \ 

tavą šiandien pirksi, šiandien; x Simas Kudirka specialiai 
gausi pas Gradinską, 2512 W. atvyksta į Australijos lietuvių 
47 St., 376-1998. Atd. 9—6; i Sambūrio choro koncertą — su
pimo, ir ketv. 12—6. Sekm. ir sipažinti su australiečiais. Kon-
treč. uždaryta. (sk.). jcertas įvyks liepos 9 d., sekma-

X Beverly Shores vasarai iš- dieni Jaunimo centre. Bilietai 
nuomojamas 3-jų kambarių; gaunami J. Vaznelio Gifts In-
butaa. Skambint teL (219) ternational parduotuvėje. 
872-3129. (sk.). (pr). 

x A. a. dafl. Telesforo Va- x I**«w* *»«> invaHdo ir 
Uaos žmona Aldona Valienė savanorio - kūrėjo a. a. Alfonso 
raošiasi išleisti dailininko mo- Tiškevičiaus vienerių metų mir-
nografiją ir indeksuoja jo kuri- ties sukaktį minint šv. Mišios 
nius. Tam tikslui maloniai pra- ^ J° s ie l i* b u s atnašaujamos 
šome visus, kurie turi jp apal- I i eP0 S x d - Šeštadienį, 8:30 vai. 
votus kūrinius Chicagoje, pra- TyUi T- Jėzuitų koplyčioje. Gi-
nešti teL PR 8-5154 arba rašy-' minės, draugai ir pažįstami pra-
ti: adr.: Valerija Čepaitienė,! ^m* pamaldose dalyvauti. 
6722 S. Campbell Ave., Chicago, Žmona ir duktė 

linksmi pokalbiai ir malonus f * ™ ^ . * ™ ^ ^ . ^ 
pabendrav^as. Stalai b u v o , ^ ^ ^ 1 ^ . ^ ^ ^ J ^ 
apkrauti maistu. Seimininkės: P*™P*f» ****** P « . 4 ^ 

datų, bet kuriuos reikėtų I M. Pocienė, P. Nekrošienė, Bil-1 
kviesti, taryba nutarimo ne- j kienė au šypsena sunkiai darba-
padarė. Pirmininkų kvietimo i vosi. Gaivinaričiais gėrimais 
klausimas paliktas sekančiam i aptarnavo J. Bobelis su padėję- , _ - . . - . . 
posėdžiui, kuris bus šaukiamas i jais. šeiniininkės ne tik sunkiai I1 _ a . ~ 8 l_. ^ " 
rugsėjo mėnesi j dirbo, bet ir didelę dalį maisto 

A. Kerelis padarė pranešimą j suaukojo. 
apie galimybę suruošti mokslo! J. giugždinis ir K. Venskus 
ir kūrybos simpoziumą Austrą-į su armonikom traukdami links-

šias sekmadieniais tesueina iš 
viso apie 250 žmonių. Arkivys
kupija, šelpdama tą parapiją, 
per paskutinius penkerius me-

lijoje. Tokiam simpoziumui 
Australijos lietuviai yra pajė
gūs ir rengėjai uoliai jį ruoštų. 
Reikėtų betgi iš Amerikos aš
tuonių ar dešimties mokslinin
kų iš įvairių mokslo sričių pa
skaitoms. 

Dr. T. Remeikis pastebėjo, 
kad, ruošiant mokslo ir kūrybos 
simpoziumus Amerikoje, neuž
tenka ribotis šio krašto lietu
viais mokslininkais. Sukelti di
desnį dėmesį moksliniu sąjūdžiu 
reikia simpoziumui pakviesti 

DL 60629. (sk.). 
X OLYMP1A raSomosios maS. lie

tuvišku raidynu visuose modeliuose 
Ir elektrines 

(pr.). 
X S. Kudirkos • Larry Eichel 

"For Those Stffl at Sea", kny-
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Inž. Juozas Rimkevičius 

x Inž. Algirdas Idika iš Sao 
Paulo, Brazilijos, yra atvykęs į 
JAV-bes ir apsistojęs 991 Fair-
wy Dr., Palatine, DL 60067, tel. 
991-9081. Čia žada pabūti iki 
rugpiūčio vidurio, o po to vėl 
grįš į Braziliją. 

X Aukomis savo dienrašti 
parėmė: po 4 dol. — Aleksas 
Mickevičius, Aleksandras NeK 
sas, J. P. Morkūnas; 1 dol. — 
J. Kalwin. Visiems maloniai 
dėkojame. 

x Petras Dūda, Chicago, BĮ., 
maloniai pasveikino "Draugą 

mas melodijas, daugelį išjudino 
pasišokti. Balsingesnieji trau
kė lietuviškas dainas, o ponios 
pasklido rinkti miško gėlių, ko
kių Chicagoje nei geriausiose 
gėlinyčiose neužtiksL Pavakary 
prasidėjo išMmingoji dalis — 
laužas. liepsnom kylant į pa
danges, iš miško atkeliavo, bal
tai apsirengęs, su ąžuolo vaini
ku, senasis vaidyla (Petraus
kas, J.) ir patriotiškai išsakė 
šv. Jono nakties reikšmę. Svei
kinimo kalbas pasakė V. Išga-

konus kurt Eugemjus Gerulis.Ui. pas A. Dotkdą teL 47S-7399 ir,n e h^ " G t f t» International par- į p r a t ę 8 d a r n a a p r e n u m e r atą ir at-
(pr.)). tiesiai iŠ SPARTA, sav. J. L- Giedrai- į dnotnvėje, 2501 W. 71 St, Chi-j s i ų 3 d a m a a ? M ^ & u k ą y^. 

x Važiuoją automobiliu pir
madienį ar antradienį į Toronto 
Sporto žaidynes ir galį paimti 
du ar po vieną žaidėjus, prašo
mi skambint teL 776-8127. 

(sk.). 
x Atostogų sezonas Gintaro 

vasarvietėje ant Michigan eže
ro kranto Union Pier, Mich., jau 
prasidėjo. Kviečiame atvykti ir 
pasidžiaugti visais vasaros ma
lonumais. Dėl informacijų ir re
zervacijų skambint tel. 616 — 
•69-3298 arba rašyti: Gintaras, 
15860 Lake Sbore Boad, Union 
Pier. Mich. 49129. (ak.). 
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i STASE'S FASHIONS j 
Kūdikiams ir vaikam* 1 

rabų krautuve 
6237 S. KedzU A v*. 

Ttl. 436-4184 

«•, 10 Barry Dr̂  E. NORTHPORT, cago, ID. 60629. Kaina $7.95 
(užsakant paštu pridėt 50c). 

(sk.). 
N. Y. U7S1 (sk.) 

X Albinas Kurkulis. akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw. Inc.. patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 
X Mes taisome ir dengiame 

x Vasarnamis nuomojamas 
latvių rajone Milton, Ontario, 
50 min. nuo Toronto. Trys kam
bariai, virtuvė, veranda, patogu
mai; sporto bei maudymosi ga
limybės. 200 dol. mėn. Savi
ninkas Andris Grant, 18 Albe-

1 marle Ave ,̂ Toronto, Ont^ M4K 
visų rus* togns. Turime daug, 465-5106; arba 
patyrimo. Esame apdrausti. ' 

Kreipkitės į 
ARVYDA KIELA telef. 434-9655. (ak.). 

X Kam reikia gintaro žiedų! 

stankams - Saulaičiams tuo pa
čiu adresu, teL 469-4561. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė 

rmkima. iš gražiauaio gn5an>iD a m a» X%?°??^ ^ o > 
'Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. t 
V| 7-7747. (at.) 

bai ačiū. 
x Paminklai prof. Kairiui ir 

K. Bieliniui Dr. Jonas Valai
tis prof. S. Kairio ir K. Bieli
nio paminklų komitetų vardu 
kviečia lietuvišką visuomenę 
savo auka prisidėti prie pamin
klų pastatymo. Aukas siųskite 
vajaus komiteto pirm. Juozui 
Skorabskui, 1684 S. 50th Ave., 
Cicero, U. 60650. Čekius rašy
kite: Prof. S. Kairys and K. Bie
linis Memorial Commlttee. 

(pr.). 

mokslininkų ir iš tolimesnių j naitis, S. Cecevičienė ir Rock-
kraštų. Galėtų kai kas atva-1 fordo šaulių būrio pirm. A. Po-
žiuoti iš Australijos, Vokietijos cius. Susirinkusieji sudainavo 
ir iš Pietų Amerikos. Susida- keletą, tai dienai pritaikintų 
rytų šiek tiek daugiau išlaidų, Į dainų. Po to, šaunioji vietinė 
kurias verta daryti dėl simpo-į jauna lietuvaitė Špokaitė, pasi-
ziumo didesnio pasisekimo. 

J. Rimkevičius pastebėjo, kad 
pereitu mokslo simpoziumu su
sidomėjo ir amerikiečiai ir lietu
viai pavergtoje tėvynėje. Ame
rikiečiai stebisi tokiu dideliu lie
tuvių moksliniu pajėgumu. Kai 
kurių profesorių nuomone, var
giai ar Amerikos akademikai 
galėtų tokį simpoziumą su
ruošti, koks buvo pernai me
tais. Turime tik džiaugtis, kad 
toks yra mūsų mokslinės kūry
bos įvertinimas išeivijoje. 

Taigi mūsų visuomenė akade
miniame gyvenime yra labai 
pažangi, o simpoziumų rengėjai 
yra geri organizatoriai. 

Sekančio mokslinės kūrybos 
simpoziumo reikalais kreiptis 
pas reikalų vedėją J. Rimkevi
čių, 4627 So. Kilpatrick Ave., 
Chicago, Illinois. Telef. (312) 
585-1983. V. R 

ft ACTJV KELK>N£ 
I ROCKFORDA 

Birželio 18 d., po labai aud
ringos nakties, Cbicagos Vyt 
D. rinktinės šauliai, pripildę du 

gėrėjo dienos įspūdžiais. Visi į 
Chicaga grįžo pavargę, bet pa
tenkina J. Yla 

MIRTIS ŽAIDŽIANT 
Lošiant beisbolą, sviedinys 

taip smarkiai pataikė į krūti
nę, kad 10 metų berniukas 
Bobby Roggatz mirė. 

ramos. ParapieČiai, šią baž
nyčią ir parapiją uždarius, bus 
paskirstyti į gretimas para
pijas. 

SUGAVO 
Areštuotas 17 m. jaunuolis 

Carlos Costa, gyv. 2735 N. 
Francisco Ave., Chcagoje. Jis 
tris kartus peršovė autobuso 
šoferį Eug. Carazetta, 45 m. 
Dabar bus teisiamas. 

STRAUSO ŠIKŠNOSPARNIS 
šį savaitgalį prasideda kon

certai Grant Parke. Birželio 24 
ir 25 d. 7 vai. vakaro Cbica
gos operos mokykla ir Lyric 
operos baleto mokykla atliks 
Strauso "šikšnosparnį". Kon
certai vyks naujoje estradoje, 
arčiau miesto centro. 

Advokatas JONAS ftIBAtTIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

T«L — 776-3599 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak. 

šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

tfiiiiiiniiiiuiiiiiiimmiimiflniiiiininnmiiniin 

1 9 7 8 METŲ 
KELIONES Į LIETUVA 
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — Išparduota 

LIEPOS 25 IKI RUePIOcIO 3 
RUSPIOtlO 22 IKI RUGP. 31 

BMttvUfeaA 

4HWnimHHWWwmnwuwu»i 

įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, S2S5-S7 
W. 68 St. Chicago, H. 60629, 

||telefonas — (812) 484-4660. 
(ak.). 

X Akiniai skutimui ) Lietu
va. Kreipkitės į V. Karosaite. 

[ Optical Studio, 7051 S. Washte-
§ naw Ave., Chicago, TU. 60629. 
I i TeL 778*766. (ak.) 

x Kehoahi į Vunh| birželio 
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Mariu Kielą, 
6557 S Tabnaa Ave., Chicago, 
DL 60629, telef. (812) 787-1717. 

(pr.) 

Nuotrauka U Jungtinio jaunimo choro repeticijos Jaunimo centre. Cho
rui diriguoja mus. F. Strolia, jam talkininkauja dainavimo mokytojo 

j Vytautas Gutauskas Nuotr. Lino Meilaus 

tuo pačio bffleta. 
Į kainą i«taa visa transportadja ii Cbicagos, viešbučiai (po 

du kambaryje), per vėlimai ir maistas. 

MARIUS KIELA 
S*. Tilmaa Ava. 

Chieago, m 60629 
312—737-1717 

60HD0R TRAVEi SERVICE 
Pndaafflal Maža 

Chleasoi m 60601 
312—644-3003 

Air tarai «ubj*et to 
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