
BK*«l«Wj^NĮS?l?5WS|!*»^^ - - • " " • " - ' • • - - : . - - > . • • • - • • - • - , • -

THE LI3RARY DF C0S53ESS 
REFSi<Er*CE DEPA.UsENT 
SERIALS D I V I S I J N 
WA3.! . iT N. D . C . 2O025 

S?. ATI 

THE UTHUAIMIAN WORLD-WIDE DAILY 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE: (312) 585-9500 

VoLLMOI Kaina 20 c ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, LIETOS — JULY 22, 1978 
Nr. 170 

Prez. Carteris 
nekeršija Sovietams 

Prez. Carter savo spaudos konferencijos metu 
paminėjo Vikt. Petkų 

Washingtonas. — Sovietų Sąjun
gos ir Jungtinių valstybių san
tykiams greitai auštant, prez. Car
teris pasakė amerikiečiams ket
virtadienio vakarą, kad jis "nė
ra pradėjęs kraujo kerštą" prieš 
Sovietų Sąjungą dėl jo žmogaus 
teisių pažeidimo. 

Tačiau jis pateisino atšaukimą 
savo leidimo parduoti Speny — 
Rand Univac kompiuterį sovietų 
žinių agentūrai Tass protesto 
ženklan už disidentų nuteisimą. 

"Mes pareiškėme savo nepasi
tenkinimą labai nuosaikiu būdu, 
aiškino Carteris; aš nesu pradė
jęs keršto politikos prieš Sovietų 
Sąjungą. Mes negalime kištis į jų 
vidaus reikalus". 

Sovietai laužo Helsinkio 
susitarimus 

Prezidentas savo per televiziją 
geriausiu laiku transliuojamoje ži
nių konferencijoje palietė visą vir
tinę reikalų: tarp kitų, savo pa
grindinio narkotikų patarėjo at
sistatydinimą, kontraversinius 
Jungtinėms tautoms Ambasado
riaus Andrew Young pareiški
mus ir kongreso puolimą jo siū
lomų įstatymų projektų mažin 
ti gydymosi kainas. 

Nežiūrint savo neleidimo par 

KATALIKAI 
PASAULY 

Amerikpj per televiziją 
Sv. Raštas 

Keturi tūkstančiai amerikie
čių televizijos stočių rugsėjo mė
nesį perduos specialią programą 
— praktinius kursus — geres
niam šv. Rašto pažinimui. Pro
gramai vadovaus katalikė sesuo 
vienuolė Angelė iš Birmingha-
mo, Alabamos valstijoje, bend
radarbi audama su protestantų 
organizacijomis. Sesuo Angelė yra 
Amerikoje veikiančios katalikiš
kosios šeimos misijonierių sąjun
gos steigėja. Si sąjunga^ kuri da
bar turi daugiau negu aštuonis 
tūkstančius bendradarbių — pa
sauliečių ir kunigų bei vienuo
lių misijonierių penkiasdešim
tyje pasaulio kraštų, — platina 
pasaulyje knygas tikėjimo ir aps
kritai religiniais klausimais. • 

Kongo vyskupu laiškas 

"Išorinė ir vidinė laisvė (yra 
pirmoji sąlyga) žmogaus orumui 
apsaugoti ir jo asmenybės pilnam 
išsivystymui ugdyti", — pažymi 
ganytojiniame laiške Kongo liau
dies respublikos katalikų vysku
pai, Brazavilyje užbaigę šarvo me
tinės asamblėjos darbus. Vysku
pai laiške pabrėžia ypač religinės 
laisvės svarbą pavienio žmogaus 
ir tautų gyvenime. "Kiekviena 
valstybinė ir visuomeninė sant
varka", — rašo vyskupai, — pri
valo užtikrinti žmogui tokias są
lygas, kuriose jis galėtų gyven
ti ir veikti pagal savo įsitikinimus, 
jeigu jie neprieštarauęja visuoti
nei gerovei. Religinė laisvė, kurią 
skelbia ir Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Chartija", — pažy
mi vyskupai, — "pasireiškia ne 
tiktai kulto laisve, bet taip pat ir 
kiekvienam tikinčiajam suteikia
ma teisė religiniai auklėti savo 
vaikus, burtis į religines organi
zacijas, kiekvieno žmogaus apsau
gojimu nuo diskriminacijos reli
giniais sumetimais. 

duoti kompiuterių Sovietų Są 
jungai ir pareiškimo kruopščiai 
ištirti žibalo ieškojimo techninių 
priemonių pardavimą Sovietų 
Sąjungai ateityje, Carteris pabrė
žė, jog Jungtinės Amerikos Valsty
bės nori gerinti savo santykius su 
Sovietais. 

"Mes esame giliai įsipareigoję 
didinti žmogaus teisių gerbimą 
ne tik pas mus, bet visur pasauly
je", Carteris pasakė. Toliau ta te
ma kalbėdamas jis priminė, kad 
Sovietų Sąjunga yra pasirašius: 

1974 m. Helsinkio susitarimą 
bet dabar baudžia ir kalina disi
dentus, kurie bando vyriausybe"' 
priminti kiekvieną to susitarime 
laužymo atvejį. 

Jis vėl pakartojo, kad smarkur 
sovietų piliečių "laisvių" su
varžymas nekliudys jam ieškot' 
naujo strateginių ginklų susita 
rimo tarp abiejų branduolini-
galiūnų. 

Carteris reporteriams pareis 
kė, jog jo susirūpinimu dėl Sov'e 
tų Sąjungos Helsinkio susitarinv 
prievartavimo dalijasi ir vada 
šešių Vakarų pramoninių vals
tybių — Didž. Britanijos, Prancū 
zijos, Italijos, Kanados, VaL Vo
kietijos ir Japonijos — su kuriai 
praeitą savaitgalį tarėsi Bonnoje. 

Young ir kiti reikalai 

Dėl Yongo kontroversinio ko
mentaro, jog "šimtai, gal tūkstan
čiai" politinių kalinių sėdi Ame
rikos kalėjimuose, Carteris paste
bėjo, kad Young vėliau nusileidc 
nuo tos pozicijos. 

"Jis žino, kad aš nepatenkin
tas jo pareiškimu ir su juo ne 
sutinku, pasakė Carteris, aš ne
tikiu, kad jis vėl panašų pareis 
kimą padarytų". 

Carteris aiškino, kad Young 
buvęs civilinių teisių vadas, kai 
bėjęs apie padėtį, kuri buvo prie 
10 — 15 metų, kai tų teisių gy 
nėjai, protestuodavo prieš jų 
varžymą ir už tai buvo kalina
mi. Jis Young pavadino "laba: 

svarbiu" savo administracijos na
riu, buvusiu ypač svarbiu reika
luose su Afrikos tautomis. 

Pažymėtina, kad prez. Carteris 
pradėdamas konferenciją pami
nėjo ir Viktorą Petkų. 

Jis taip pat padarė trumpą pa 
reiškimą dėl Bourne, savo sveika
tos ir narkotikų piktnaudžiavi 
mo patarėjo. 

"Dr. Peter Bourne, atsižvelg
damas į mano administraciją, yra 
man įteikęs savo atsistatydinime 
-aštą. Aš jį priėmiau su gailes
čiu. Jis yra artimas ir asmenini 
draugas... jis yra sumanus ir pa
sišventęs visuomenės tarnas. 

PRAŠO IŠKEISTI VIKTORĄ PETKŲ 
Vliko raštas prez. Carteriui 

Marija šulskienė, Simo Kudirkos motina, dirbanti šiu« metu Putnamo seselių vadovaujamoje "Neringos" 
stovykloje, demonstruoja su stovyklos mergaitėmis p<»eš neteisingą okupuotoje Lietuvoje Viktoro Petkaus 
nuteisimą ir pasmerkimą 15-kai metų. Demonstracijos buvo Brattleboro, Vermont. mieste. (Plačiau buvo 
"Draugo" liepos 21 d. laidoje) 

PLATAUS MASTO PROTESTAI 
KANADOJE 

t 

Toronto, Kanalą. — Kai skel- Sčaranskio ir A. Ginzburgo, esąs 
bia "Tėviškės Žiburiai"', didelę 

kad Brežnevui ir Husako pokal
biu metu paaiškėjo, kad visi to
kie imperialistų :špuoliai apie 
žmogaus teises ir lai vę yra nuo 
pradžios ligi galo veidmainiški. 

Vakarų Vokietijos spaudos ži
niomis Sovietai atnaujino pasita
rimus su Vokiečių elektroninė
mis įmonėmis, kad galėtų įsigyti 
kompiuterių, kurių pardavimą su
laikė prez. Carteris."Pravdos" ter
minu, toks prez. Ca'terio ėjimas 
dar kartą parodas, kaip norima 
bloginti santykius tarp Sov. Są
jungos ir JAV. 

Žemes drebėjimas 
WASHINGTONAS. — Nica-

raguos valstybėje buvo junta
mas stiprus žemės drebėjimas, 
apie 50 mylių nuo sostinės Ma-
nauga. Apie tai praneša Ameri
kos geologijos stebėtojai. 

Brežnevas puola 
Vakarus už disidentų 

gynimą 

Maskva. —Sovietų Rusijos dik
tatorius Brežnevas pirmą kartą, 
pareiškė savo nepasitenkinimą I P i e s t ų bangą prieš Sovietų Są 
vakariečių reiškiamais protestais JunS3 VISOie Kanadoje šukele 
dėl Sovietų nuteistų disidentu.! d v : e J u ž y d u 'eismai: A. Sčarans-
Brežnevas tai pavadino veidmai- k l ° ~ Maskvoje ir A. Ginzburgo 
nyste. Diktatorius atostogauja ~ Kalugoje. Abu jie yra kovoto-
Kryme ir ten praėjusi ketvirtadie-1 Jai u ž žmogaus teises. Bene aš-
nį, kalbėdamas su Čekoslovakijos! tnausiai reagavo Ontario prem-
Gustavu, Husak, padarė piktą p a | jeras W. Davis, pasiųsdamas spe-
reiškimą vakariečių atžvilgiu. Ap- c i a 1^ rašta- Sovietų Sąjungos am-
rašydama tai "Pravda" pakalti-! basadonui Otavoje. VV. Davis pa-
no prez. Carterį šantažu, kad šis 1 brėžia, kad šiuose teismuose iš 
sulaikęs kompiuterių pardavimą j tyrųjų yra teisiami ne A. Ščarans 
Sovietams. "Pravda" pabrėžė,! k i s s u A- Ginzburgu, bet Sovietų 

Sąjungos konstitucija, vyriausy-< 
bės subrendimas ir morališku 
mas. Atitinkamas išvadas pada
rys laisvojo pasaulio piliečių vi
suomenė, kuriai šioje Sovietų Są
jungos byleje tenka prisiekusiųjų 
tarėjų vaidmuo. Premjeras VV. 
Davis, specialiai nutraukęs savo 
atostogas, dalyvavo prie Ontario 
parlamento Toronte įvykusiose 
demonstracijose. Jas suorganiza
vo vietiniai žydai, kurių eilėse y-
ra nemažas skaičius A. Ščarans-

Į kio giminių, susilaukdami ir kitų 
tautybių paramos. Vienas ukrai
niečių plakatas reikalavo laisvės 
ir jų tautiečiui istorikui Valenti
nui Morozui. 

Minėtuosius teismus specialiu 
pareiškimu pasmerkė ir Kanados 
užsienio reikalų min. D. Jamieso-
nas, ankščiau pasiūlęs Sovietų 
Sąjungai A. Ščaranskį išleisti pas 
gimines Kanadon. Deja, niekas 
nė žodžiu neužsiminė apie tuo 
pačiu metu Vilniuje teisiamą 
Viktorą Petkų. Jį tik vienu saki
niu paminėjo Toronto dienraš
čio 'The Globė and MaiP įsidė
tas pranešimas iš Maskvos: be A. 

New Yorkas — Liepos 16 d. 
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas pasiuntė šio turinio te
legramą Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentui, prašydamas 
išleisti Viktorą Petkų, Anatolijų 
Ščaranskį ir Aleksandrą Ginzbur
gą: 

Viktoras Petkus, Gulago lage
rių dvylikos metų veteranas, yra 
1976 metais įsteigtos Lietuviško
sios grupės Helsinkio susitari
mams stebėti vienas steigėjų. 
Belgrado konferencijos išvakarėse 
jis buvo KGB suimtas ir be teis
mo išlaikytas kalėjime beveik iš
tisus metus. Jo patyčių teismas 
Vilniuje, Sovietų okupuotos Lie
tuvos sostinėje, įvyko tuo pačiu 
metu, kaip ir Anatolijaus Šča 
ranskio bei Aleksandro Ginzbur
go. Jis gavo drakonišką bausmę — 
10 metų kalėjimo ir 5 metus vi
daus trėmimo. 

Ponas Prezidente, aš labai pra
šau Jus imtis visų galimų žygių 
— net ir pasikeitimo kaliniais — 
tiem? narsiems kovotojams už 
žmogaus teises — Viktorui Pet
kui, Anatolijui Sčaranskiui ir 
Aleksandrui Ginzburgui — iš-

! gelbėti. Pasirašė: dr. Kęstutis 
Valiūnas VLIKo pirmininkas. 

Tokio pat turinio telegrama, 

pasirašyta Vliko politinių ir tei 
sių reikalams vicepirmininko dr. 
Broniaus Nemicko buvo pasiųs
ta JAV valstybės sekretoriui. 

teisiamas lietuvis kovotojas už 
žmogaus teises Viktorus Pyatkus, 
o taip pat ir kažkoks vakarie
čiams žurnalistams niekada ne 
girdėtas A. Filatovas, kaltinamas 
špionažu. 

Sen, Dole laiškas 
prezidentui 

KALENDORIUS 
Liepos 22 d.: Platonas, Mari

ja Magd.. Jovartas, Auksė. 
Liepos 23 d.: Apolinaras. 

Brigita, Tarvilas, Gelminė. 
Liepos 24 d.: Ursinas, Kristi

na. Seigis, Jurga. 
Saulė teka 5:35 vai., leidžiasi 

8:19 vai. 
ORAS 

Karšta, ir drėgna, galimas lie 
Japonijoj yra dideli* žmonių perteklius. Cia matyti suaigrūdusieji *"? s u perkūnija, temperatūra 
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apie 85 1. Sekmadieni vėsiau. 

Maskvoj apstumdė 
JAV ambasados 

sekretorių 
MASKVA. — Amerikos dip

lomatas, kuris buvo oficialus 
Amerikos ambasados stebėtojas 
Sčaranskio teismo, netoli amba
sados buvo žiauriai sulaikytas 
sovietinio milicininko. Amba
sados antrasis sekretorius Ray-
mond Smith buvo apstumdytas, 
sužeista ranka, išvilktas iš ap
siausto. Ambasados tarnauto
jai pasakoja, kad pastruoju me
tu ambasadą saugą rusų sargy
biniai pasidarė labai grubūs ir 
priekabūs. Manoma, kad tai 
kerštas Amerikai už sovietinių 
teismų smerkimą. 

Vieną kartą 
pakalbėjo kitaip 

Geneva. — JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Young, vieną 
kartą padarė nepalankų pareiški
mą komunistų atžvilgiu. Jis, kal
bėdamas Tarptautinio amerikie
čių klubo priešpiečiuose, pareiškė, 
kad Sov. Rusija ir Kuba turėtų su
stabdyti paramą Etiopijai ir Afri
kos kontinente baigtų destrukty
vią veiklą. 

Kinija buržuazeja 
Tokio. — Japonijos firma Hi

tachi parduos kom. Kinija; spal
votų televizijų už 150 mil. 

Nauja Maskvos baze* 
Londonas. — Skelbiama, kad 

Etiopijos laimėjimą1, jau 10 me
tų besitęsiančiam ginče su Soma-
lija, yra Maskvos laimėjimas. Ji 
galės įsteigti pastovią bazę Mas-
sava uoste Eritrėjoj. 

WASHINGTONAS.. — Se
natorius Robert Dole parašė: 
laišką prez. Oarteriui, kad, rū-' 
pinantis disidentais Ginzburgu 
ir Ščaranskiu, nebūtų užmirš-j 
tas Viktoras Petkus. Sen. Dole,! 
šalia V. Petkaus, primena taip ; 
pat Gruzijos, Ukrainos ir Arme 
nijos disidentus, prašydamas,; 

kad jie, kurių kai kurie jau ken-
čia koncentracijos stovyklose, 
nebūtų užmiršti ir jų reikalas 
būtų iškeltas pasaulio spaudo
je. Sen Dole laiško prezidentui 
nuorašą atsiuntęs sekretorius 
Bill Kats primena, kad, kai pa
saulis daugiau susidomėjęs Šča 
ranskiu ir Ginzburgu, mes sten 
giamės iškelti V. Petkaus, dau
giau nukentėjusio, reikalą. 

Didele infliacija 
Washingtonas. — Infliacija 

šiuo metu didžiausia trijų metų 
laikotarpyje. Ji septynių mėnesių 
laikotarpyje siekė 10 proc., tačiau 
ligi metų pabaigos turės būti nu
mušta ligi 6 proc. 

Pastangos, kad nebūtų 
užmirštas trečias 

nuteistasis 
VVashingtonas. — Liepos 20 d. 

įvykusioje spaudos konferencijo
je prezidento Jimmy Carterio pri
siminimas "užmiršto" trečiojo di
sidento Viktoro Petkaus buvo 
mūsų visuomenės sugebėjimo sa
vo rūpestį dėl Petkaus perduoti 
VVashingtonui rezultatus. 

JAV Liet. Bendruomenės kraš
to valdyba nuoširdžiai dėkoja 
bendruomeniniams vienetams, 
organizacijų vadovybėms, laik
raščių redakcijoms ir paskiriems 
tautiečiams, įtaigojusiems dėl 
Petkaus nuteisimo pravesti ati
tinkamą akciją. Ypatinga padėka 
tenka "Margučio" radijo progra
mos vadovybei už gausų telegra
mų siuntimą ir "Neringos" sto
vyklautojoms už platesnio mas
to demonstracijų suorganizavi
mą. 

JAV LB krašto valdyba taip 
pat dėkoja Baltųjų rūmų pareigū
nams Ann Wexler ir Victoria 
Mangiardo, kurios V. Petkaus rei
kalui teikė ypatingą dėmėsi, susi
tiko ir veikė drauge su JAV LB 
krašto valdybos atstovu VVa-
shingtone A. Gurecku ir Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninke Aušra Zerr. Jų pastango
mis LB paruošta dokumentacija 
buvo pateikta aukštosioms Bal
tųjų rūmų ir Tautinės apsaugos 
tar/uos institucijoms. 

Yra būtina, kad prezidento J. 
Carterio parodytas dėmesys V. 
Petkų; būtų lietuvių teigiamai į-
vertintas. Padėkos telegramas pra
šome siųsti prezidentui Jimmy 
Carter, The White House, Wa-
shington, Dc. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Uraganas Fico nusiaubė 
Havajus, tačiau daugiausia ža
los padaryta pakrantėm, kurias 
paplovė bangos. 

— Prez. Carteris paskyrė Ha-
rold Horan, karjeros diplomatą. 
ambasadorium Malawi valsty
bei. 

— Antrasis šachmatų susiti
kimas tarp Karpovo ir Korčno-
jaus taip pat baigėsi lygiomis. 

— JAV senatas nubalsavo 
skirti 33 bil. dol. namų projek
tams ir statybos išvystymui. 

— Izraelio parlamentas po di 
dėlių ginčų nubalsavo, kad nega 
Ii būti šaukiamos į kariuomenę 
moterys, kurios dėl savo religi
nių įsitikinimų nenori tarnauti 
kariuomenėj. Priešai teigia, kad 
tai netikinčiųjų diskriminacija. 

Nubaudė hamburgerhj 
gamintoją 

Los Angeles. — McDonald, 
maltinių, vadinamų hamburge-
rių bendrovė nubausta 10,000 
dol. bauda už tai, kad ji produk
tams vietoj šviežios apelsinų sun
kos, kaip kad buvo skelbiama 
vartotojams, vartojo šaldytą. 

Atomine Pietų Korėja 
Pietų Korėja. — Pietų Korėjos 

valstybė liepos 20 d. padėjo kerti
nį akmenį ketvirtai ir penktai 
atominių jėgainių statybai. 

Nuteista jau 
keturiolika narių 

Maskva. — Sovietų Sąjungoje 
veikią disidentai pranešė, kad 

; Tbilise buvo teisiama 52-jų metų 
j amžiaus disidente moteris Valen-
! tina Poliadze. Ji buvo kaltina-
j ma tariamu šmeižiškos propa-
• gandos prieš Sovietų valstybę 
i platinimu. Trijų vaikų motina 
, Valentina Poliadze priklauso Gru
zijos Helsinkio grupei ir komite
tui kovai už tikinčiųjų laisves 
apsaugojimą. Užsienio spauda šia 
proga primena, kad nuo Helsin
kio konferencijos baigiamojo ak
to pasirašymo 1975-ais metais 
rugpiūčio mėnesį. Sovietų Sąjun-

, goję buvo nuteisti jau keturiolika 
. Helsinkio nutarimų vykdymui 

remti visuomeninių grupių na
rių, jų tarpe — keturi Gruzijos 

į grupės nariai. 
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Iš Partizano Daumanto kuopos šventės Chkagoje, Alč 
dina: Tomas Vaitvs (vaikas). Daiva Grigaitytė (mot 

VEIKLOS RECEPTŲ KNYGA 
Au'itini.'iku federacijos tarybos :inkimai 

felis suruošė po žaidimą. Po žai 
dimų visi šoko ir linksminosi. 

Lietuvių dienoms Toronte pa
sibaigus, moksleiviai išvažiavo 
Dainavos link. Atvažiavę buvo 

otis Vienoje "stoty" ; d a r "^P*1***** " ! santrai ekcifa . Korni ' > t pasiryžu-Į į, ta veiklos rec 
nė, ž . Idzelvtė ir J. k a " : _ „ . . . . , I ̂  ^ e i l c r ir ^ u .>:i a u ' ^ i : n o ! nca.ški ar idėjini; 
itė i š t raukas iš Ni- L P n V " ^ T * * Ate tmirncu , M (lavimmos. ^ p p t ų ^ n y g a j ^ -

_ . ' f e d e r a c i j o s , tarybos pirmininko, i n palengvintų būrelio vadovo' ^ " " ^ ' J ' 1 «"•> nai tes rastų. Prie ... ' . . . . . . . •» • tu " ro»rama s 
x> -• » T?„ ! ; , ! s k c programos ..•nni-ij.n nuro darbą. Receptų oiygos paprastai t: ' u ° 4 ' a 

udr ius Rucenas. Ry , . _ „ , . . J , .__.„ . : C- __.:.. -̂  i'..?„:.{._i ___.._ čiau paminėta* 

MAS STOVYKLA DAINAVOJE 
Šiais metais MAS stovykla į vė paskaitą apie Lietuvos Kata-

Dainavoje neįvyko paprastu lai- Į likų Bažnyčios Kroniką. Prele 
ku, nes birželio pabaigoje buvc gentas aptarė Nijolę Sadūnaitę, 
Lietuvių dienos Toronto mieste, i Romą Kalantą ir Viktorą Pet-
kur daugumas stovyklautojų; kų, supažindino su "Amnesty 
dalyvavo sporto žaidynėse. Dai- International", tarptaut ine or-
nų šventėje arba kitokiuose pa- gan i sa cija. kuri padeda politi-
rengimuose. Tačiau, kad galėtų niams kaliniams pasaulyje, 
tas jaunimas daivvautį ir sto- Įspūdingas šv. Mišias išklau-
vykloje, MAS CV užsakė auto- sėme lauke, prie didžiojo ąžuo-
busą atvežti juos j Dainavą. < lo. Prieš šv. Mišias vyko trum-

Liepos 2 d., sekmadienio po- pos diskusijos apie Dievą ir mū 
pietę atvažiavo apie 40 jaunimo sų ryšius su juo. Po vakarienės 
į stovyklą. Visą dieną lijo ir bu- buvo Tautos vaka ras pagerbti 
vo šalta. Vakare vyko >usipaži- Lietuvos patr iotams ir partiza
ninio programa Stovyklautojai nams. Stovyklautojai buvo su-
buvo suskirstyti j būrelius pa- skirstyti j t r is grupes, ir jie ėjo 
g ai jų miestus, ir kiekvienas bū- į keturias stot is ""' " 

je Balčiūnienė 
Alšėnas skaitė 
jolės Sadūnaitės raštų. Prie 
kryžkelės Audrius Ručėnas, Ry 
tas Kleiza ir Gintaras Grušas 

pasveikinti plakatai-:, kuriuos priminė apie partizanus, kovo-
nupiešė anksčiau atvažiavę. Ofi- jusius už Lietuvos laisvę. Prie 
cialus atidarymas, vadovų ir ta i ežero išgirdome skaitymus iš L. 
syklių pristatymas įvyko Baltų- K. B. Kronikos apie lietuviško 
jų rūmų salėje. Po to visi ture- jaunimo ištvermę ir rezistenci-
jo progos pasišokti ir pasilinks- ją prieš komunistus Lietuvoje. 
minti. Skaitė Rūta Kuraitė. Vytas La-

Stovvklos vadovybę sudarė: niauskas ir Viktoras Radvila. 
T V i i *- — - • . . . . •—• . . . tų is dalies -j.iN.ektj. įeisiu Jonas Nakas — komendantas. Ant Krvzių kalno t rys mergai- „ ., , .'.',. „ r. t- •*.. • •„ A. T « 7 - - •*• -k r, i -. • patei.<ta konKrer susirinkimu me Rasa sohunaite — vvriausia tes, L. Balčiūnaite, R. Pakštai- . . . _ . . - , . " , r -., .t, .,,*,„ >«T • •»•> n _... dziaga... lai ir.buui pirmasis ko ; mergaičių vadove ir aKordeo- te ir D. Musonyte, apsirengu- . . . V J . • . . . T •-• . , . -j-t *• i •*• misijos uzdavmvs. ' mste. Jonas Juozevicius — vy- šios kaip vaidilutes, perskaitė ,» •• » . . . . , . , , »-«. .,. --• - . - - - i - I s pramatvtų aštuonių k. misi 
nausias berniukų vadovas, v ita eilėraščius apie ugnį ir jos reiks . , .. . 

. . . .. . . T . . * ~ . . . J'>s narių try; nubvieio, o IU vie-
Musonyte — mergaičių ir va- m ę lietuvių tautoje. Po to visi ' , , -. , \ • , . . 

. ._ , j . . . v 7 . . . . . I n bu .o pakviesti keturi a i : . 
karinių programų koordinatore savo grupėse sedeio ežero pa- *. , . . . . . . 

w- i- J • <•»„„«, , . . . -, - ,. . -., . Šiuo metu komisija susideda is 
ir meno būrelio vadove, baulius kranteje ir dainavo lietuviškas , v .:. 
_ . . . i _• ^.- J • , • • .vriai nanu. Komisijos sąstatas 
Girnius — berniukų ir sporto partizanų damas, o paskui visi . ., . . , . .. 

, „ ZTl. , .. , \ . . . . . , pateikiamas aptariant komisijos 
vadovas, Romas Kazlauskas — suėjo kar tu vakarinei maldai. , , : , ,. . .. . . . . 

. . n>f^ , . , ^ i T. • - .darbų pasidaliujiiut. Komisijon i 
ūkvedys ir vandens sargas. Ote \ a k a r a s buvo labai gražus ir . n 

į, . . .„. .. . . . . A. & eina patyrę jaunimo vadovai. 
hja B a r š k ė t a _ mergaičių, raminantis. . globėjai, auklSojaj, mokytojai, 
meno ir vakarinių programų va Penktadienj ,vyko žygis j . ^ / ^ ^ ^ 
dove, Danute Norvilaite — mer \ \ampler ' s ežerą. Nueię 12 my- • . »̂ • • ' 

. . . . —. ^- i „ .. ,. - - •, •• • nir!-H (rganizafjjos visuomeni-
gaicių ir literatūros pamokos h u h g l ežero, pailsejom ir pa- n j n k a I , ^ . v , ^ ^ d a u . 
vadovė Lione Braduna.te - valgėm, pasimaudėm, žaidėme. , . , . n | , . u i i ; d , : i l : n ! i ; ;, p J t i n į 

Komisija vadovavosi Jaunųjų 
ateitininku Sambū»:o organizaci
niai matmenimis. \ a r i a : P'.ZJI 
am/ių skirstorrri j jaunučius (6-
9 mėtų) ir jatnuos (10-13 metui 
Metmenyse nurodoma, kad n^i 

UnTCANIAN WORLD-WlDE DAILY 
Secood cimss poslape paid at Chicago, 111. Pubiished daily 
except Sandays, Legai Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian CathoUc Press Society. 
Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County 

Illinots and Canada. £Isewhere in the L'.S.A. $31.00. Foreign 
counmes $34.00. 

i PaJto ««»«**« OMŽinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas neatiinčiami. Ant I»AtX» prie kviekvieno skauytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DSAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 roSn. 

Chicago ir Cook apakr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33i» 19-00 15.80 
Užsienyje 34i» 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

Rūtos paradytame vaizdelyje "Gražiausia gėlė" vai-
i). Tomas Strolii (tėvas) Nuotr. Algirdo Grigaičic 

• Redakcija straipsnius taiso ta
vo nuožiūra. Nesinaudotu, straips
nių nesaugo. Juos gūžina tik i* 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

traukhonąs atsispindės pramegi-
raėje (lavinknosi dalyje. Visa pa-

s 

penkiolika susirinkimų a< kitokių mq prieš susirinkimą, pačių jau-
renginiu taip, kad per keturius nučių ar jaunių pasiruošimą 

nutar .mu. peniai metų ga!e h»-!nerečiau fcaį I s , s » i1 vienam- Icid'mje taip, kad va-1 , i r i n k i m ų jaunučiams ir tiek patį žymėta 
reguliariai, grindinė medžiaga bus ^utelkta'į m e t u s s u s i ^ a r o šešiasdešimts su- prieš-susirinkimą. Taipgi yra pa-

, . . . . , . , . -- ... ^ a d v a - L i r i n k i m u jaunučiams ir tiek pat į žymėta suiirinkimui tinkama 
..) suda y;.i jaunučių ir jaunių, Salia susirinkirni reikia išvykų i dovui viskas bus po ranka. Aiš-, 
pregrames komisiia. Šiame pra- Ęjamtą, į įvairiu) tt inius ren- ku. iš vadovo iigi tikimasi mini-
nešime pateikiama atliktų darbų ginius, savaitgafrięs s ;yklas ,re-' malaus pa iruošimp, nes kitaip] 

[JOS l a i j> Lf. ; : , pi 

laiške programos komi-ijai nuro-
>ma. kad komisijos pi gramoj 

turėtų atsispindėti kaip ateitinin
ku pasidaroma', kuo ir kaip jau-
n i žmogaus char.akter - ir a-mo 
::>'->ė yra i rrijų >>arna. '"būtų ide
alu pregtarm; peru š;i taip, kad 
ji palengvintų .vadavo bei globė 
j-> darbą,. vadevaujant jaunučių 

palengvintų 
darbą. Receptą! oiygos paprastai 
vyra kūno penui. ) kūniškas mab 
tas turi būt! mnstingas, skanus, 
patraukliai pjttųoštas, lengvai 
prieinamas bej y • >miška^. Ko 
misijos galvcjm-. ir d\asinis pe
ną , turi boti .prasmingas, pa
trauklus ir pii etiškas, paran
kus. Prasmingumai bus koncent-

iaun:ams. 
Visi šimtą: dvidešimts susirin-

n cėpttj l<nyga liks į k i m U tos detališkai aptart i taip, 
niai svetima. į kad vadovas žinos susirinkimo 

į bendrą temą, jo užduotį ir tikslą, 
reikalingą vadovo(ės) pasiruoš:-

(Nukelta j 5 psl.) 

aštuonių me- j ruošia 
tų programą, apimančią anks-
r-iau paminė-tas amžiaus ribas. 
Kiekvieniems metams pramatyta 

urna 
būreliui ar jauių-ų būriui. Tai bū j ruotas programinėje dalyje, pat 

,! būtu 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškomas Romualdas Ališauskas, 
1944 m. g\-venęs Kaune. Atsiliepti 
prašo Natalija Germanaitė - Pteke-
\ ičienė, gyvenanti 7327 S. Camp
bell, Chicago, IL 60629. 

Tel. — 776-2104 

-Ar 

t< 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

BOSTONO IR NEW YORKO IŠ • 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

Vienos savaitės Rugsėjo 17 — $845.00 

Dviejų savaičių i. - _ 

tautinių šokių mokytoja. Irena Smagiai praleidę popietę, visi 
Pranckevičiūtė — sporto vado- mošėsi grįžti.. Dauguma mūsų 
vė, Nijolė Balčiūnienė — laik-1 j ^ v o parvežti automobiliais, 
raštelio redaktorė, kun. Anta- bet keli ėjo 8 mylias pėsti. Po 
nas Saulaitis — kapelionas. Ma vakarienės ir vėliavų nuleidimo 
ryte Iozdytė-Vilmienė - slaugė, daugelis maudėsi Epyglio ežere. 
Saulius Čyvas — programos ko- šeštadienio svargiausia s punk 
ordinatoiius, Vidas Neveraus- tas buvo MAS suvažiavimas. 
kas — muzika ir darbininkas. Atidarėme malda., kurią skaitė leivių veiklos 3 dalių progra, r* 
Darius Skiotys - - darbininkas. R Q t a Kuraitė. Suvažiavime sek J i ta ip pat pateikė susirinki- gil 

~>m,~<1,nnn mū<sn vpiVlo i s I įstaigai 

Rugsėjo 22 — $845.00 
rugpjūčio « — $1245.00 
rugsėjo 3 — $1195.00 
gruodžio 22 — $1045.00 

Visos grupės atfltnkys Kauną ir Trakus. Prie šių grupių galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
Ne% York'e. > 

GRUPĖSE VIBTŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA REGISTRUO
TIS KUO ANKSČIAU. 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės p 

TKANS-ATLANTIC TRAVKL SERVICE. INC. 

393 West Broadway, P. O. Bo.v 116 

So ith Boston, Ma VZVZ", TH. (617; 268-8764 

• • • 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterį; Ugos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Boildiną) TeL L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą.. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenoe. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvlrtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2679. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tr*^ ir šeštad 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki * vai. popiet. 

TeL REliaoce 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv.. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, trefi. ir Sešt. 

tik susitarus. 
_. —. __^^___^^__^^_^___^^.^_^_ 

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

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

' 

reikalu. 
Po paskaitos buvo pietūs, lais 

valaikis, mau Ūmasis, pavaka
riai, po kurių buvo tęsiamas 
MAS suvažiavimas. Išrinkta 

Virtuvėje vyriausi? seimininkė r e t or iavo Alma Lėlytė ir Rasa mam pasiūlymu mūsų veiklos 
buvo P. rUaulėnienė. jos padėję- Rrokytė. Vadovavo Arūnas 
ja Lelien:. o darbininkės V. Ku- p e m k u s . Chicagos Kun. Alf. 
rai tė ir J. Arštikytė. Lipniūno kuopos pirm., ir Gin-

Antradienio rytą buvome su- taras Grušas. Los Angeles Vy-
skirstvti į būrelius A, B, C. D. t a u t o Mačernio kuopos pirm. 
E ir G dainavimui taut. So- pirmoji dalis buvo kuopų pra- nauja MAS centro valdyba, 
kiams ir sportui, žaidime tink- i š i m a i . Cicero Vysk. M. Valan- pirmininkė Rasa sohunaite. 
linj krepšinį, lauko tenisą. Po č i a u s k u 0 p a i atstovavo E. šu- vicepirmininkas Arvydas, Zygas. 
nietu visi ėjome prK ežero, kur l a i t i s . vicepirm.: Chicagos Kun. sekretorė 
dau i imas t a ip pat žaidėme. Su- A . l ipn iūno kuopai A. Pemkus. korespondentė Ofelija B a r t t e 
Z ^ s r u s a J i u n a i t ė pravedi p ^ CTevelando Maironio tytė. Kol kas nėra iždininko^ 
Hfnas S Balčiūnienė _ laik- k u o p a i J. Alšėnas. pirm.: Detroi- Trumpai diskutavome umfoi-
S : L : Bradūnaitė - taut . t 0 kara l iaus Mindaugo kuopai „ ų r e i k l u . S a u l m ^ y y a s pade-
Šokius, R- Kazlauskas nardy- z . Jdzelytė. sekr.: Hamiltono 
mą. V. Musonyte — meną, S. Aleks. Stulsrinskio kuopai A. 
Girnius — sportą, J . Nakas — Venclovas: Lemonto ir apylin-
radi k) valandėlę. J. Juozevicius W u A i e k s . Stulginskio kuorai A. . . . . 
_ projektą. Po užsiėmimų bu- ž l i o b a ; ^ An-eles Vytaiito ir palinkėjo J>.em? n ^ s ^ 
vo n a l ^ . p o ^ ' b i s 3* Vita M a f o r n i o k u 0 n a i G. Grušas: ko- bo Rasa šoliunaite ta rė .rurn-

Z ^ Z ^ s T u ^ - anketa ^ * * * * * * * * **? J ^ f " H S L S J T T S S 
aoie'etninį identitetą. Klausi- k u o p a i V . DMinaitė. pirm.: ir dybai. Suvažiavimas haigta 

buvo apie l ie tuvyb. dvikal T o r o n t o S t . Šalkauskio kuopai ateitininkų himnu. 

vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 

Prices are v ?d on doube oceupancy and are subject to changes 
and or Government approval. 

; Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4: šeštad. 10-3 vai. 

IIIIIIIIIIIMIIIIIII!IMHItllllllllllllllllllllllllllllllllililllMIIIIIIIIIHIIIIII1HltlllHIIIIIM>£ 

MIS iII l l l r i m DUOTI I JETUVIAMS GERIAUSIA | 

Loreta Stončiūtė ir | PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. | 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKA | 
SI SLSIFKIMI PRIEMONE. = 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KTDIKII/ IR VAIKi; UGOS 

SPFXX4IiISTfi 
MEDKAIi BLIliDlNO 

3209 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nopiet. 
Ofs. teL 737.1168, j e x _ 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. P R 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282*4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AJUV MC.OS — CHIRURC.I.IA 
Ofisai: 

111 N"O. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAI, AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

kojo snvo MAS OV-bai ir vi 
šiems, kurie jam padėjo eiti pir 
mininko pareigas. J i s pasveiki
no naująją MAS centro valdybą 

mai kun. A. 

k l l l t UFljSČ. 

JAV nepriklausomybės šven
tės proga suruoštas laužą-; su 
pasirodymais 

Tmiadienj rėl vyko įprastos c.avo kuopų veiklumu 
panvkos Pasveikinome du ^e-
cius, atvykusios iš Ka"<idos ir jrius Razgaitis pranešė a n o 
Vakarų Vokietijos - lv)m» ^a- MAS CV-bos išlaidas ir paja 
liuką ir Rainį Valiūną. Jie lan- ^ R stovyklose ir kursuose ir 
kyšis Dainavoje. \VasrgOJe it įvairiose vietose. MAS CV pir-
ki tur šiltai sutiktas stovyklos minnkas Saulius Čyvas pranešė. 
kapelionas kun. A. Saulait ;s ką MA? CV aplankė ir ko t rūks 

Ketvirtadienį sulaukė' ,e Mi- ta CV-boje - ryšių tarp kuop'i 

ko. Montrealio ir Philadelrhiios Saulaitis. Mišių 
kuopų atstovų nebuvo suvažia- būrelis pateikė trumpą monta
vime. Sužinojome, kaip kitos ią - tema - ^ C * ^ i 
kuo P , s veikia ir palyginome su Dievo ir sužino, kad £ £ » « ? 

vo kuopų veiklumu. ?aus sieloje. Po vakarienes ir 
MAS CV-bos iždininkas And vėliavų nuleidimo atsisveikino-, 

me su Ofelija Baršketyte ir pa
sveikinome atvažiavusią naują 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nerm ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD BCEDICAL BLDO. 
6449 So. Pulaski Road 

• 

vadovę Grasildą Reinytę. Va
kare šokome ir susitikome su 
svečiais, atvažiavusiais iš įvai
rių miestų savaitgaliui. 

Šių metų stovykloje dalyva
vo gausus būrys moksleivių 

«h"~V i"^ ,v"k •"*•'- " S T S ^ S ^ - M v»*« * • — » » - * * " - -*-«n. k tmaus Jis buv<> patenkin 1 J M r v , . , -^ . .^— ~ L . „„.«*»»»., 
S P t p n u į o t . Kalbėjo apie įvairias atei t i - . v>be v.so apie 160 asmenų 

DoZia Musonyte 
t a s stovyklos tvarka ir 
nus . Pamokų metu Jonas J. da ninkų problemas, pateikė moks-į 

l Naujas 197H m. PlymouUi HORIZON — labai ekonomiškas, = 
E 4 cilioderiaL su galionu 38 mylias H 

Kaina nuo $3,950.00 
f 1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00 | 
= Patikrinkite kainas pas kitus pardavėjus ir grįžkite pas mus ir ^ 
E įsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos. = 
- Turinu- jaunuoliams mašinų; Cadillac, Bulck. Pontiac, Olds E 
5 mobile ir kitu, TAIPGI IMPORTUOTŲ. JVAJRTŲ KAINV, prade Ę 
E dant nuo <: 100.00. Mūsų dirbtuvėse prityrė mechanikai pataisys E 
s karoseriją. fo^y), sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą. = 

į BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515 f 
- Seniausias automobiliif pardavėjas ( hieagoje, gerbiamas viri tO m. 

PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik 

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAvS 

TOL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 
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Pasitinkame su pasitikėjimu 

LAUKIAME IŠTESĖJIMO VEIKLOJE 
Normalus yra kiekvienos orga

nizacijos vadovaujančiųjų asme
nų pasikeitimas, išrenkant nau
jas vadovybes. Nenormali būk
lė, kai organizacijoje ar valstybė
je vadovai jaučiasi nepakeičiami, 
kai jų priemonės nepritaikomos, 
tikslai neaiškūs, veiklos būdai 
neaptariami. Karaliaus ar prezi
dento mirtis negali sutrukdyti nei 
tautos, nei valstybės istorinių 
žingsnių. To neturi būti ir orga
nizacijoje, ypač saugojančioje 
tautinę tapatybę, mėginančioje 
išlaikyti tautinę sąmonę ir kurti 
sava kultūrą dabarčiai ir ateičiai. 
§į kelią yra pasirinkusi Lietuvių 
Bendruomenė, laisvuose kraš
tuose susibūrusi į bendrines or
ganizacijas, pasivadinusias įvai
riais vardais, savo įstatus pritai
kiusi vietos reikalavimams, Bet 
pasaulinėj plotmėj susijungusi 
vienam sambūry. 

Kai Toronte baigėsi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimas, į 
kurį iš įvairių kraštų buvo su
sirinkę atstovai spręsti bendrųjų 
išeivijos ir vergijoje nutildytos 
tautos reikalų, tai pirmiausia 
žvilgsnis nukrypo į vadovybės pa
sikeitimą. Tie atstovai darė 
sprendimus ir tvirtino ateities 
veiklos planus. Nuo tų sprendi
mų ir planų priklausys didelės 
dalies lietuvių jaunųjų kartų tau
tinė gyvybė, jiems gyvenam sve
timuose kraštuose ir net per 
siimant svetima dvasia ir skirtin-j 
gaiš papročiais. 

Bendruomenė — tai tautinė 
jungtis, kurioj turi būti išryškin
ti tautai naudingi darbai, ypač 
pažadintas rūpestis pavergtos 
tautos laisve, išeivijos tauti
niu išsilaikymu, jaunosios kartos 
auklėjimu ir visiems būsimiems 
darbams tinkamų darbininkų pa
ruošimu. Tokie susitelkę didžiu
liai būriai jau savo skaičiumi ro
do, kad išeįjjjps lietuvių daugu
ma dar yra gyva ir gyvena savo 
tautos ateitimi. 

PLB seimas tiesiogiai neruo
šia darbininkų ateičiai. Tai ne jo 
paskirtis. Bet jis duoda įgaliojimus 
išrinktai vadovybei susikurti sa
vus planus, susirasti savą kelią, 
kad ateinantieji penkeri metai 
nebūtų praleisti tautiniams 
tikslams mažiau naudingai, ne
gu kitos vadovybės vedami pra
ėjusieji metai. 

Kai Vyriausias Lietuvos išlais
vinimo komitetas ruošė Lietuvių 
chartą ir paskiau tiesiogiai ar ne
tiesiogiai paskiruose kraštuose 
organizavo lietuvius išeivius tau
tiniu pagrindu vienon bendruo-
menėn, tai daugelio ateities situ
acijų negalėjo nei numatyti, nei 
nurodyti. Bendruomenė, paski
ruose kraštuose kurdamasi skir
tingais būdais, nors tuo pačiu 
tautiniu pagrindu, turėjo susiras
ti savo kelią ir savas priemones 
tautinei veiklai vystyti. Didieji 
seimai, į kuriuos suvažiuotų lais
vajame pasaulyje išsisklaidžiusių 
Jietuvių atstovai, nugalėtų tolius 
ir finansinius sunkumus, buvo 
tik ideali svajonė. Ji tada dar ne
turėjo jokio užtikrinimo, kad tai 
bus galima kada įvykdyti. Ta
čiau svajonė tapo realybe — jau 
penktą kartą seimas buvo su
kviestas, nauja valdyba išrinkta 
ir planai, pritaikyti dabarčiai, iš 
naujo paruošti. 

įvyko net daugiau negu tikė
tasi. Buvo surengti trys jaunimo 
kongresai su didesniu ar mažes
niu pasisekimu, bet su jaučia
mais ir matomais rezultatais. Tų 
buvusių kongresų rengėjų daliai 
šiandien seimas jau yra patikė
jęs net viso pasaulio bendruome
ninio gyvenimo koordinavimo 

pareigas PLB valdyboje. Galima 
džiaugtis, kad dar daugelis anks
tyvesniųjų seimų dalyvių nėra pa
sitraukę iš lietuviškos veiklos. 
Bendruomeninės veiklos judin
tojai, kurie veikloje dalyvavo ne
toli trisdešimt metų, išrinkti net 
į centrinę vadovybę. Taip pat rei
kia rodyti pasitikėjimą ir tiems 
jaunesniesiems, kurie savo bend
ruomeninę, tautinę ir visuome
ninę praktiką yra atlikę ideologi
nėse organizacijose, bendruome
nės apylinkių ar apygardų valdy
bose, o dabar įjungti į atsakin
gą laisviesiems lietuviams gyvy
binės reikšmei veiklą —vado
vauti tautinei veiklai visur, kur 
tik sąmoningų lietuvių. 

Visiškai nereikia, kad kiekvie
nas PLB valdybos narys būtų iš
rinktas šimtaprocentiniu balsų 
skaičiumi. Bet pareikštas daugu
mos pasitikėjimas juos įvertino ir 
uždėjo jiems pareigą tęsti jau 
pradėtus darbus ir susikurti nau
jų priemonių tiems darbams at
likti. Nauja vadovybė turi ir gali 
pasitikėti lietuvių visuomenės 
dauguma, kuri demokratiniais 
rinkimais jai įteikė savo manda
tą. 

* 
Naują Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės valdybą pasitinkame 
su pasitikėjimu. Vertiname buvu
sias valdybas, kurios savo laiku 
ir savo sąlygose atliko didelių, 
net istorinių darbų. Tiek J. Bačiū-
nas ir vėliau S. Barzdukas, tiek 
buvusios valdybos pirmininkas 
B. Nainys dėjo pastangas šioje 
organizuotoje tautinėje bendruo
menėje visiems lietuviams pasau
lyje susirišti vieniems su kitais, 
kad jie konkrečiai matytų bend
rus tikslus. Jie bandė lietuvį iš
laikyti lietuviu ir jam padėti sa
vyje rasti tautinių jėgų nešti Lie
tuvos dalelę tame krašte, kuria
me gyvena. Paskiros kraštų bend
ruomenės, tolimos atstumais, 
skirtingos įsigytais naujais papro
čiais, pasidarė artimos savo dva
sia tik bendruomenės talka, pa
rama ir pastangomis. Tai buvo 
jaučiama seime, tai girdima ir iš 
kitų kraštų atstovų lūpų. 

Naujai valdybai vadovauja Vy
tautas Kamantas, joje įvairioms 
pareigoms yra išrinkti Antanas 
Juodvalkis, Mečys Šilkaitis, Vacys 
Kleiza, Romas Sakadolskis, dr. 
Algis Paulius, Antanas Saulaits, 
Daina Kojelytė, Saulius Kuprys. 
Susitikime su šia valdyba regime 
jų įsipareigojimus, norus atiduoti 
lietuviškam reikalui savo darbus 
ir laiką, kad tautinis gyvenimas 
klestėtų visuose kraštuose, kad 
jis gaivintų pavergtųjų viltis ir 
užtikrintų jaunesniųjų bendruo
menės narių pasitikėjimą ir 
bendradarbiavimą. 

2inome iš jaunimo simpoziu
mo Toronte, kad jaunimas la
biausiai yra susirūpinęs, kaip į-
statyti į tinkamą kelią jaunesnio
sios kartos su vyresniaisiais bend
ravimą ir bendradarbiavimą. Ir 
tai yra geras ženklas. Jaunieji 
lengviau randa būdų susikalbėti 
ne tik tarp savęs, bet ir su tais, 
kurie pamažu jau traukiasi iš ak
tyvios tautinės veiklos. Nemano
me, kad naujoji valdyba žengs 
tik ankstyvesniųjų vadovų pėdo
mis. J«u reikės išsitiesinti savus 
kelius' į išsisklaidžiusių lietuvių 
širdis ir jose vis žadinti atsakin
gumo už savo tautą pajautimą. 
Valdyboje yra asmenų su didele 
bendruomenine patirtimi. Ta
čiau čia reikės ir naujos patirties, 
kai iškils dar nenumatomų kliū
čių. Dėlto ir linkėtina ištesėti 
pasiryžimuose, nuolat įsižiūrint 
į šiuolaikinius tautos siekimus. 

Pr. Gr. 

ATLIKIME SAVO PAREIGA 
Lietuviai kankiniai tebelaukia mūsų visuotines globos ii paramos 

Liepos 10 d. prasidėjo keturios 
žmogaus teisių gynėjų bylos So
vietuose. Šio krašto spauda, tele
vizija ir radijas sukėlė nepaprastą 
triukšmą dėl žydų Anatolij Sča-
ransky, Aleksandro Ginzburgo by 
lų. Lietuvių žmogaus teisių gy
nimo komiteto pirmininko Vikto
ro Petkaus byla buvo to triukšmo | 
nustelbta. Izraelis sugebėjo žydų 
bylas Maskvoje ir Tūloje išgarsin
ti Europoje. Ir vėl Viktoras Pet
kus liko našlaitis. 

Net nešališkesnė spauda iš
kraipė jo pavardę ir rašė "Pyat-
kus". Tik vėliau susigriebė klai
dą atitaisyti ir teisingai jo pavar
de rašyti. NBC televizijos 5 laidos 
pranešėjas David Brinkley dar 
kartą įrodė savo nesusigaudymą 
ir VII. 13 pranešime skelbė: 
"Viktoras Petkus yra latvis". Ru
sas Anatolij Filatov ir žydas Ana
tolij Ščaransky apkaltinti Sovietų 
šmeižimu ir šnipinėjimu. Rusas 
pasmerktas mirti, o žydas kalėti 
13 m. Viktoras Petkus už tą patį 
nusikaltimą nuteistas 10 m., o 
Aleksandr Ginzburgas 8 m. kalė
jimo. 

Pasaulio žydi j a, dar kartą pa
rodžiusi lietuviams nedraugungą 
veidą triukšmu ir dideliu spaudi
mu neabejotinai patalkininkavo 
savo tautiečiams. 

Sovietų tikslai 
Nors daugelis negalavimų sle

gia Sovietus, bet ypač šiais me
tais, pasiekus apsiginklavimo pu
siausvyrą, jie pasižymi griežta elg
sena užsienio ir vidaus politiko
je. 

Komunistų partija pastaruo
ju metu sustiprino ok. Lietuvoje 
rusų kalbos mokymą ir skelbimą 
materialistinės pasaulėžiūros. Lie
tuviškąją mintį, pramintą "bur
žuaziniu nacionalizmu", stengia
si nustelbti ir nusmelkti. Tikėji
mas vis stipriau persekiojamas, 
nes jis laikomas tautiškumo gy
vybės šaltiniu. Ateizmas stiprina
mas ugdyti sovietiniam žmogui. 

Žmogaus teisių gynimas pri-
šliedinamas prie tautinės minties 
ir tikėjimo šaltinio. Štai dėl ko 
keltos bylos Baliui Gajauskui, 
Viktorui Petkui ir kitiems. Jų 
tikslas keleriopas. 

Pirmasis tikslas įbauginti lie
tuviškos minties, tikėjimo ir žmo
gaus teisių gynėjus. Patys ryš
kiausi asmenys šmeižiami, nieki
nami ir, komunistų partijai įsa
kius, "teismai nutaria" pasmerk
ti juos fiziškai sunaikinti kalėji
muose. Trečias tikslas juos ap
šaukti šnipais, visuomenei pavo-j 
jingais asmenimis, tuo būdu prie- j 
šiškai nuteikti neveiklius krašto j 
gyventojus. Pagaliau Sovietams Į 
rūpi parodyti visišką JAV bejėgis-
kurną kovoti dėl žmogaus teisių i 

GEDIMINAS GALVA 

ir laisvių Sovietuose. 

Mūsų kalbos apie laismnimą 
Mes turime bent kelis veiks

nius, šūkaujančius apie lietuvių 
tautos laisvinimą. Telieka apgai
lėti, kad jie vargu pasižymi poli
tine išmone, tikslia informacija 
ir toliau siekiančiais darbo pla
nais. Vargu galima pakęsti jų 
tūpčiojimą, bet atvirai reikia pa
smerkti savybės varžybas, kenks
mingumą ir nedorą kovą. Tokią 
elgseną galima suprasti, bet ne 
pateisinti šios išeiviškos ligos, pa
miršus tikrąjį priešą — lietuvių 
tautos pavergėją. 

Mes turime žmogaus teisėms 
ginti komitetą, bet Balio Gajaus
ko ir Viktoro Petkaus bylos buvo 
staigmena. Veiksniai nekreipė dė
mesio į ilgą pasiruošimą byloms. 
Juk jokia paslaptis, kad ok. Lietu
vos žmogaus teisėms ginti komi
teto nariai buvo tardomi. Ona Lu-
kauskaitė-Poškienė komiteto narė, 
net keturis kartus buvo KGB tam
pyta, tardyta, grasinta. Deja, mū
sieji veiksniai nesugebėjo pada
ryti tinkamos išvados ir atlikti sa
vo pareigas. Lietuvio kančia savo 
tėvynėje tesukėlė tik nelemtą pa
siskonėjimą, kaip gera gyventi, 
kad ir svetimos padangės pertek
liumi ir laisve. Tai rodo mūsų 
nusigyvenimą, kai nesupranta
me, kad lietuvių tautos laisvini
mas prasideda gynimu kiekvieno 
lietuvio, pasiryžusio kovoti už sa
vo tautos teises ir jos laisvę. 

Viktoras Petkus, lietuvis disiden
tas, sovietinio teismo Vilniuje bu
vo nuteistas 15 metų laisvės atė
mimo bausme, ši mūsų laisvės ko
votoją nepakankamai ryškiai at
žymėjo pasaulio spauda, tačiau 
JAV prezidentas J. Carteris liepos 
20 d. įvykusioje spaudos konferen
cijoje jį reikiamu būdu paminėjo 
greta kitų nuteistų žymių disidentų 
Ščaranskio ir Ginzburgo. Visi lie
tuviai energingai protestuoja del 
bolševikų okupacinės valdžios teis
mo žiauraus sprendimo ir reika
lauja V. Petkui laisvės 

šūviai pro lokį 
Reikia pagirti JAV LB krašto 

valdybą, sukrutusią ruošti pareiš
kimus amerikietiškai spaudai tik 
V. Petkų nuteisus. Gerai padarė 
ir PLB pirmininkas B. Nainys 
VII. 17 per radiją skatinęs kovoti 
dėl V. Petkaus iškeitimo už Sovie
tų šnipus. Tiesa, šis reikalas dar 
tik gandas, žydų skleidžiamas, iš
keisti Ščaransky ir Ginzburgą. 
Taigi V. Petkus tebūtų vėl lyg 
koks priedas. 

"Draugo" VTI. 14 laidoje pa
skelbta: "LB krašto valdyba pra
šo visus LB vienetus ir visus lie
tuvius Viktoro Petkaus reikalu ra
šyti, telefonuoti ir informuoti sa
vo kongresmanus, senatorius 
siųsti laiškus vietiniams laikraš
čiams. Prašo tai skubiai daryti". 

Apie ką informuoti? Ką sku
biai daryti? Juk LB padaliniai ir 
atskiri lietuviai buo metu tikrai 
ne daugiau ką žino apie V. Pet
kų už informuojamus kongreso 
atstovus ir senatorius. Panašų 
įspūdį sudarė ir PLB pirmininko 
skatinimas. Tai rodo tik šūvius 
pro šalį, kai generolai neina sa
vo pareigų, o eiliniams kariams 
paveda strategijos ir taktikos klau
simus spręstu Tuo atveju galima 
sulaukti tik pasimetimo. 

Organizuota globa 
Mes galime džiaugtis prof. A. 

Sacharovo pakartotinais pareiški
mais, kuriuose randame apie V. 
Petkų daugiau žinių kaip mūsų 
šaltiniuose. Ir gen. P. Grigorenko 
VII. 14 Chicagoje pasakytoje kal
boje apie V.Petkų kelia mūsų pa
sididžiavimą, ypač šiais žodžiais: 
"V. Petkus yra vienas svarbiau
sių kovotojų dėl lietuvių tautos 
laisvės. Jei tokių kovotojų dau
giau būtų, Lietuva greičiau taps 
nepriklausoma valstybe". 

Deja, surambėjusi ir suskilusi 
lietuvių išeivija nenori suprasti 
šių žodžių "prasmės. Lietuvių 
tautos laisvinimas prasideda ne 
šūkavimais, bet kiekvienam kovo
jančiam lietuviui parama ir glo
ba. O ta mūsų parama ir organi
zuota globa buvo labai šykšti. Tai 
tvirtina ne tik savieji, bet ir sveti
mieji, Sovietuose kalėję drauge su 
lietuviais. 

Mes turime šaukti dėl kiekvie
no lietuvio kankinio. Mes turime 
rūpintis V. Petkaus likimu. Sovie
tų kalėjimuose kenčia ne tik Ga
jauskas, Lapienis, Petkus, Prans-
kūnaitė, Sadūnaitė, bet ir dauge
lis kitų, kurių pavardės nepasie
kė mūsų ausų. Jie visi yra lietu
vybės ir tikėjimo aukos. Jie reika
lingi medžiaginės paramos ir mo
ralinės globos, nes kenčia dėl lie
tuvių tautos. 

JAV LB valdyba turi imtis di-

Rimties valandėlei 

SĄŽINES GYVYBĖ DiEVUJE 
Kalbėdamas apie sąžinę ir jos 

santykį su Dievu, pop. Paulius 
VI yra pareiškęs, kad "tas prak
tiškas paskirais atvejais sprendi
mas, kuris padiktuoja elgesio 
kryptį moraliniu atžvilgiu, yra 
žmogaus sąžinė — nuolatinis vi
daus balsas žmogaus sieloje". 

Sąžinė nėra akla jėga, kuri 
vienaip ar kitaip įsako elgtis, bet 
Dievo suteikta dvasinė galia, at-
siremianti žmogaus prigimtimi, 
įpročiais, tikėjimu, įsitikinimais 
ir rDevo veikimu. Sąžinė nėra 
balsas šalia žmogaus, bet žmogu
je. Dėlto jos laisvės suvaržymas 
yra nusikaltimas prieš Dievą ir 
prieš žmogaus prigimtį. Tačiau 
sąžinė kartu nėra taip pat toks 
neklaidingas balsas, kad jo ne
reiktų tvarkyti protu ir valia, san
tykiu su Dievu, savo Kūrėju, su 
Bažnyčia — savo mokytoja, su 
savo aplinkos tvarka, dvasinio gy
venimo saugotoja. 

Kaip protą ir valią, taip ir są
žinę kiekvienas turi pareigą la
vinti. Protą išvystome mokslo ži
niomis, sustipriname tikėjimu. 
Valią stipriname proto veikimu, 
apsdmąstymu, Dievo pagalba. Są
žinę tvarkome, įsižiūrėję į Dievo 
ir Bažnyčios įsakymus, nurody
mus, pamokymus ir į gautą iš 
aplinkos patirtį. 

Tačiau visoms šioms galioms 
reikia malonės iš aukščiau, kad 
jos nepasiliktų tik žemės ir že
miškų darbu įrankiais, bet būtų 
jėgos, jungiančios su Dievo visa
galybe, su amžinybe ir pačiu Die
vu. Šias galias lavinti neužtenka i 
tik mokslo ir patirties, tik įprastų 
tradicijų ir į vyresniųjų elgesį įsi-
žiūrėjimo, bet reikia jas sujungti 
su Dievu maldoje, nes tikra sąži
nės gyvybė yra Dievuje. Užtat 
popiežius iškelia maldos ir ryšių 
su savo Kūrėju palaikymo reikš
mę, nes tik malda ir susimąsty
mas parodo žmogui jo silpnybes 
savyje ir jo stiprybę Dievuje. 

Jėzus Kristus savo apaštalams 
dažnai kalbėjo apie reikalą 
"melstis ir nepailsti" {Lk. 18.1). 
"Taigi, jūs melsitės taip: mūsų 
Tėve, kurs esi danguje: tebūnie 
šventas tavo vardas. Teateinie ta
vo karalystė. Tebūnie tavo va
lia.." (M-t. 6,9-10) O tai ir yra 

delio, labai atsakingo ir sunkaus, 
bet gerai organizuoto darbo. Ji tu
ri ne tik šaukti, pasaulio sąžinę 
dirginti, bet ir prasiskverbti pro 
stiprų KGB tinklą, kad kankiniai 
išgirstų žodžius: mes drauge su 
jumis. 

Apie šios bylos tyliuosius veiks
nius tegalima pasakyti: pamirš
kime mirusius nors jie dar niurz
ga. 

pajautimas savo sąžinėje, kad 
Dievo valia turi veikti žmogaus 
darbuose, bet pats žmogus turi 
surasti būdus, kaip įvykdyti tą 
Dievo valią, kuri yra jo dvasinio 
gyvenimo norma. 

Pažinti Dievo valią negalima 
tik žmogiškomis galiomis — rei
kia pagalbos iš Dievo, tikėjimo, 
Bažnyčios mokymo, įsižiūrėjimo 
į tuos šventuosius, kuriuose gali
ma matyti savo pirmavaizdžius. 
Tam padeda ir malda, kuri nėra 
tik dvasinis pakilumas tam tik
ru laiku ir tam tikroje aplinkoje, 
kaip esant bažnyčioje ar įvykus 
nelaimei. Malda yra žmogaus as
mens ryšys su Dievu, kuris nėra 
tik kažkur gyvenanti Aukščiau
sioji Būtis, bet gyvenąs ir veikiąs 
žmoguje, kaip tvirtina Kristus: 
"aš esu su jumis visas dienas, iki 
pasaulio pabaigos" (Mt. 28,20). 
Maldoje kalba ne tik žmogus su 
Dievu, bet kalba ir Dievas žmo
gui, stiprindamas jo proto pažini
mą, valios veikimą ir sąžinės 
sprendimus. O tai niekam nega
li kenkti, nes tai yra žmogiška 
k dieviška, šventa ir kilnu. Žmo
gus santykiauja su savo Kūrėju, 
kuriro valia jis gyvena žemėje ir 
siekia amžinybės. 

Maldos reikia ir sąžinei pabu
dinti, jei ji kada žmoguje dėl ša
lutinių poveikių apsnūsta ir pa
sidaro mažiau budri, negu turėtų 
būti. Tikėjimo šviesa nušviečia 
sąžinės netikslumus ir sunkumus 
teisingai apsispręsti, kai žmogus 
maldoje prašo Dievo budėti kar
tu su juo ir pagelbėti jam eiti tei
singu keliu. Šv. Paulius sakė, kad 
ir pagonys, neturėdami įstatymo, 
turėjo klausyti savo sąžinės. Juo 
labiau tai turi klausyti krikščio
nys, turį įstatymus, pažįstą evan-
gelinius dėsnius, seką Kristaus pė
domis, kad jų sąžinė gaivintų jų 
gyvenimą, kilnintų dvasią ir ska
tintų daryti gerus darbus arti
mui, sukurtam Dievo atvaizdu 
ir panašumu, čia ir yra maldos 
vertė, kurios negali paneigti nė 
vienas, kuris yra išmėginęs gy
venti tikėjimo dvasia ir sąžinės 
balso klausyti kaip Dievo balso. 

Krikščionis savo sąžinę turi 
auklėti pagal Kristaus mokslą, 
kad jos neiškrerptų klaidingi pra
našai. Jis neturi būti savo viduje 
suskilęs, tai yra viena daryti baž
nyčioje, kurioje reikia melstis, ki
ta daryti namie, kur reikia taip 
pat pagal sąžinę gyventi. "Jei ka
ralystė pati savyje suskyla, ta ka
ralystė negali išlikti" (Mk. 3, 
24). NegaLi išlikti tikru krikš
čioniu, kurio sąžinė neatsiliepia 
į Kristaus balsą bent maldoje. 

A Dls. 

^keveldi rod 
AL£ RCTA 
Romanas 
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GENIALUS PAPRASTAS 
ISRADMAS 

Rodos, svarbiausias 14 ne
mokslinis įvykis buvo "Nuosta
bios logaritmų lentelės aprašy
mas", pasV 'btas Skotų mate
matiko D Mepero (gyvenusio 
1550—1617 m.). Nepero am
žininkus labiausiai nustebino 
genialus to išradimo paprastu
mas. 

"Dieve mano", — rašė Nepe-
rui Oksfordo matematikas G. 
Brigsas, — "aš leidausi į dide
lę kelionę, norėdamas pamatyti 
jus ir įsitikinti, koks turi būti 
protingos žmogus, kuris pirma
sis išrado logaritmus. Patyręs, 
kaip sukūrėte juos, stebiuosi, 
kodėl niekas nepadarė to anks
čiau, kadangi dabar visiškai aiš
ku, kaip tai lengva". Mik. 

— Gerai. — Iškošė kažkuris, ir ginklas nustojo 
spaudęs. Ji dar matė, kaip abu vyrai atbuli, atbuli, pas
kui vienas — į vieną pusę, kitas — į kitą ir... dingo. 
Ji tinktelėjo pinigų stalčių, net visi smulkieji šoktelė
jo suskambėdami. Tada ji metėsi į raštinę ir sušuko: 

— Peter, Peter! Gelbėk! Vagystė! Hold up! 
I r jos kojos pasidarė guminės. Ji dar norėjp prie 

telefono, bet viskas susipainiojo, ir ji griuvo. Peter pa
silenkė į ją: 

— Are you alright? 
Ji visomis pastangomis linktelėjo galva ir vos gir

dimai ištarė: 
— Telefonas... Pasauk! Du vyrai... Hold up... 

Ji girdėjo Peter telefonuojant, atidarant ir užda
rant pinigų dėžę, ją raminant, tada — žmonių žings
niai, kalbos, kažkas jai siūlė vandens... 

Viskas — kaip sapne. 
Bet pamažu pamažu ausyse nustojo spengti, ir ji 

galėjo atsisėst ir pasakoti apie įvykį. Kai visa buvo 
keliskart įvairiems pareigūnams išsakyta, ir užrašyta 
ir dar smalsuoliams tarnautojams į klausimus atsaki
nėta, vyriausias vedėjas, dar pasitikrinęs, ar ji 
"aright", leido jai kiek anksčiau važiuoti namo. 

Marianne buvo jau beveik prie didžiųjų durų, kai 
stabtelėjo ir apsisuko. Ji nuėjo tiesiai į Vyrų skyrių ir 

Almiui trumpai nupasakojo įvykį. Dabar ji visa drebė
jo. Nespengė ausyse, visa matė ir visa jautė, bet ją 
purtė nervinis priepuolis, išdava anos ir šios turtingų 
įvykiais, darbo dienų. Juk tik prieš porą dienų, ar ne? 
— Penkinė... 

Almis ilgai negalvojo: pasikalbėjo su savo bend
radarbiu ir paėmė Marianne už rankos: 

— Aš tave palydėsiu. 
— Nereikia. — Jos akys buvo bailiai išplėstos. 
— Marianne Klinger, prašau! Nesiginčykit Vis

kas bus gerai. 
Kai jie žingsniavo tamsia gatve link autobuso, Al

mis įtemptai galvojo: žadėjo Austė šį vakarą kur eiti, 
ar ne? Bus ji namie, iki jis iš darbo grįš, ar ne? Jam šir
dy buvo taip neramu ir šalta, kaip neramus ir šaltas 
buvo juos abu stūmęs tas vakaras. Jis laikė Marianne 
stipriai virpančią ranką, ir jie abu įlipo į uždususį, sus
vyravusį ir sustojusį autobusą. 

13 

Gatvių pasisukime jie sviro prie vienas kito ir 
spaudėsi prie lango 

— Pamiršk. — Sakė jis pašnibždom. 
— Negaliu. 

— Pamiršk, pamiršk! Neverta kankintis. Ne
reikalinga. 

Viduje jis pats buvo įsitempęs. Kažkas virė jame, 
kankinančiai maudė, tartum keli prokrustai temptų ir 
veržtų jo valią jo mintia, jausmus. Žvilgterėjo į Ma
rianne profilį. Kodėl su ja? Kuo ta moteris ypatinga, 
kad visa palikęs, lydi ją namo. Jos dailus kaklas ryš
kėjo iš po pilkšvai balto, bet labai švaraus, kiek atse
gioto megztuko. Plaukų sruogos virto ant pečių. Vie
nas pluoštelis auksinių plaukų buvo netvarkingai at

siskyręs nuo šukuosenos ir kabojo virš jos peties; jam 
labai norėjosi tą pluoštelį pataisyti. Jis nusisuko. 
Lango tamsoje savo mintimis susirado Austę ir Lėly
tę... Juk Austė ketino šį vakarą išeiti! Ar laukia jo 
pargrįžtant? O kas, jei nelauks? Paliks Lėlytę vieną? 
Galvos, kad brolis tada ir tada baigia darbą kad ke
lios minutės... nieko nepakenks... 

Jis giliai atsikvėpė. Marianne kažką jam sakė, ir jis 
nenugirdo. Pasilenkė į ją su klausimu: 

— Ar jau geriau? 
— Galvą skauda. Bet viskas bus gerai. — Ji net 

šyptelėjo, — Ačiū, kad man padedi grįžti namo. Ilgas 
kelias. O aš visa virpėjau... Dabar — daug geriau, — 
ačiū tau. 

Ji kalbėjo vokiškai, vadino jį — "tu", jos balsas 
buvo tylus, minkštas. Almis grįžtelėjo į langą: pra
slenkančių tarpugatvių tamsoje vidaus žvilgsny vėl 
jam švystelėjo Lėlytės rožinis veidelis. Gal ji verkia? 
Gal peršilusi, įsipainiojusi į užklotus? Gal arti lovos 
krašto, labai arti... Kur jos mama, tėvas? Jis — tėvas! 
Kūdikis niekuo nekaltas: kas nors turi jį globot, sveiką 
užaugint. J i — dėdė ir tėvas! 

Marianne kažką pradėjo sakyt, bet nutilo, žvilgte
rėjus į jo profilį. Jie abu ilgai tylėjo. Priekiniuose lan
guos švystelėjo raudonos šviesos; autobusas susvyra
vęs sustojo. 

— Cia mano gatvė. — Prašneko Marianne dus
liai. — Skersai gatvę pereisi, 83 -čias turėtų atvažiuot 
iš anos pusės netrukus... 

— Kaip toli iki tavo namų pėsčiai? — Klausda
mas jis kažką mintyse svarstė. Ji tai pastebėjo. Pa
purtė plukus, lyg jauna mergaitė, ir atsakė: 

— Tik vienas kvartalas. Aš nebijau. Visada taip 
grįžtu, kai autobusu. 

) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. liepos mėn. 22 d. 
ŠV. 

NAUJAS 
RASTO VERTIMAS 

Keralos valstijoje, Indijoje, 
yra išleistas Šventojo Rašto 
Naujojo Testamento vertimas j 
moderniąją šiame krašte labiau
siai vartojamą Malayalam kal
bą. Pažymėtina, kad šimto 
tūkstančių egzempliorių tiražu 
atspausdintas Naujojo testa
mento vertimas buvo išpirktas 
per kelias dienas. Dabar yra l 
ruošiama antroji laida, kuri bus I 
išleista 76-kių tūkstančių eg- \ 
zempliorių tiražu. Ši laida yrai 
jau iš anksto išpirkta. Keralos i 
valstijoje yra apie 4 milijonai 
krikščionių, jų tarpe apie trys 
milijonai katalikų. 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškoma Antanina Riksaite -

Rakauskienė, Juozo, gimusi 1903 
m., ir jos duktė Marija Rakauskai
tė, Stasio. Po karo gyvenusios 
Lenkijoje ir po to emigravusios į 
Ameriką. Ieško sesuo Bronislava 
Rikšaitė Lietuvoje, Šiauliai, Žal
girio g. 2-44. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R £ A L E S T A T E 

GERA PROGA 
R E A L E S T A T E 

butai. * metų senumo. 2 po 5 
I 

•*• 
HELP WANTED — VYRAI 

2 
kamb. (3 mieg.) 
Tik $82,500.00. 

Mnrinu. 2 butai Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 

SOSCELLANEOCS 

TAISO 
SKALBIMO K D2IOVTNIMO 

MASINAS, iALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermaną Deckj 
Tai S85-SC24 po 5 v v 

Kalba įetuviškai 

l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l t fo i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i i l 
J vairių p r e k i ų pasir inkimas nebran

giai i i m ū s a šaule l io . 

Prie pat Dunes National Lake Shore 
Park Michigan City, Indiana, parduo
dama nuosavybė 250 pėdų prie U. S. 
12 vieškelio, 401 pėda prie County, 
Line Road. Tik 5 minutės nuo Mt Bal- ! **•«» "" CampbeU. iy2 aukšto nau-
dy- Dviguba krautuvė 2900 kvad. pė- j ***** m ū r- namas. 3 mieg. {rengtas 
dų, plius 2 namai isnuomavimui. Vi- • rtsys L*1*" Svarus. $65,000.00. 
sa' tai padėjo savininkui eit pensijon j tz-n * Rutfaerford. Liuksus 5Vx 
sulaukus tik vidutinio amž. Kaina k a m b - <3 mieg->- 10 n^V mūr. 
$87 500.00 ! "ranc*1"- $69,500.00. 

lOVi *kro žemės netoli Burlington, 

51 ma už Kediie... M E C H A N I C S — E X P £ R ' D 

Countv į Brighton Parke. 

Julius Širka, Kr. Donelaičio mokyklų direktorius, Irena Kerelienė, i j rv)gMQc PARCELS EXPRESS 
Vyr . Skautininke, ir Albertas Kerelis, Kr. Donelaičio aukštesniąją mo
kyklą baigusiųjų priėmimo metu Nuotr. Jono Tamulaičio' E L E K T R O S 

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVOS 
PASIUNTINYBE WASH0LNGTONE 

Liepos 13 d. Lietuvos pasiun-; Tik per paskutines savaites, 
tinybę VVashingtone aplankė, be svetimšalių (laikraštininkų, 
grįždami iš Kanados Pasaulio šiaip įvairių profesijų žmonių), 
Lietuvių dienų, Australijos lie- iš senosios ir naujosios išeivijos 
tuviai sportininkai. ' pasiuntinybę aplankė šie asme-

Gražus jaunimo būrys buvo nys: dr. Elena ir dr. Viktoras 
maloniai priimtas ir pavaišintas Čeičiai iš Clevelando, V. Neve-

1 VEDIMAI — PATAISYMAI 
Toriu Chioacoa miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai Ir sąžiningai. 
*3o8 S. Waafctea»w Ave, 927-3559 

K L A U D I J U S PUMPUTIS 

iiiiiiiuiiiiriiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Tel. — WA 5-8063 
iiimiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiitiiiiii 

Lietuvos pasiuntinybėje, lydi
mas vietinio lietuvių jaunimo, 
kuris svečius globojo. 

Bendrai Lietuvos pasiuntiny
bę per mėnesį aplanko kelias
dešimt lietuvių ir amerikiečių. 
Būdingas bruožas, kad ypač Stasys Santvaras iš Bostono, 
skambina ir lanko trečiosios bei lydimas A. Vaičiulaičio ir jo 
ketvirtosios kartos lietuviai, ku- dukros Aldonos, Gudonytė iš 
rie interesuojasi savo kilme ir Philadelphijos, Jurgis Bradūnas 
kraštu. Atrodo, kad to jų in- su giminaitėmis, dr. Paronetto 
tereso bene ryškiausia priežas- su žmona dr. Nijole Bražėnaite 
t is bus šduo metu kyląs etninių ir dukromis, Vaitiekūnai iš 
grupių organizavimasis ir ver- Australijos, 
žimasis parodyti savo kultūri- Liepos 15 d. pasiuntinybę ap-
nj įnašą ir šiaip savo tėvų ir lankė daug Lietuvos sportui 
protėvių tautinį gyvastingumą, nusipelnęs Pranas Lubinas su 
Daugumas ieško savo kilmės ir žmona ir jos seserimi, 
didžiuojasi, matydami laisvos | Visų apsilankančių tikslas — 
Lietuvos gyvą liudijimą — pa- pamatyti dar laisvos Lietuvos 
siuntinybę. •. palikimą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiin 
rauskas, buvęs Australijos L. B. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
pirmininkas su žmona, prel. J. jr fcftUS kraŠtllS 
Neverauskas iš Shenandoah, NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. \ 
Pa., lydimas Harrisburgo Lie- ctaioago, m 60632, telef. 927-5980 
tuvos Vyčių kuopos pirminin- imiiiiillliiliiilillimii miiiiiiiiiii ! 

ko Mackelionio ir jo artimųjų. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
S3S3 S. Ha l s t ed St Chlcago , UI. 60*08 
2501 W. « » t h St., Chlcago. UI. 6 0 6 2 * 

Telef.: »2*-a757 — 3S4-S320 
V\ tautas Valan tinas 

1IIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PU S M E č l U I 
$103.00 Cbicagoje 

#77.00 
C i c e r o j e 
(10/20/5, TJM) 

Pensininkams luto apdrauda 
Amžius 02 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. K&zie Avenue 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiimi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūšių grindi*. 
•J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
illllllllllllllllllllllllllliuuillllllllliuillllll 

' i i i : i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i> 

M. A. š I M K U S 
N O T A R Y P t B M C 

tNCOME T A X SERVICE 
4259 So. Mapleuood, tel. 254-7450 

Taip p a t daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
PACKAGE EXP:tESS AGENCY 

MARIJA NOREIKIENĖ 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai page idauj imos geros rūš ie* 

prpjtes. Maistas Ii Europos sandelių. | 
2608 W. 09 St.. Oi icago. 111. A0629. 

T E U — * A 5-2787 

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiniMi iiiiiiiini iliilllllllllimilllllll 

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

L. A. GOETZ AND ASSOCIATES 
1310 Franklin Street 

Michigan City, Ind. 46360 
T d (219) — 872-9128; 

vakarais 874-4555 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

• ^ nn iZ l» 
Olsick & Co. Realtors 

Nejudomo Turto Bendrovė 
Patarnauja nuosavybių pirkime ir 
pardavime 

Kreiptis į 
DANGUOLĘ VALENTINAS 

Licensed Sales Associate 

TeL 325-8600 arba 920-1697 
HHHIIIIHIIIHHIIIHHIH1IHHIIIIIIIIIHIIIII1I j 
Store and 2 apts. Marquette Pk. ' 
Brick building. 3 bedroom and j 
1 bedroom apts., full bsnat., 2- ; 
car garage Priced for imme-
diate sale. 

J1M QUINN REALTY 
3 6 1 - 2 2 4 4 

Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

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

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Beautiful \vooded lot for sale at 
Ski Mountain Resort near Wiscon-
sin Delis. Mušt sell Priced for 
quick sale. Call 608-754-2275. 

Del greito ir patogaus patarnavimo 
namų pirkimo ir pardavimo prašome 
skambinti 

VHIUI HOFFMANUI 
Telef. — 767-0600 
Budraitis Realty 

4243 West 63rd Street 

Top pay. Ebccellent fringe benefits 
plūs bonuses. 

AURORA LIFT TRUCK SERVICE 
Kt. 30, Aurora, Ui. — 898-3720 

Nl/aCmNIST 
Poaition avai lable ln research lab for 
individ'ual to design and oonatruct a 
wido variety of a p p a r a t u s for r*ae-
a rch purposes . Var led work. C tose 
toler&nces expected on all machlne 

shop equipment . 
Apply: Pe r sonne l Depar tment at 
NORTHWESTERN UNIVERSrTY 

1812 Chicago Ave., Evanstoa 
An Equa l Oppor tun l ty Employer M/P 

JIG & FDCTURE MAKER 
& S E T U P MAN 

For sm&ll J o b b i n g Machlne shop. 
Morninga o r afternoona — Hra 

Plexible . 

PROrrOPRECISION LTD. 
24S1 .American Lane 

Fllk Grove ViUage, 7S6-S550 
EKPER'D ALTO PAINTERS 

N E E D E D 
ExceUent conditions 

CENTRAL AUTO BODY 
SHOP 

3548 W. North Ave. — 235-1360 

Mūrinis, 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3 
kamb. Namas geras. Arti 71 ir Cali-
fornia. 

Mūrinis, 26 metu, 6 kamb. 4 mieg.. 
2 pilnos vonios. Arti 71 ir Kedzie. 
Namas švarus ir geras. 

Mūrinis, 19 metų, 2 butai po 5V2 

Apdraustas te'kraustymas •• kamb Namas labai seras- Vi«ta gera 
r
 m . . ~ a Mūrinis, 4 kamb., 2 mieg., 27 metų. 

Pigus. Arti 71 ir Troy. 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ; 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Karpovo - Korčnojaus ma- paskelbta, kad pasaulio meiste-

čas dėl pasaulio meisterystės Į ris Anatolijus Karpovas (27 
jau pradėtas Baguio mieste, m.) su didžiule palyda birželio 
Filipinuose, liepos 17 d. Jis ro-; pabaigoje išvyko į Filipinus 
domas TV, išskyrus JAV. Dėl ginti pasaulio titulo prieš savo 
mačo išdavų nemažai jaudinasi varžovą V. Korčnojų (47 m.). 
Sovietų S-ga. 1976 m, dm Vik-. Pabrėžiami Karpovo nepaprasti 
toras Korčnojus pasitraukė i š ' šachmatų gabumai, jo jaunu-
Sovfetų S-gos, buvo jų diskva- į mas, šaltumas ir išmintis sun-
lifikitctes, atimant iš jo sovietų' klausiose lentos padėtyse. Korč-
didmetsterio titulą, paskelbtas i no jus teigia, kad jis mokės 
sovietų išdaviku, draudžiant i "įkaitinti" šaltąjį Karpovą, vie-

MARQUEHE PHOTO 
SUPPIY 

KfilKMENYS FOTOGRAFAM* 

IR MĖGĖJAM5 

savo didmeisteriams susitikti 
su Korčnojum bet kokiose šach-

nok turi sielotis dėl žmonos ir 
sūnaus (19 m.) likimo, nes So-

matų rungtynėse. Dabar, vos vietų S-gos valdžia neleidžia 
dviem metam praėjus, Karpovas \ jiems išvykti iš Sov. S-gos jau 
turi rungtis su tuo 'išdaviku", dveji metai; laiko juos kaip 
užmirštant anksčiau skelbtus; "įkaitus". Korčnojus nevengia 
Sov. S-gos uždraudimus, nes | teigti, kad viskas būtų tvarko-
Korčnojus išsikovojo teisę su- je, jei jis praloštų Karpovui, 
sitikti su pasaulio meisteriu tačiau, jei kova palinktų jo 

Jaug sutaupysite, pirkdami čia 
ių reikmenis. Pasinaudokite pa 
•-og'.u pianu atidedant pasirink 
:as reikmenis ypaungai proga: 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad 
•r Icetvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i in i i i i i i i i i i iLč 

j WAGNER and SONS 
= T¥FJWKrTEKS, 

= AND OHSCXWBITERS, | 

i Nuomoja, Pardooda, Taiso s 
= Viri 50 matų patikim— jums J 
= patarnavimas. £ 

3 5610 & Pakaki Ro., Oucago | 
| Pbome — S81-4111 | 
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimmiiiiiiiiiimrr 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2*64) 

^KEl.BKTrftP "DRAUGE" 

Geras. 

Brokeris P. žumbakis 
TEL. — PR 8-6yl6 

1V2 aukšto 5 ir 4 kamb. švarus med. 
prie 64 ir Homan. Gazo šiluma. 
300 dolerių taksai Gar. Galima 
tuoj užimti. $34.000. 776-2191. 

Arti Šv Juozapo bažn. 48-os ir 
Wood St. apyl. parduodamas 2-jų 
butų medinis namas. Pilnas rūsys, j 
Reikalinga taisymo. Geros pa ja-! 
mos. Skambint po 10 v. ryto tel. 1 
PO 7-7181 

MARQUFTTE PARK 
25 metą 8 kamb. mūr. (Georgian). 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Nourutai — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

LIUKSKK1 6 BUTŲ 
RIDGEMOM SQUAKE 

APARTMENTINIAI NAMAI 

Liuksus 6 butų namai su butu 
savininkui 

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pimai įrengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo • v. r. iki 7 v. v. 

I05th Street & Major Ave. 
(2 blokai j vak. už Central) 

Skambint 
422-2566 arba 725-5550 

MACHIIMIST 
Positions available for Journeymen 
having exp. w/Lathes, Mills, Grinders. 
Bullards, & Horizontai Boring Mills. 
$8.50 per hr. Dependent upon capa-
bility. O. T. Top benefits Pkg. 2nd 
Shift w/generous shift differential. 
Union Shop. 

Contact C. H u t t n e r — 498-2200 

W&C. WORLDWIDE SERVICE 
CORP. 

2200 Carlson Dr., Northbrook, I1L 
An EąuaJ Oppor tun i ty Employer M / F 

dėl pasaulio karūnos, pakeliui 
paklojąs tris didžiuosius Sov. 
S-gos ir vieną Vengrijos var
žovus (T. Petrosianą, L. Polu-
gajevskį, L. Portischą ir Borisą 

(Korčnojaus) naudai, atsirastų 
pavojus dėl jo paties gyvybės, 
nes šis mačas Sovietų S-gai yra 
jų garbės bei prestyžo reikalas. 

— Ramūnas Ivaška, vienas 

^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiruiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii.iiiiu^ 

A T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IB BRA>QENVBf« 

11 IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Pardavimas ir Takumas 
W. 6Mk Street — TeL B E 7-1M1 : 

• •MiiniiiiiiNiitMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiii 
S m y a l o v ą ) . K a r p o v a s su Korč- gabiaus ių So. Bostono L P D jau-
n o j u m rungės i 1 9 7 4 ; la imėjo nųjų šachmatininkų, parsivežė 
K a r p o v a s , v i e n o t a š k o persvara, du sidabro medalius iš PLSŽ 
Korčnojus te ig ia , k a d tą t a š k ą Toronte , laimėtus s ta lo teniso 
j i s b u v o p r i v e r s t a s at iduoti , ne s Jaunių A ir Jaunių B rungty-
ta ip buvo v a l d ž i o s į sakyta , nėse . 
Karpovui p a s a u l i o meis ter io t i 
tu las a t i t e k o be k o v o s , nes pa
saul io me i s ter i s B o b b y Fišer i s 
f J A V ) 1975 m. n e s t o j o jo g in-

•••BMnui::-""-

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
— So. Bostono LPD šachma

tu klubas pradeda rugpiūčio 3 
d. savo klubo narių šachmatų 

ti. dėl įsivėlimo į kažkokią turnyrą, kuris bus lošiamas ŠK 
evangelikų Dievo garbintojų patalpose (368 W. Broadway) 
sektą Kalifornijoje. 1972 m. i kiekvieną ketvirtadienį nuo 7 v. 
B. Fišeris tapo pasaulio meiste- į vak. arba pagal suporuotų žai-
riu, įveikęs Borisą Spaskį, Reyk- dikų susitarimą kitur ir kitu 
javike. Islandijoje. ! laiku. I—III vietų laimėto-

Dabar vykstančio Filipinuose jams. taipgi jaunių (berniukų 
Karpovo - Korčnojaus mačo lai- bei mergaičių) ir seniorų laimė-
mėtojas gaus ne tik pasaulio ti- 't tojams paskirtos dovanos. Prad-
tulą bet ir piniginį prizą — mes mokestis 5 dol., jauniams 
350.000 dol., o varžovas dau- 3 dol. Įsirašyti prašoma iki 
giau 150.000 dol. prizą. Sovietų' liepos 27 d. pas K. Merkį. 115 
spaudoje apie dabartinį mačą; G St.. Boston. MA 02127. Tel. 
buvo nedaug rašoma, tik dabar, 268-0853. K. Merkis L 

Padangos. Pnekuuų ratų reguliavimas 
- oalansavunaa Stabdžiai Dusuntu 
•11 UnM-tamieji vamzdžiai ir kiti pa-
aisymai FIRESTONE TIRES. Wbeel 
••••£. ment and balancmg Brakes 
<^',rk absorbers Mufflers and pipe« 
rune-Upe LuMoatįon Change of r>-

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strett — Tel. CLR 6-7771 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakare 
ftefttadieniais nuo 7:00 v*i ryto iki 4 vai poptet 
•rentadieniata uždaryta - 8*v HIKA- (**»** 

Išnuom. mieg. kamb. prie vienos 
moters, pensininkei moteriai ar vy
rui. Galimybė naudotis virtuve. Ma
ža nuoma. Marouette Pke. 

Skambint 925-8761 

6 kamb. didelis moderniškas butas 
Marąuette Pke. suaugusiems. 

Skambinti 476-4292 

PROGOS — OPPORTTVTTtES 

t5 ir Sacnunento. 6 kamb. mūr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 maš. garažas. $45,000. 

58 ir Massasoit- 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija, {rengtas rūsys. 2 
mas. garažas. $54,500 

•7 Ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis. 
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 
mas. garažas. $46.000. 

4* ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26,500. 
M ir Rockwell 3-jų butų, 2 aukšt. 
mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga
ražas. $45.000. 

46 ir Sacraraento. Naujesnis 1\Ą 
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 
jūsų nuosavybe, praftome kreiptis j 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. - 767-0600 

MAINTENANCE 
M E C H A N I C 

Desire Talented Joumeyman 3 to 5 
years eacperienee, preferably in a 
FOOD PLAJSTT to work on PUMPS 
PIPE, FTTTING, and MACHINE 
REPAIR. 

WE OFEER F R E E HOSPITALI-
ZATION, L I F E INSURANCE 
PENSION - Plūs Many cther Be
nefits. 

Excellent Wages 

Call for appoint. 527-5588 
REVERE SUGAR CORP. 
330 E. No, Wattf Street 

HELf WANTED~lZ MOTPY8 

SECRETARY 
Typing, shorthand, a little account-
ing. Mušt be reliable. EJxcellent sa-
lary plūs profit sharing. 

For appt.: 471-2777 

DICTAPHONE SECRETARY 
Part time Monday thru Friday 10 
A. M. to 2 P. M. Mušt have good 
typing skills, this is a permanent 
position, with lots of variety. 

We offer good starting salary, 
plūs full company benefits. 

Call LINDA JONĖS — 827-7700 

\ VVILTON CORPORATION 
; 2400 E. Devon, Des Planies. BU. 

An Eąual Oppor tun l ty Employw M / P 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicago*. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marguette Par-

REIKALINGAS PARTNERIS 
RESTORANO — TAVERNOS — 

BOWI.ING ALLEY BENIUI 
Ieškomas prityręs dalininkas bizniui , k e / ^ L k ° 2 ± T*H 

— restoranas, taverna ir bowling ai-' ' " ' " 
ley (4 lane) — 20 mylių j pietus nuo 
Rhinelander, VVisconsin. Suinteresuoti 
prašomi rašyti šiuo adresu: 

MALĖ AND FEMALE 

COOK, EKPERIENCED 
Mušt h a v e o w n transporta t ion . South 

WTest Shiburban area. 
P l e a s e A p p l y in Person . 

Chicken Basket Restaorant 
7»th St . A F r o n t a g e R d . 

H i n s d a l e , UI. «1257 
TEJ^. — F A 5-0780 

N O R I P I R K T I 

I 

DRAUGAS, Ad. 74S5, 4545 W. 63rd 
St.. Chicago, OI. 00629 

Apsimoka akelbtia dien. DRAUGE, 
ne* jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
nos yra visiems prieinamos 

vienetų maras ir garažas. Mar-
quette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38.800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2B25W«*t7lstStre*t 

Ie4kao pirkti senon medinio* baldsjg 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynia*, kėdea. t. t , 
"Oriental" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

P i r k s i ą 
LlETUVIftKV MKD \ I . r i 

Telef. — 434-8852 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 dien™*yJe " D r a ^ " -

Perskaitė "Draug*", uuukite kitiems pasiskaityt. 

t t 
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MUŠU KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

A. A. JOANAI 

SABALIAUSKBENEI-

VĮRKIH.T^TKL MIRUS 

Šių metų liepos 7 dieną mir-! 
t is išskyrė iš mūsų tarpo vy- j 
riausią amžiumi Hot Springs' 
gyventoją — Joaną Sabaliaus-' 
kienę, gimusią Telšių apskrity : 

1886 m. kovo 8 dieną. Dar pa
čioje jaunystėje Joana su savo 
tėvais persikėlė gyventi j Jur
barką, kur i r sukūrė šeimos ži
dinį su Jonu Sabaliausku, susi
laukdami tr i jų sūnų: Zenono, 
Liongino i r Napoleono. Vyras 
Jonas vertėsi amatais, bet, ture 
darni už miestelio žemės, užsi-

pasiruošusi. Žvelgiant j jos gy-i PRAŽUVO 
venimo džiaugsmų bei vargų iš- GYVENIMO METAI 
vagotą veidą, pajusdavai moti
nišką artumą, gimtų laukų vėjeJ Iki 1977 metų vienatvės re-
lio dvelkimą, svirties girgždė- kordai Pietryčių Azijos džiung-
jimą a r ankstų rytą kibirų bars lėse ir Ramiojo vandenyno sa-
kėjimą. Atgydavo vaizdas t o s i o s e priklausė buvusierr.s Japo-
močiutės sengalvėlės, mūsų dai nijos imperatoriaus armijos ka
nose apdainuotos, kuri buvo šei- reiviams ir karininkams, 
mos pirmoji rnokytoja bei auk-j 
lėtoja sugebėjus, savo vaikuo- ^ ^ ^ ^ 
se į s k i e p į tėvynes meilę, geno ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bei grožao jausmus. I ̂  k a į p 3 2 m e t u g ^ ^ 

Atsisveikinimas su velione tantis nuo japonų žandarmeri-
buvo Caruth laidojimo koplyčio į jog Džimas Fraidis, atvyko į 
je liepos 10 d. Religines apeigas Tailandą iš Melbourno 1938 m. 
atliko ir atsisveikinimo žodį ta- kartu su savo tėvu, Australijos 
rė kun. Pe t ras Patlaba, lekto- • armijos karininku. 

I šimtmečius, kuriuos karas iš-
! braukė iš gyvenimo. jm 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paul ina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir iš vi
daus. Darbas garan tuotas 

STASYS ŠAKINIS 
S k a m b i n t i 9 2 7 - 9 1 0 7 

D R A U G A S , š e š t a d i e n i s , 1 9 7 8 m . l i e p o s mėn. 2 2 d. 5 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

Į ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

— PreL Juozu Karšiai 
Naujasis Testamentas yra pratiSko formato. Jristas kietais virte- j 

liais. Vertimas padarytas gražia Uaturių kalba. Mecenato d*ka laida : 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Tėvas žuvo 
A. a. Joana Sabaliauskienė - Vir- rius buvo Just inas Stasiūnaitis. k a r e > j a u n u 0 u s atsidūrė japoni-
kietytė , Po to sekė atsisveikinimo kai- ^ k o n c e n t r ac i jos ( stovykloje, 

i bos: Salomėja šmaižienė^ atsi- p a b ė g o % stovyklos ir pasislėpė 
visi apsigyveno anglų zonoje, sVeikino radijo valandėlės "Leis (iiinng[ėset gyveno tenai visiš-
prie Hannoverio _ Uchtės s to-: kit j tėvynę" ir ALTos vardu, k a i v i g u s t u o s v i r š p>nkls de_ 
vykioje. 1949 m. dalis stovyklos Antanas Bertulis — Lietuvo? 
buvo perkelta į Diepholzą. Pa- Atgimimo sąjūdžio vardu ir Ste < 

eme ir ukimnkyste. 1941 metų ten k d e t ą m ė n e s i u „ iš_ * I n g a u n i s _ Lietuvių Bend-
pirmoji masimų trėmimų ban-1 e m i g r a v o į J A V . ruomenėa vardu. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilIUHtllilIlilIil K 

TELEVIZIJOS I 
Spalvotos ir Paprastos. Eadiji.; E 

Stereo ir Ore Vėsintuvai. = 
Pardavimas ir Taisymas r 

M I G L I N A S T V 
2316 \V. 69th St.. tel. 776-1486 = 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUiUIIJIIIIIIIimiHIII = 

s 
I Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui •_ . 

(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siuskite užsakymu* 

D R A U 6 A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

ga skaudžiai palietė jų šeimą — 
vyriausias sūnus Zenonas su 
žmona ir dviem mažamečiais 
sūnumis buvo išvežti į Sibirą. 
Po septyniolikos sunkių, žiaurių 
metų, palūžus sveikatai, jis ten 
ir mirė, nebeišvydęs tėvynės. 
nei artimųjų, tik jo šeima besu-
grjžo Lietuvon. 

Po vieno smūgio sekė kitas 
— vyro Jono mirtis. Jis, išve
žant sūnų, jau sirguliavo. 1944 
metų įvykiai privertė palikti nu 
mylėtą Jurbarką ir trauktis j 
vakarus. Kar tu su sūnum Na
poleonu ir j o žmona Regina per 
žengė Vokietijos sieną, susitiko 
su sūnaus Liongino šeima, ir 

Amerikoje Joana Sabaliaus- Po gedulingų Mišių Šv. Mari-
kienė apsigyveno pas giminaitį jog bažnyčioje, kurias atnašavo 
Juozą Bačiūną, Tabor Farm, kun. Petras Patlaba, Joana Sa-
Mich. 1961 metais persikėlė gy baliauskienė palaidota liepos 11 
venti į Chicagą pas sūnų Lion- <j. Crestvievv Memorial Park ka-
giną i r marčią Eleną, kuri savo pinėse, gausiam tautiečių būriui 
uošvę prižiūrėjo ir slaugė kaip palydint. Po laidotuvių visi da-
tikrą motiną. Hot Springs buvo lyvavusieji buvo pakviesti šer-
velionės paskutinė gyvenvietė. į menų pietums į Royale Vista 
kurią su sūnumi Lionginu ji viešbutį. 

Kolegai, teisininkui 

ALFONSUI PIMPEI, 
jo žmonai A. T A. KSAVERAI mirus, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu su visa šeima liūdesiu dalinamės. 

Lietuvių Teisininkų Draugi jos 
Chicagos Skvrius ir Cent to Vaidyba 

atvyko 1971 metais.. 
Lankantis Sabaliūnų šeimoje, 

tekdavo su J. Sabaliauskiene pa 
sikalbėti. Nors amžiaus naštos 
slegiama, ji išliko šviesaus pro
to, kantr i , jėgoms senkant, nesi 
skundė ir, jausdama žemiško-

I šios kelionės pabaigą, buvo t a m 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO 
(Atkelta iš 2 psl.) 

vieta, forma (pvz., pašnekesys, 
pratybos, išvyka ir 1.1.) Po to se-
^a detalus susirinkimo eigos api
būdinimas bei kitos pastabos bei 
pasiūlymai (pvz., koks žaidimas 
ar kokie rankdarbiai parinktini 
po susirinkimo). 

Metų bėgyje du susirinkimai 
skiriami kiekvieno iš penkių atei
tininkų principų pervedimui jau
nuolio gyveniman jam ar jai su- I valingumo stiprinimu, tvarkingu 
prantamoje formoje. Tuo būduĮmo bei drausmingumo praktišku 
užpildoma dešimts susirinkimų, i mokymu, draugiškumo ir tarny-

Liūdesy liko sūnus Lionginas 
su žmona Elena Hot Springs, 
anūkas dr. Leonas Sabaliūnas, 
politinių mokslų profesorius, 
dėstąs Eastern universitete, Yp-
silanty, Mich., su šeima gyve
nąs Ann Arbor, Mich., anūkė 
Gražina Jasiukaitienė su šeima, 

; gyvenanti L a s Vegas, Nev., sū
nus Napoleonas Sabaliūnas su 
žmona Regina ir dukromis Ire-

! na Žukauskiene ir Gina Remie-
jne bei jų šeimomis, gyvenan
čiais Chicago je. Lietuvoje liko 

; mart i Stasė i r anūkai Romas ir 
i Eduardas su šeimomis. 

miela mo-

bangus. 
Pagrindinis Jaunųjų ateitininkų 

sambūrio uždavinys yra "apšvies 
ti tikėjimo šviesa ir idealizmo bei 
aukos dvasia jaunutį ir jaunių, j Ilsėkis ramybėje, 
kaip į gyvenimą besiruošiantį | čiute sengalvėle, tegu būna Tau 
žmegų, taip pat jų įgijimas ži
nias apie Lietuvą, lietuvių tautą, 
jos laisvės kovą, pasaulį. Sambū
rio vadovybė ypatingai rūpinasi 
narių asmenybės auklėjimu kaip 

Trys susirinkimai tenka organiza-
finkimas" iš tikro yra dalyvavi-
rinkimas" ištikro yra dalyvavi
mas vasaros stovykloje, o dar vie
nas būtų išvyka į gamtą ar ge
gužinę vasaros gale. Kiekvieno 

susirinkimo antroje dalyje bus 
pramoginiai (saviauklos bei la
vinimosi užsiėmimai). Čia įeina 
rankdarbiai, žaidimai, vaidini
mą!, dainavimas, eilėraščiai. Vi
sa eilė pramoginių užsiėmimų 
bus sutelkta toje pačioje veiklos 
recpotų knygoje. 

Darbų pasiskirstymas komisijo
je yra toks: jaunučių ir jaunių 
tikslai — Romualdas Kriaučių-1 
nas, vadovų pasiruošima*; k va-
dovavimas — Janina Udrienė, ka- j 
talikišlcumas — Laima Šalčiuvie
nė, tautiškumas - Gražina Kriau | 
čiūnienė, šeiminiškiimas - Juri-j 
na Rujrienienė, inteligentišku-j 
mas - dr. Stasys Rudys, organi-Į 
zacinės temos — JadVyca Darnu- ( 

šiene, dainorėlis — Jadvyga Da-
mušienė, eilėraščiai — Jadvvga 
Damušienė, rankdarbiai — Ra
mutė Petruševičienė, vaidinimai 
- Agnė Kižienė, žaidimai — Gra
žina Kriaučiūnienė. 

Nors medžiagos sutelkimu rū
pinasi oaskH komisijom nariai, 
visa medžiaga yra kartu peržiūri
ma, diskutuojama, taisoma. Nuo 
toliai sunkina dažnus posėdžius. 
bet iki šiol turėta penio darbo 
posėdžiai. Komisijas darbas jau 
gerokai įpusėies ir nramatoma, 
kad vadovas rankraščio formoje 
bus paruoštas kalbos peržiūrėji
mui iki rugsėjo mėn. vidurio. Čia 
viešai kreiniamės i kalbos žino-
vu<:. prašvdami pagclbos. Turin
tieji noro ir laiko, prašome kreip
tis į komisiios pirmininką. Pats 
leidims bus bent trini šimtų pus
lapių, greičiausia su spiraline nu
garėle (kaip receptu knygai ir 
pridera), patrauklus, bet ne pra

bos artimui ugdymu, savos tau
tos uždavinių bei siekių pažini
mu." Komisija tikisi, kad ruošia
ma veiklos receptų knyga ap
čiuopiamai prisidės prie šių užda
vinių įgyvendinimo. 

lengva svetimos šalies žemelė. 

Salomėja šmaižienė 

'Romualdas Kriaučiūnas, 

1816 Tesumseh River Dr. 

Lansing, Michigan 48906 

A T T E N T I O N ! 
Those acąuainted with the family 

of Heleri Pralgauskis, daughter of 
Adolf and Ann Pralgauskis, please 
call daughter Emdy: 446-8470. 

10% — tt% — 3 0 * pi*i*u DBOkMite 
ui apdntodą ano ugnie* tr »a«orao-
bllio pM mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
330* H K w tSth Street 

Chlcaco. nilaota 
Tflef. GA 4-MS4 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Chicagoje šiemet išleidžia L K B Kronikos ketvirtą tomą 
lietuvių kalba, pirmą tomą ispanų ir pirmą tomą anglų kalbo-: 
mis, kurios bos plačiai paskleistos t ų kalbų kraštuose. Jau ver
čiamos Kronikos ir į prancūzų kalbą. 

LKB Kronikos 3 tomus Uetuvių 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 miiusius 
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 federalinįų 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, BĮ. 
60629, USA. 

t 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 

Valdyba 
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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 i r 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 . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir L A 3-9852 

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 -1741-2 

A. tA. P R A N U I B U R O K U I 
mirus, jo žmoną MARTJJ, dukrą ELENJį ir JUOZJJ 
VIERAIČIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

Chicagos Lietuviu Choras "Pirmyn" 

Brangiai žmonai ir motinai 

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI mirusr 
veliones vyrui ALFONSUI PIMPEI, dukrai dantų 
gydytojai AUItniJAI POUKAITIENEÎ  SU šeima ir 
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia 

Ale ir Adolfas Ruibiai. 

A. tA . P R A N U I B U R O K U I . 
mirus, jo dukrai ELENAI VIERAITIENEI su šeima 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame šir
dingiausią užuojautą. 

Aleksas ir Zina Pociai su šeima 

A. t į KSAVERAI PIMPIENEI 
mirus, jos vyrui ALFONSUI, dukteriai AURELIJAI 
POLIKAITIENEI su šeima ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vosylių šeima 

Mielai žmonai, nepakeičiamai motinai 

A. f A. KSAVERAI PIMPIENEI 
mirus, vyrą ALFONSĄ, dukterį AURELIJĄ ir žentą 
BRONIŲ POLTKAIČIUS, ju šeimos nar ius ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

I m t SmieliauBlrietiė 
ir Vladas Narbutas. 

dr 
TEATRINIO VARGO KELIAIS 

Juozas Kaributas 

• ^ 

Memuarai. 50 metų teatr inio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4645 W. « r d St.. Chicaųco, 111. 00629. 
k > J? 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 737-8600 
Tel . 737-8601 

P ETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o 
1410 So . 5 0 t h Av., C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE 
2424 VV. 6°tri STREET 

1I02O Southvvest Highvvay. Palos Hills, III. 

Tel. YTrginia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
331 o SO. I IT t ANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-l«Il 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave.. CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003 

• » 



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. liepos mėn. 22 d. 

X Kun. P. Kaplinski, liepos 
21 d. lankėsi "Drauge", atvy-: 
kęs iš Le:.kijos, Lomžos diece
zijos Lapy parapijos. Labai 
stebėjosi "Draugo" spaudos 
darbais. Pastebėjo, kad tik iš to 
apsilankymo daugiau sužinojęs 
apie Lietuvą, negu arti jos gy
vendamas. Stebėjosi, kad tiek 
daug informacijos čia yra apie 
religinį gyvenimą. 

x Česlovas Grincevicus, 
"Draugo" pirmojo puslapio re
daktorius, kartu su žmona Al
dona išvyko trijų savaičių ato
stogų. Po atostogų jis žada pa
silikti pensijoje ir baigti savo 
kūrybinius darbus, kurių turi 
nemažai prirašęs. 

X Kun. Jonas Plankis. Our 
Lady of Charity par. asisten
tas, Cicero, paskelbtas geriau
sių pamokslininkų sąraše, kurį 
išspausdino "Chicago Catholic" 
savaitraštis liepos 21 d. laidoje. 
Geriausi pamokslininkai, kurie 
sako gerai paruoštus pamoks
lus, yra atrinkti išklausinėjus 
įvairių parapijų narius. 

X Šv. Kryžiaus ligoninė į me
dicinos technologijos kursą šie
met priėmė keletą naujų studen
tų, baigusių biologinius ar che
minius mokslus universitetuose. 
Tarp jų yra dvi lietuvaitės: Be
nedikta Kiaulėnaitė, baigusi 
universitetą Detroite, ir Ilzbie-
ta Nausėdaitė, baigusi Illinois 
Southern universitetą. Naujos 
studentės ištisus metus turės 
studijuoti savo specialybėje ir 
skirtomis valandomis atlikti 
medicininės technologijos prak
tiką. 

X "Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų parapija, va
dovaujama kun. Anso Trakio, 
ruošia Aštuntąją Biblijos sto
vyklą. Ji buvo pravesta liepos 
24—28 dienomis parapijos salė
je, parke ir keliaujant po Cht-
cagos apylinkes. Skiriama vai
kams, jaunimui; bus ir konfir-
mandų klasė. Bus dėstomas 
Šv. Raštas, lituanistiniai daly
kai, rankdarbiai, giedojimas, 
sportas ir kiti naudingi dalykai. 

X Mykolas ir Ona Tonkūnai 
yra iš Waterburio, Conn., į Chi-
cagą atvykę. Sustojo pas savo 
dukterį žinomą skautininke Ri-
tonę Rudaitienę. Jos globoja
mi, lanko pažįstamus. Užsukę į 
"Draugą", domėjosi lietuviško
mis knygomis ir kai ką iš jų 
įsigijo. 

X Aukų po penkis dolerius 
atsiuntė: 

Ksaveras AJeksiūnas, Hickory 
Hills, 

Donatas Šukelis, New Buf-
falo, 

Julija Kavaliauskienė, Chi
cago, 

Petras Kiršinąs, Country 
Club, UI. 

Visiems maloniai dėkojame. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais Įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
MUtua] Federal Savings, 2212 
West Oermak Road — Telef. 
Vf 7-T747 f«k.) 

X Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreipkitės i V. Karosaitę. 

Studio, 7051 S. Washte-
A v e . Chicago, BĮ. 60629. 
778-6766. (sk.) 

x Leidinys "Budėk! — Šešto
ji tautinė stovykla", jau at
spausdintas ir sktn. Irenos 
Jankauskienės rūpesčiu pasiekė 
"Draugą". 64 puslapių kišeni
nio formato knygelėje pateikta 
daug žinių apie skautų,-čių, or
ganizaciją ir ypatingai apie VI 
Tautinę stovyklą, kuri įvyks 
rugpiūčio 13—25 dienomis Tre-
asure Valley Scout Reservation 
stovyklavietėje, prie Paxton, 
Mass. Leidinio dailų viršelį 
nupiešė Paulius Jurkus. Išleido 
VI Tautinės stovyklos vadija. 

x Prel. Pijus Ragažmskaa, 
lietuvių parapijos klebonas Rio 
de Janeiro, Brazilijoje, dalyva
vo Pasaulio lietuvių seime To
ronte, vėliau lankė lietuvių ko
lonijas. Būdamas Chicagoje, 
K. Mickevičiaus lydimas, užsu
ko į "Draugą", domėdamasis 
lietuviška knyga, nusipirko jų 
net už 50 dolerių. 

x Antanas Briedis, turįs Lon
done siuntinių įstaigą, iš Ka
nados buvo atvykęs į Chicagą, 
kartu su Žiburių administrato
rium Stasiu Prakapu, lydimi 
čikagiečio Felikso Jonušo, visi 
lankėsi "Drauge", kur turėjo 
progos apžiūrėti "Draugo" pa
talpas ir pasidalino aktualijo
mis. 

X 'Tėviškės" liet. evangeli
kų parapijos choras, vadovauja
mas muziko Jurgio Lampsačio, 
dainų šventės proga buvo nu
vykęs į Torontą. Gražiai gie
dojo lietuvių dienų evangelikų 
pamaldų metu. o taip pat pa
čioje dainų šventėje. 

Čiurlionio ansamblis, diriguojamas muziko Alf. Mikulskio, 
per iškilmingas pamaldas 

gieda Lietuvių dienų Toronte metu, Anapilyje, 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

į Kr. Donelaičio lit. mokpklą. 

Ričardas Lapas, baigęs Toronto 
universiteto elektros inžinerijos 
fakultetą. Jaunasis inžinierius dir
ba "Lapas Consulting Engineers 
Ltd". bendrovėje, kur specializuo
sis Consulting Engineer, tei
sėms gauti. 

X Kun. J. Pragulbickas, Eli-
; zabeth, N. J., pakeisdamas ad-
| resą atsiuntė didesnę auką. 
Ačiū. 

x Liet Fronto bičiuliu; stu
dijinė savaitė įvyks rugpiūčio 
6—13 dienomis, Dainavoje. 
Prelegentais pakviesti: dr. K. 
Ambrozaitis, dr. A. Darnusis, 
R. Mironienė, A. Raulinaitis, 
dr. T. Remeikis, A. Sabalis, 
kun. A. Saulaitis. V. Stašaitie-
nė, prof. A. Klimas, L. Valiu
kas, J. Kojelis, St. Barzdukas, 
Vyt. Vaitekūnas. 

X Dariaus ir Girėno minėji
mas ruošiamas Lietuvio sodybo
je šį sekmadienį, nuo 2 vai. p. 
pietų. Užkandis visą dieną. 
Visi laukiami gėlių pilname 
kieme. 

X Nei karšta nei drėgna ne
bus, kai tik nusipirksite Emer
son Quiet Kool vėsintuvą pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., tel. 
376-1998. Atdara 9—6; pirm. ir 
ketv. 12—6. Sekm. ir treč. už
daryta, (sk.) . 

JAUNAS GYDYTOJAS - SPECIALISTAS 
MICHIGAN GATVĖJE 

Nuo liepos 1 d aštuonių gy- Elenos ir sol Stasio Baro vy-
dytojų - specialistų ofise, 645 resniąja dukra, ir su ja 1969 
N. Michigan Ave., savo kabinę- m. sukūrė šeimą. Dabar gyve-
tą atidarė jaunas lietuvis gydy-; na Park Didge, Illinois, ir augi-
tojas, vėžio ligų tyrinėtojas dr. na du sūnus: Gilių ir Tadą. Abu 
Tomas A. Kisielius, ne vienam sūnus vežiojo į lietuviškąjį Mon-
iš lietuvių pažįstamas iš jo veik- tessori darželį, o dabar vežioja 
los Lietuvių gydytojų s-gos val
dyboje, Akademiniame skautų 
sąjūdyje. 

Dr. A. A. Kisielius yra jau
niausios lietuvių gydytojų kar
tos atstovas. Jo tėvelis dr. Al
fonsas Kisielius, Vilniaus krašto 
lietuvis, savo laiku artimai drau
gavęs su žinomu vilniečiu Pr. 
Žižmaru. Tomas gimė 1946 m. | 
Regensburge, V. Vokietijoje. 
Augo ir mokėsi Ohio valstijoje, 
toliau nuo lietuvių centrų, nes 
provincijoje gyveno jo tėvai 
Ema ir dr. Alfonsas Kisieliai. 
1968 m. aukščiausiais pažymiais 
baigė Notre Dame universitetą, 
o 1971 m. Northwestern univer
siteto medicinos mokyklą. In-
teršipą atliko Wesley Memorial 
ligoninėje, rezidavo Northwes-
tern Memorial ligoninėje, dėstė 
ir praktikavosi to paties uni
versiteto medicinos mokykloje. 
1972-73 m. tarnavo JAV armi
joje majoro laipsniu. 1967, 
1968 ir 1971 m gavo atžymė-
jimus už įvairius tyrinėjimus. 
Naujus tyrinėjimus atlieka ir 
šiuo metu. Priklauso kelioms 
gydytojų - specialistų draugi
joms. 

Nors jaunasis gydytojas už-

Kisielius 

Dr. Tomas su šeima yra Lietu
vių fondo nariai, Lietuvių ope
ros entuziastai ir taip pat dr. 
Tomas yra sportininkas, ypač 
mėgstąs ilgų distancijų bėgimą 
ir tai praktikuojąs beveik kiek
vieną rytą. Pagrindinėje spe
cialybėje būdamas vėžio ligų 
tyrinėtojas, nusistatęs prieš rū
kymą, nes geriau už kitus pa
žįsta rūkymo žalą žmogaus 
sveikatai. 

Į dr. T. Kisieliaus, kaip gy
dytojo specialisto kabinetą, pa
cientus siunčia beveik išimtinai 
kiti gydytojai tyrinėjimams. 
Savo pacientus dr. T. Kisielius 
guldo North Western, Ressu-
rection, Holly Family ir St. Eli-
zabeth ligoninėse, nes tų ligo
ninių štabams jis priklauso. 

Sveikindami jauną lietuvį gy
dytoją - specialistą, kurio spe
cialybė angliškai vadinasi he-
matology - oncology, reiškiame 
viltį, kad jis ateityje padės ir ne 
vienam lietuviui, išgelbėdamas 
ar pratęsdamas gyvybes. Dr. 
T. Kisielius kartu dirbs su jau 
Qgą praktiką turinčiais specia
listais dr. Steven O. Schwartz, 
dr. Marvin Lewis ir kitais. 

VI. Rmjs. 

IŠ ARTI IR TOLI 
* 

1 L VUSTYKSE I AUSTRALIJOJE 
— Lietuviška muzika per — Melbourno lietuviai ruošia-

amerikiečių radiją. Per Cleve- si gražiai paminėti Pavergtųjų 
lando klasikinės muzikos stotį'. tautų savaitę. Užbaigiamosios 
WCLV FM liepos 21 d buvo at- iškilmės įvyks liepos 30 dieną, 
likti Jono Švedo kūriniai: Trys kartu su kitų pavergtų tautų 
posmai iš K. Bradūno poemos Į žmonėmis, Kew miesto salėje, 
"Maras" ir A. Mackaus "Pokal- bus atžymėtos bendru tautybių 
bis su mirusiais vaikais". Ath- koncertu. Dalyvaus 12 tauty-
ko solistė Aldona Stempužienė \ bių. Pakviesti australų televi-
ir pianistai Jonas Švedas ir Ste- zijos, radijo, spaudos atstovai 
phen Kabat. Ta proga pianis- Lietuvių tautinių šokių grupė, 
tas Clive Lythgoe pravedė pa-! vadovaujama Anelės Morkūnie-
sikalbėjimą su kompozitorium nes, pašoks tautinius šokius. 
Jonu Švedu. Liepos 27 d., penk- _ Australijos Betuvių dienos 
tadienį, 1:30 vai. p. p. per tą „ , 0 ^ ^ ^ š ^ g ^ Sydnėjuje. 
pačią radijo stotį bus transUuo- s ^ ^ o g Uetuviai kultūrinin-
jamas pasikalbėjimas su soliste ^ ^ o m e n i ^ a i , literatai ir 
Aldona ^ r n p u ž i e n e -^Švediene & a i p j a u bendmomenininkaL 

Šių dienų metu iš Clevelando at
vyksta "Grandinėlė". Jos at
vykimui gautas Australijos už
sienio ministerio pritarimas. Jų 
viešnagė bus JAV konsuMarinės 
tarnybos globojama. "Grandi
nėlės" šokėjai padės Australi
jos lietuviams gražiau reprezen-
tuotis. Projektuojama suruošti 
koncertai Adelaidėje ir Mel-

ir bus grojamos jos įdainuotos 
Juliaus Juzeliūno lietuviškos 
sutartinės. Jono Švedo "Sona
tą Breve" atliks pianistas Ste-
phen Kabat. 

— A. a. Jonas Butkus* Los 
Angeles, Calif., 75 metų staiga 
mirė širdies l iga Palaidotas 
liepos 14 d. iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. A. a. J. 
Butkus, iš profesijos agrono- j į įurne 
mas, ramus ir pozityvus lietu
vis, ilgą laiką dirbo parapijos 
komitete. Yra buvęs vietos 
ateitininkų sendraugių pirmi
ninkas. 

— Istorikas Vincas Trumpa, 
dirbąs Kongreso bibliotekoje 
Washingtone, vasaros atostogų 
išvyko į Santa Monica, Calif. I 
Washingtoną grįš už 3 savai
čių. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
TRIGUBA JAUNOS ŠEIMOS 

ŠVENTĖ 

Gražina ir Edmundas Vižinai 
š. m. birželio pradžioje šventė 
trigubą šeimos šventę, atnešusią 

augęs toli nuo lietuvių koloni- d a u g ^&ngsmo n e ^ p e m s 

vių proga (G. ir E. Vižinai vedė 
1977 m birželio 11 d.). VI. ir J. 
Vižinai kartu su Gražinos tėve
liu B. Vindašium suruošė nuo-

CHICAG0S 
Ž INIOS 

AUDRA 

Didelė audra nusiaubė Chica
gą liepos 20 d. vakare. Dauge
lio rūsiai buvo užlieti. Tačiau 
gausus lietus atliko vieną gerą 
darbą: ištaškė aliejaus juostą 
Chicagos pakrantėse, kuri tęsė
si nuo Indianos iki Wilmette. 

ATVYKSTA ŠČARANSKIENfc 

Nuteisto A. Ščaranskio žmo
na paskutinę liepos mėn. sa
vaitę bus Chicagoje. Ji keliau
ja po JAV, norėdama sukelti 1 
sąjūdį už išlaisvinimą savo vy
ro, nuteisto 13-kai metų. Jos 

taikingą pobūvį Governors I kelione remia sambūris, pasiva-
Table restorane, kur buvo šam-

^ A ? ™ J T " ? i
l i^anfs t in iu patiems. beTtaip pat jų tėvams j ^ ^ 

mokyklų nes jų tolimoj pro-: i r artimiesiems. Birželio mėn. 
yincijoj nebuvo, išaugo puikus Edmundas sėkmingai baigė Chi

cagos universiteto Pripzker Me-ir 

•HmiiHmiiminiimimHiMiiiiiiiiiHiiiiĮĮ x Lietuvos Dukterų Dr-ja 
E* suruoš vasaros šeimyninę šven-

S J A S F ' S FASH!QK^ I tę narėms ir svečiams liepos 
s 30 d., sekmadienį, 12 vai. dieną 

K ū d i k i a m s ir vaikąT>4 SjMarquette Parke prie Califor-
rūlm krautuvė | nijos ir 71 gatvių kampo, ant 

• kalnelio po medžiais. Bus šil-
6 2 3 7 S* KfdZlt Ave. j ti pietūs, namuose kepti pyra-

M L 4 3 6 - 4 1 8 4 3:gai su kava ir gira. Prašome 
ši atsinešti savo kėdutes. Jeigu iŠ 

Asv. ftte* lfcu^v«H«.* p v a k a r o panašautų lietų, ruošia
mu 1* m a šventė neįvyks. (pr.). 

susipratęs lietuvis, lietuviš
kai kalbantis be jokio akcento. 
Ne kur kitur, o skautų stovyk
loje Rakė susipažino su savo 
būsimąja žmona Rita Baraite, 

X Sigitas Miknaitis Liet. 
skautų brolijos vyr. skautinin
kas, LSS VI tautinės stovyklos 
metu vadovaus skautų Brolijos 
stovyklai. Jo pavaduotojas — 
J. Raškys, programos vedėjas 
R. Rupinskas. 

X Dalia Račkauskienė iš Ca-
marillo. CaKf., atvykusi į Chica
gą, užsuko į "Draugą", domė
josi dienraščio paruošimo darbu, 
nusipirko už didesnę sumą įvai
rių lietuviškų knygų. 

X Jonas Pečkaitis, Merrill-
ville, Ind., siųsdamas prenume
ratos mokestį, atsiuntė ir 9 do
lerių auką. Už paramą nuošir
džiai dėkojame. 

X Stasys Stembrns, čikagiš-
kis, maloniu laiškeliu padėkojo 
"Draugui" už tobulą dienraštį, 
atnaujino prenumeratą ir pri
dėjo 7 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X A Laukaitis, Chicago, UI., 
nusipirko "Drauge" lietuviškų 
knygų už keliasdešimt dolerių. 

x Ona Chodeckjenė, čikagiš-
kė, paliko "Draugui" auką 
Ačiū. 

x Aukų po du doleriu at
siuntė: Ant. Makaras, Vladas 
Bačiulis, L. Pečiūra, Česlovas 
Žilionis. Visiems tariame ačiū 

dicinas mokyklą, kur specializa
vosi vidaus ligose. Anksčiau 
jis buvo baigęs biologiją ba
kalauro laipsniu Loyolos univer
sitete, šiuo metu jaunasis gy
dytojas Edmundas praktiką 
atlieka Loyolos un-to ligoninėje. 
Jo tėvai Vladas ir Julija Vi-

gražios ateities jaunai 
lietuviškai šeimai. 

Šiuo metu dr. Edmundas ir 
Gražina Vižinai gyvena Lyons, 
Illinois. d. b. b. 

AMERIKOS LIET. KAT. 
FEDERACIJOS VALDYBOS 

POSfcDIS 

Liepos 20 d. vakare Marijonų 
vienuolyne prie "Draugo" dr. 
J. Meškauskas, Amerikos Lietu
vių katalikų federacijos pirmi
ninkas, sukvietė valdybą pasė
džiui. Dalyvavo pats pirminin
kas, dr. B. Jerome, Roma 01-
šauskaitė, Saulius Kuprys, Alek
sandras Pakalniškis ir kun. V. 
Rimšelis. 

Buvo svarstomi šiemet ruošia 
klausimai 

dinęs "Molcslininkai už ščarans-
kį". Tam sąjūdžiui priklauso 
400 mokslininkų. Su dalimi jų 
Sčaranskienė susitiks liepos 24 
d. Argone laboratorijoje netoli 
Lemonto. 

PAJAMOS IŠ LOTERIJOS 

Illinois valstija, pradėjusi lo
teriją 1974 m., jau turėjo iš jos 
502 mU. dol. pajamų. 

NAUJAGIMIAI 
Chicagoje 39 ligoninės turi 

gimdyvių skyrius, bet 19 ligoni
nių 1976 m. gimė mažiau kaip 
po 1000 kūdikių ir kai kurios iš 
tų ligoninių planuoja šiuos sky
rius uždaryti ar prijungti prie 
kitų ligoninių 

AUTOMOBILIAI CHICAGOJE 
Įvairioms motorinėms susisie-

mo seimo Nutarta k*mo priemonėms Chicagoje bir-
ALRKF tarybos suvažiavimą | m ° įf ± b u v o i š d u o t a 

1,057,651 leidimas ir surinkta 

— Melboumo skautą "Džiu
go'' tuntas Lietuvių namuose 
suruošė balių, kurio tikslas pa
remti skautus. Tuntui vadovau
ja naujas tuntininkas sktn, 
Henrikas Antanaitis. Visus sve
čius linksmai nuteikė vaidini
mas — nutautę jusio lietuvio 
vaizdelis. 

— Perthe įsisteigė Etninis 
komitetas, kuriam priklauso 23 
tautybių atstovai. Komiteto 
tikslas propaguoti etnines ra
dijo programas. Lietuviai taip 
pat įeina į šį komitetą. Nese
niai, minėdami Dariaus - Girė
no žygio 45 metų sukaktį, tu
rėjo savo programą. 

— Skautų vyčių "Trijų kry
žių" būrelis gražiai veikia Gee-
longo lietuvių kolonijoje. Bū
reliui vadovauja ps. V. Ma
čiulis. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzae Aveuue 

Tel. — 776-3599 

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

šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

ALE ROTB 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo, Pievos žydi, Skir
tingos kojinės, Paslėptu vardu, Ai 
tau sakydavau, aS tau sakau ir Hti 
įdomūs pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kakta su persiuntimu $4.30. Už-
Mkymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
9rd St., Chicago, IU. 

kviesti lapkričio 24 d. Marijonų 
vienuolyno salėje. ALRKF pir
mininkas dr. J. Meškauskas pa
siūlė tarybos svarstymams te
mas, kurios liestų katalikiškų 
organizacijų ir institucijų būk-

žinai vertai didžiuojasi savo j lę bei ateitį, ALRKF veiklą pa-
vienturčio sūnaus pasiekimais vergtos Lietuvos laisvinimo pro-

Gražina ir dr Edmundas Vižinai 

'už tai arti 
I mokesčių. 

17 mil. dol. mo-

religijos persekiojimu Lietuvo
je. Seimo programa ir darbo
tvarkė bus paskelbta vėliau. 

V. R. 

THE F0RTY YEARS 
0 F D A R K R E S S 

Paraše Dr. Juozas VaiSnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus. 

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas BalevU9os 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W 63 St.. 
Chicago, m. 60629 

moksle. 

Gražina (Vindašiūtė) Vižinie-
nė baigė De Paul universiteto 
gailestingųjų seserų mokyklą ir 
įsigijo bakalaureatą. Ji dirba 
McNeel Community ligoninėj, 
Berwyn, Dl.. širdies bgomis ser
gančiųjų skyriuje. Gražina ar
timoje ateityje Žada grįžti į 

blemose, lietuviškų parapijų iš
laikymo klausimą ir pačios fe
deracijos uždavinius. Registra
cija turėtų prasidėti ryto 9 vai., 
posėdžiai 10 vai. Darbotvarkė 
bus paruošta vėliau. 

ALRKF seimas įvyks lapkri
čio 25 d., taip pat Chicagoje, 
bet dar nežinoma, kur vyks pa-

universitetą ir tęsti pradėtąsias pėdžiai. Seimui numatoma dvi 
psicbologijos studijas. ' paskaitos — viena apie naujus 

Mokslo užbaigimo, o taip pat sąjūdžius katalikų tarpe ir kitai5 i Chicago, IU. 60629 
pirmųjų vedybų metų sukaktu- apie mūsų uždavinius ryšium su ~" 
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i LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis 
I tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše
li tiai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms 
j leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu 
: $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str.. 
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