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LKB KRONIKA NU 37 
Eina ano 1972 metų 
P a n k a i s duok kitam! 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
1978 m. gruodžio 18 d. Kėdai

nių rajono Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Juške
vičius išbarė Pagiriu kleboną 
kun. Joną Survilą už tai, kad Pa
giriu bažnyčioje vaikai patarnau
ja Mišiose ir gieda per pamaldas. 

— Tik ką atsikėlei į mūsų ra
joną ir jau pradėjai vaikus agi
tuoti, — barė pavaduotojas. 
— Juk žinai (statymus! 

— Taip žinau. Evangelijoje 
yra užrašyti žodžiai: "Leiskite 
mažutėliams eiti pas mane!" 

Klebonas atsisakė nušalinti 
vaikus nuo altoriaus. 

S»k». 1979 m. sausio 3 A į Sa
las atvyko Rokiškio raj. Vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojas Firas su RRT įgaliotinio 
pavaduotoju Raslanu (KGB dar
buotoju) . Pareigūnų nuomone 
Salų parapijos komiteto pirmi
ninkė Leonora Bartkienė netin
kanti šioms pareigoms. Valdžiai 
geriau tiko buvęs pirmininkas, 
kuris neseniai buvo atleistas iš 
pareigų. 

Salų ateistai deda dideles pa-
bcangas, kad Salų klebonas kun. 
Petras Nykštus būtų iškeltas į 
kitą parapiją. Atvykę pareigūnai 
teiravosi, kaip seniai kun. Nykš
tus dirbąs Salų parapijoje ir sa
kėsi dėl jo pasikalbėsią su vysk. 
Krikščiūnu. Tikriausiai vyskupas 
bus verčiamas valdžios nemėgs
tamą kunigą nubausti, t y. per
kelti į kitą parapiją. 

Višakio Rėdą — Nemirai. Ke
lios ištraukos iš kun Gvidono Do
vydaičio pareiškimo Sakių raj. 
Vykdomajam komitetui: 

"11978 m. lapkričio 26 d., po 
pamaldų Nemirų bažnyčioje nu
tariau aplankyti keletą šeimų. 
Paprašiau vahuotoją, kad mane 
pavėžėtų iki Cepajevo kolūkio 
gyvenvietės. Man išeinant iš vie
no namo prie durų laukė du vy
rai: kolūkio inžinierius Mindau
gas Kaniauskas ir Pranas Sutkus. 
Pasisakė esą draugovininkai ir 
pareiškė, kad man lankyti žmo
nes negalima- Esu girdėjęs, kad 
kai kurtose šalyse negrams drau
džiama įeiti į baltųjų kvartalus, 

bet tas tur būt buvo seniai. Ma
no odos spalva, atrodo, niekuo ne
siskyrė nuo čiabuvių Cepajevo 
kolūkio kolūkiečių. Tvarkos sau
gotojai pasisiūlė mane nuvesti 
prie automašinos. Kai atsisakiau 
jų paslaugv, tada pagrasino, kad 
nerasiąs mane atvežusios auto
mašinos ir man reikėsią eiti pės
čiomis. Maniau, kad tai papras
tas nerimtų žmonių pokštas, bet „ 

• Z) A \JT * • " ^^aragvoje kai kūnuose miestuose kariuomenės įgulos dar nepadėjo ginklų, 
-••--" •-' :% •-•'-' .>i:r.e'.: vyrai nore paskelbtos karo paliaubos. Čia matoma sukilėlių gnipė apšaudo kareivių nebuvo eiliniai chuliganai, — jie 
veikė įstatymo vardu. Kai man 
reikėjo grįžti namo, prie kelio ne
buvo nei vairuotojo, nei automa
šinos; veltui tamsią naktį brai
džiojau purvinu keliu jos ieško
damas. 

Kaip vėliau paaiškėjo, prie ma
no vairuotojo prisistatė visas bū
rys draugovininkų ir reikalavo 
pasišalinti. Tarp jų buvo: Min
daugas Kaniauskas, Pranas Sut
kus, Liudas Žambą (kolūk:,o pir
mininko pavaduotojas), Žambie-
nė, Cigana ir Albinas Grikietis 
(kolūkio buhalteris). Tvarkos 
saugotojai norėjo išsukinėti au
tomašinos vintilius ir galiausiai, 
jau važiuojantį, palydėję grasini
mu: "Jeigu sustosi ir lauksi, tada 
mes peiliu supiaustysime padan
gas". 

Dabartinės LTSR Konstitucijos 
39 str. diskriminuoja kolūkiečius, 
nes jų poilsj paveda reguliuoti 
kolūkio vadovams, o šie taip su
reguliuoja, kad kolūkiečiui nelie
ka laisvo net sekmadienio. Net 
baudžiauninkai turėdavo laisvų 
dienų. Vadinamais buožių lai
kais mano tėvas ganė pas buvu
sio LTSR KP pirmojo sekreto
riaus Antano Sniečkaus tėvą, bet 
ir šis sekmadieniais ir šventėmis 
išleisdavo piemenuką į bažnyčią. 
Cepajevo kolūkiečiai šiuo atžvil
giu gyvena sunkesnėse sąlygose. 
Kolūkiečiai nusiskundžia, kad net 
atlaidų ir žymesnių švenčių 
metu, norinčius nueiti į bažny
čią, kolūkio vadavai išvadina da
vatkomis ir neišleidžia"... 

Nemirai, 1978 m. gruodžio 2 
diena. 

Nemirų parapijos klebonas 
kun. Gvidonas Dovydaitis 

pozicijas. 

AMERIKA PRIPAŽINO 
SUKILĖLIŲ VALDŽIĄ i 

Minios piešia pabėgusių turtus 
Managvą, 

lėliai, iškėlę 
„sandinistų" 

—'Nikaragvos suki- cijos prieš Somozą narys ir visi 
juodą — raudoną i bažnyčių varpai skambėjo suki 
vėliavą, paskelbė 

Tautinio Atstatymo vyriausybę, 
kurią sudaro penki asmenys. Du 
jų atvyko į sostinę Managvą per
imti valdžios, kiti trys liko Leo
no mieste. Naujas Tautinės gvar
dijos vadas gen. Fulgencio Larga 
Espada įsakė visiems kareiviams 
padėti ginklus ir pasiduoti suki
lėliams, tačiau ne visi kareiviai 
įsakymo paklausė. Kai kurie ban
do mesti uniformas ir įsimaišy
ti į civilių minias, kiti ieško bū
dų išvažiuoti iš Nikaragvos. Kai 
kurie korespondentai praneša, 
jog sukilimas dar nesibaigė. Da
bar sukilėlių vietą užims buvu
sieji Somozos kareiviai ir šali
ninkai. Bėgą kareiviai sustabdė 
britų televizijos technikų auto
mobilį, kurį atėmė, sakydami, 
kad jiems reikia pasiekti Hondū
ro sieną. 

Vakar VVashingtonas paskelbė, 
kad pripažįstama nauja Nikarag
vos vyriausybė ir JAV ambasa
dorius greit sugrįš į Managvą. 

Minios žmonių plėšia tuščius, 
buvusio prezidento šalininkų na
mus. Managvos arkivyskupas Mi-
guel Obando y Bravo paskelbė, 
kad bijantieji naujos valdžios 

lėliams užėmus miestą. 
Buvęs prezidentas Somoza pa

skelbė spaudai, kad jis nenori 
būti įtrauktas į Nikaragvos rei-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Irano vyriausybė vėl reika
lauja, kad policijos vadas gen. 
Rahimi pasitrauktų iš pareigų-
šį kartą jo pašalinimui pritaręs 
ir ajatola Khomeinis. 

—Liepos 20 d. baigėsi Jung
tinių Tautų taikos kariuomenės 
Sinajuje mandatas. Saugumo Ta
ryba svarstė ar jį pratęsti. Skel
biama, kad Amerika ir Sovietų 
Sąjunga, kuri buvo prieš manda
to pratęsimą, susitarė palikti Si
najuje mažesnę grupę taikos pri
žiūrėtojų. 

— Indijoje gyvenąs Tibeto Da
lai Lama atmetė Kinijos kvieti
mą grįžti į Tibetą. Jis sugrįšiąs, 
kai 6 mil. tibetiečių galės džiaug
tis žmogaus teisėmis, religine 
laisve, paskelbė Lama. 

— Portugalijos prezidentas pa
vedė vyriausybę sudaryti 49 m. 
panelei Maria de Lourdes Pinta-
ssilgo. Ji laikoma nepartine, ta
čiau ją remti pažadėjo parlamen
to socialistai ir komunistai, jos 
vyriausybės uždavinys bus suor
ganizuoti naujo parlamento rin
kimus. 

— Prezidentas Carteris penkta-
i dienį surengė pagerbimą astro-

SVARBOS PAKEITIMAI 
CARTERI0 KABINETE 

Atleistas energijos sekretorius Schlesinger 

kalus, todėl jis iš JAV išvažiuos; n a u t a m S j k u r i e p rieš 10 metų pa-
trims mėnesiams atostogų. Prieš 
sukilėliams paimant sostinę, ka-
rieviai paleido iš kalėjime ne tik 
600 politinių kaliniu, bet ir 200 
kriminalinių. VVashingtone gru
pė jaunų Nikaragv 3S studentų 
bandė įsibrauti į Nv.aragvos am
basadą, susikirto su policija, du 
Slaptosios Tarnybos sargybiniai 
buvo lengvai sužeisti. Diploma
tai paaiškino, kad jie perduos 
atstovybę, kai atvyks nauji dip
lomatai. Užpuolikai išsivaikščio
jo, kai policija ir ambasada pa
žadėjo jų nebausti už nelegalų 
įsibrovimą į pastatą. 

Penkių asmeny vyriausia suki
lėlių vyriausybė greit perduos 
administracinį darbą 36 asmenų 
tarybai, kuri šiuo metu sudaro
ma. Nikaragvos dar laukia sun
kios dienos. Apie 10 nuoš. jos 
dirbamas žemės buvo prezidento 
Somozos šeimos nuosavybė. Tą 
žemę žadama išdalinti ūkinin
kauti norintiems sukilėliams. Pir
mas uždavinys atidaryti sukili-

keršto gali pasislėpti bažnyčiose, I mo užblokuotus vieškelius, aero-
kur sukilėliai žadėjo nieko ne
liesti. Arkivyskupas buvo opozi-

KATALIKAI PASAULY 
Nauji kunigai 

Popiežius Jonas Paulius II-asis, 
švento Jono Krikštytojo gimimo 
šventėje, švento Petro baziliko
je įvykusių pamaldų metu, sutei
kė kunigystės šventimus 88-iem 
jauniem dijakonam iš penkioli
kos įvairių pasaulio kraštų ir 
kontinentų. Daugelis naujai 
įšventintų kunigų teologij,os stu
dijas baigė Romoje.„Šiandien,pa-
žymėjo Popiežius jauniesiems di-
jakonams, šiandien ne tik jums, 
bet ir visai Bažnyčiai yra džiaugs
mo diena. Priimdami kunigystės 
šventimus, jūs pasižadat ištiki
mai tarnauti Bažnyčiai iki pat 
savo gyvenimo pabaigos". 

Pabėgėlio reikalai 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

bendrosios audiencijos metu krei
pėsi į visas pasaulio tautas, kvies
damas jas susirūpinti Pietryčių 
Azijos (pabėgėlių likimu. Šventa
sis Tėvas, išreiškęs viltį, kad pa
bėgėlių problemai išspręsti bus 
sušaukta tarptautinė konferenci
ja, atkreipė dėmesį šimtų tūks
tančių buvusios Ind,okinijos pabė
gėlių tragišką padėtį, kviesdamas 
pasaulio vyriausybes ir organiza
cijas suteikti jiem pagalbą ir prie

globstį. Šventasis Tėvas šia pro
ga dėkingai prisiminė katalikiš
kųjų organizacijų pastangas, sie
kiant padėti pabėgėliam. 

Devintinės Lenkijoj 
Iš Lenkijos į Romą sugrįžę 

Vatikano radijo bendradarbiai 
pasakoja, kad birželio 14 dieną 
Varšuvoje įvykusioje Dievo Kūno 
procesijoje šiais metais dalyvavo 
apie du šimtai tūkstančių žmo
nių. Krokuv.oje, apie 150 tūkstan
čių tikinčiųjų palydėjo arkivys
kupą Macharskį, nešantį monst-
raciją su švenčiausiu sakramen
tu, devintinių procesijoje, kuri, 
pirmą kartą po antrojo pasauli
nio karo pradžios, įvyko miesto 
gatvėmis. Užsienio žinių agentū
ros neteisingai pranešė, jog Die
vo Kūno šventė Lenkijoje yra 
darbo diena. Devintinės Lenkijo
je yra nedarho diena: tai viena 
svarbiausiųjų švenčių Lenkijoje, 
ne tiktai religiniu, bet ir sociali
niu atžvilgiu. 

Eucharistinis kongresas 
Trisdešimt keturių pasaulio 

kraštų vyskupų konferencijos jau 
pranešė, kad dalyvaus su oficia
liomis delegacijomis už dviejų 
metų Lourde, Prancūzijoje, įvyk

siančiame Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese. Kongre
sas čia yra rengiamas 1981-ais 
metais liepos 16-23 dienomis. 
Tarptautiniuose Eucharistiniuo
se Kongresuose paprastai daly
vauja šimtai tūkstančių tikinčių
jų iš visų pasaulio kontinentų. 
Paskutinis Eucharistinis Kongre
sas įvyko Filadelfijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jame orga
nizuotai dalyvavo taip pat ir lie
tuviai. 

Ryšiai su Italija 
Birželio 25 d. Popiežius Jonas 

Paulius II-sis priėmė naujojo Ita
lijos ambasadoriaus prie Apašta
lų Sosto skiriamuosius raštus. 
Sveikindamas italą diplomatą, 
pradedantį eiti atsakingas parei
gas Vatikane, Šventasis Tėvas pri
minė ypatingai gilius ryšius, ku
rie nuo amžių jungia italų tau
tą su Apaštalų Sostu. Krikščio
niškosios dvasios persunkta ita
lų tautos kultūra, amžių bėgyje 
italų išugdytos dvasinės vertybės 
sudaro visiem žmonėm bendrą 
turtą, kuris privalo būti saugo
jamas ir ugdomas. Katalikų Baž
nyčia, pažymėjo Popiežius, nuo
širdžiai trokšta padėti italu tau
tai apsaugoti šį brangų paliki
mą ir prisidėti prie krašto ge
rovės ir pažangos kūrimo. 

dromus, pašalinti miestų gatvėse 
barikadas ir griuvėsių krūvas. 
Laukiama, kad kitos Amerikos1 

hemisferos valstybės padės Nika
ragvos atstatymo darbuose. 

Paliks kareivius 
Pietų Korėjoj 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris nutarė dar neišvežti iš 
Pietų Korėjos JAV kareivių, pa
skelbė nacionalinio saugumo ta
rybos pirmininkas Zbigniew 
Brzezinski. Jis nurodė, kad JAV 
kariuomenė Pietų Korėjoje padės 
atgrasinti komunistus nuo puo
limo, sustiprins tos Azijos dalies 
saugumą. Bus kartu ieškoma dia
logo su Šiaurės Korėja. Kareivių iš
vežimas bus svarstomas vėl, kai 
sustiprės Pietų Korėjos karinės jė
gos. 

Portugalų naftos 
taupymo planas 

Lisabona. —Portugalijos vy
riausybė paskelbė naują energi
jos taupymo planą. Automobiliu 
greičio riba bus 50 mylių per 
vai. Televizijos programos užsi
baigs 11 vai. vakare, kinai bus 
uždaromi 11:30 vai. Savaitga
liais gaz/>lino stotys bus uždary
tos. Vyriausybė paaiškino, kad 
pakilusios naftos kainos dar pa
didins prekybos deficitą 120 mil-
dol. per metus. 

siekė mėnulį. Ceremonijose d'a 
lyvavo astronautų šeimos, aero
nautikos ir erdvės valdybos pa
reigūnai ir daugelis astronautų. 

— Britanijos karalienė Elzbie
ta atvyko Tanzanijon. Afrikos 
Šalyse ji važinės 17 dienų. 

—Meksikos išsiliejusio jūros 
dugne naftos šaltinio nešvaru
mai ir alyva jau pasiekė Meksi
kos krantus, 300 mylių nuo Te-
xas valstijos sienos. 

— Ilgametis diplomatas, bu
vęs ambasadorius Maskvoje Ave-
rell Harriman pasakė senato ko
mitetui, kad SALT sutarties at
metimas gali į Brežnevo kėdę 
atvesti radikalių pažiūrų „vana
gą". Sutarties atmetimas atneš
tų labai sunkias pasekmes Ame
rikai ir visam pasauliui, pasakė 
Harriman. 

— Maskvoje vėl prasidėjo JAV 
ambasados bombardavimas ma
žųjų bangų radiacijos spin
duliais, kuris buvo trim mėne
siam pertrauktas. 

— Britanijos parlamentas 362 
-243 balsais atsisakė atgaivinti 
mirties bausmę, nors premjerė 
Thatcher balsavo už mirties 
bausmę, kuri panaikinta 1965 
m. 

VVashingtonas. — Prezidento 
Carterio pradėti vyriausybės pa
reigūnų pakeitimai, kaip jau ra
šyta, pirmiausia palietė Joseph 
Califano, sveikatos, švietimo ir 
šalpos departamento sekretorių. 
Jis neslėpė savo nusivylimo. Jam 
pakenkė jo pareiškimai prieš rū
kymą, nes supykino Karolinos ir 
kitų pietiniu valstijų politikus. 
Nepadėjo jam ir tai, kad jis lai
komas senu sen. Edwardo Ke-
nnedžio bičiuliu ir rėmėju. Kada 
prezidentas nutarė steigti atski
rą vyriausybės departamentą 
švietimo reikalams, Califano 
prieš tai kovojo. 

Nusivylęs jaučiasi ir iždo sek
retorius Michael Blumenthal, 53 
m,, kurio vieton paskirtas Federa
linės Rezervų tarybos pirminin
kas VVilliam Miller. YVashingto-
no korespondentai spėlioja, kad 
Blumenthaliui daugiausia paken
kė jo vaidmuo ieškant kaltės se
nam "Georgijos mafijos" nariui, 
prezidento šeimos draugui, bu
vusiam biudžeto direktoriui Bart 
Lance .Blumenthalis labai ener
gingai tyrinėjo Lance'i primeta
mus taisyklių laužymus. 

Trečias svarbus vyriausybės na
rys, valstybės prokuroras Griffin 
Bell jau seniai kalbėjo apie pa
sitraukimą ir prašė prezidentą 
atleisti jį iš pareigų teisingumo 
departamente, nes jis norįs su
grįžti į privatų gyvenimą, dirbti 
įprastą Atlantos advokato dar
bą. Pagaliau prezidentas jį atlei
do, paskirdamas valstybės proku
roru jo pavaduotoją Benjamin 

Civiletti. 
Dar neaišku, kas bus paskir

tas į butų ir miestų išvystymo 
sekretorės Patricia Roberts Harris 
vietą, nes ji perims Califano de
partamentą. 

Vakar YVashingtono korespon
dentai, „iš patikimų šaltinių" 
skelbė apie energijos sekretoriaus 
James Schlesingerio ir transpor
to sekretoriaus Brock Adams pa
keitimą. Vėliau Schlesingeris pa
tvirtino, kad prezidentas priėmė 
jo atsistatydinimo pareiškimą. 
AP agentūra tvirtino vakar, kad 
nauju energijos sekretorium nu
matytas Charles Duncan, dabar
tinis gynybos departamento pa-
sekretorius, buvęs biznio bendro
vės Coca Cola direktorius. 

Nauji kabineto nariai pareigas 
perims, kai senatas juos patvir
tins. 

Urugvajuje mirė 
kardinolas Barbieri 
Urugvajuje mirė 87-nerių me

tų amžiaus buvęs Montevideo 
arkivyskupas kardinolas Barbieri. 
Velionis kardinolas Barbieri, ku
ris buvo kapucinas vienuolis, tris
dešimt šešerius metus vadovavo 
Montevideo arkivyskupijai, kurio
je, kaip žinoma, yra įsikūrę ne
mažai lietuvių. Su lietuviais jis 
visada palaikė artimus ir drau
giškus ryšius, pakartotinai paliu
dydamas savo ypatingą palanku
mą Lietuvai ir jos kenčiančiai 
Bažnyčiai. Jis yra ne kartą priė
męs lietuvių delegacijas ir vado-— Australijoje tuoj po Miss, 
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ir vienas kardinolas "in pectore". 
70 kardinolų atstovauja Euro
pai, 16 Šiaurės Amerikai, 23 Pietų 
Amerikai, 12 Afrikai ir dešimt 
kardinolų atstovauja Azijos ir 
Okeanijos kraštam. 

Atėjo recesija 
Washingtonas. — Prekybos de

partamentas paskelbė, kad per 
antrąjį šių metų ketvirtį visumi
nis gamybinis produktas ne tik 
nepaaugo, bet nukrito 3.3 nuoš. 
Tas rodo, kad pramonės recesija 
nėra laukiama, bet ji jau yra 
mūsų tarpe. Nuo 1974 metų ne
buvo tokio gamybinio produkto 
sumažėjimo. 

Jūroje susidūrė 
du naftos laivai 

Tobago. — Netoli Trinidado, 
Karibų jūroje migloje susidūrė du 
tanklaiviai Kilo gaisras, sprogi
mai. Abu laivai plaukė su Libe
rijos vėliava. Naftos buvo 
700,000 tonų, skirtų Singapurui. 
Gelbėtojai skelbia, kad jūroje 
dingo 34 įgulos nariai. 

Patarė palikti 
P. Korėjoj kareivius 
VVashingtonas. — Jungtinio 

kariuomenės štabo pirmininkas 
gen. David Jonės pasakė senato 
ginkluotų jėgų komitete, kad JAV 
kariuomenės vadai patarė prezi
dentui Carteriui neišvežti kariuo
menės iš Pietų Korėjos. Žvalgy
bos duomenys parodę, kad komu
nistinė Siaurės Korėja padidino 
karines jėgas ir turi daugiau kaip 
600.000 kareivių. Manoma, kad 
iki 1981 m. Pietų Korėjos jėgos 

ir tu.omet bus galima 
fų, grindys įlūžo, buvo lengvai 
sužeistos Maltos ir Turkijos gra
žuolės. 

— Prancūzijos Alpėse vėl įvyko 
nelaimė, į bedugnę nukrito 11 
vaikų, tačiau visi liko gyvi, tik 
sužeisti. Liepos mėn. Alpėse žu
vo jau 34 žmonės, iš jų 14 už
sieniečių. 

— JAV vyriausybė sudarė pla
ną, kuris pakeistų karių pensijų 
įstatymą. Pensijos būtų mokamos 
po 10 metų tarnybos. Siekiama 
naujomis pensijomis patraukti į 
karinę tarnybą daugiau žmonių. 

— Popiežių Joną Paulių II-jį 
lankė penki Kolumbijos vyskupai, 
atvykę į Vatikaną su oficialiu 
„ad limina" vizitu. 

— Pakistane civilinės aviacijos 
tarnautojai sukėlė streiko proga 
riaušes, kurias ramindama poli
cija peršovė 17 žmonių. Daug 
nuostolių padaryta Islamabado 
aerodrome 

— Ispanijos baskų politinė va-J i.- i a - i J 1 _»•„• Prezidento Carteno vynausvbės per-dovybe paskelbė, kad kurortinių M ? a i t o l v t e i e d i d e s i l ė g a l i a į ^ ^ 
viešbučių puolimai sustabdomi. i m y b ė t e k o prezidento patarėjui Ha-
Per 9 dienas bombos buvo pade- j matonui Jordanui, kuris tapo Baltųjų 
tos 14 viešbučių. ' RSmų Stabo vfc-Sniitlcu 

svarstyti JAV kariuomenės suma
žinimą. 

Taryba svarsto 
Izraelio sodybas 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba svarsto 
Izraelio sodybų steigimo okupuo
tose žemėse klausimą. Izraelio 
ambasadorius šiuos posėdžius 
boikotuoja. Arabai kaltina, kad 
ne saugumo reikalai verčia Izra
elį steigti savo sodybas palesti
niečių žemėse, bet paprastas ko
lonializmas. Arabai savininkai 
yra tremiami, iš jų atimamos 
žemės, kaltina arabų atstovai. 

KALENDORIUS 
Liepos 21 d.: Laurynas Br., 

Prakseda, Rimvydas, Lasota. 
Liepos 22 d.: Platonas, Marija 

Mag., Jovartas, Auksė. 
Liepos 23 d.: Apolinaras, Bri

gita, Tarvilas, Gelminė. 
Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:20. 

ORAS 

Saulėta, šilčiau, temperatūra 
dieną 90 L, naktį 75 L 
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lllillIlUlllllllllllilHIIIItlHUillHIHIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllll 

METINĖ ŠVENTE PHILADELPHIJOJE 

tinė šventė praėjo atsinaujini
mo dvasioje. Ateitininkiškas jau
nimas: moksleiviai, 

kdelphijos ateitininkų me-:bia i , pamokslai, paskaitos dėme
singai išreikšta. Patraukliai dėsto 
mintis . Jungiasi būti vis iems su-

studentai, Į prantamu- Turi misijonieriška 
dvasią, pajėgią ir labai užkietėju
sią širdį nuteikti taip, kad atsi
nauj in imas Kristuje n e tik reika
lingas, bet būtinas. Neats inauj i 
n u s dvasiniai yra nuosto l inga , 
nekrikščioniška ir pagal iau n e 
į m a n o m a kitus atnaujinti Kris
tuje. Pagal kun. Trimaką: „Ak
m e n y s turi atsinaujinti, turi ju
dėti". 

Šventė pradėta kun, K. T r i m a 
ko pokalbiu, tema „Jaunimo psi
chologija ir krikščioniškasis at
s inaujinimas" su Phi ladelphijos 
studentais ir vyr. moksleiviais 
ateitininkais V . ir B. Volertu na
muose. Kitą dieną rinkosi jauni
m a s ir svečiai ateitininkai atvy
kę iš to l imesnių vietovių į B. ir 
K. Gasparėnų sodybą tęsti tol i-

būrė moksleiviai , studentai ir 
jaunučiai — viso šešiolika n a u 
jų į iodininkų. įžodį priėmė kun. 
Trimakas, ateitininkiškas spal
vas bei ženklus suteikė Ateiti
ninkų Federacijos vadas dr. Pet
ras Kisielius, talkinant Jūratei 
Stirbienei, Vidai Bendžiūtei ir 
Vargui Volertui. 

Pamokslą pasakė kun. T r i m a 
kas tema „Visa atnaujinti Kris-

: tuje", pr imindamas kaip pavyz
dį Viktorą Petkų ir kitus. 

Po pamaldų buvo iškilmingas 
i posėdis Šv. Andriejaus salėje. Iš

ki lmingo posėdžio metu Ateiti
ninkų Federacijos vadas dr. Pet
ras Kisielius sveikino susirinku-

E<ts Razma kalba Clevelando ateitininkams studijų dienų metu 
Nuotr. A. Jastaevlčiaus 

CLEVEUHDO MOKSLEIVIŲ ATEITININKU SUSIKAUPIMO 
DIENOS 

Susikaupimo dienas vedė kun. 
Antanas Saulaitis, S. J. Jos įvyko 
gegužės mėn. pabaigoje, dr. E. 
Lenkausko ir dr. Baltrukėno va
sarvietėse, prie'Miltono ežero. I 
susikaupimo dienas buvo kvies
tas visas gimnazijos amžiaus jau
nimas. Kunigui talkininkavo Zita 
Kripavičiūtė ir globėja Balčiūnie
nė. 

k ė n o namelyje , po kurios turė
j o m e šiek tiek laisvo laiko pa
bendrauti . 

Zita Kripavičiūitė kalbėjo tema 
"Ką Kristus reiškia man?". D i s 
kutavome , ką reiškia Svč. Trejy
bė, ką jos atskiri asmenys s imbo
lizuoja. V ė l išsiskirstėme į būre
l i u s ir diskutavome, ka ip gal ime 

THE U T H U A N I A N WORLD-WTDE DAILY 
Second CIMS povtage paid at Chicago, m. Publtshed daily 
occept Sundays, Legai Holidays, days after Christmas 

«od Eastar by the Lithuaoian Catholic Pnas Sodely 
PubUcatioo Number (USPS — 161000) 

Subscriptioo Rates $37.00 — Chicago, Cook County. 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Fcreign 
oountrfea. $37.00. 

Palto išlaidas mainant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kvietcvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 ratn. 

Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S-A 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9/JO 
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J prašymą. 

Jūrate S&rbienė-Krokytė, Philadel
phijos aterrininkų veiklos koordinatorė 

Nuotr. K. Cikoto 

Kristų įsileisti į savo gyvenimą, 
Šeštadienį, pirmą valandą at-1 šeimoje, su draugais ir bendruo

m e n ė j e 
P o naktipiečių susirinkome 

prie židinio paminėti Mariją, n e s ! 
gegužis yra Marijos m ė n u o . Zita 
kalbėjo, kad lietuviai labai mylė-

į jo Mariją, pastatė 16 Marijos 

važiavo 16 jaunuolių, sekančią 
dieną prisidėjo dar 6. 

Pirmame pašnekesyje norintys 
pasisakė apie momentą Šiais m e 
tais, kuriame mes jautėme D i e v ą 

Birutė PHuSkonytė kalba Phuadei- , _ _ - _ , 
ohijos ateitininkų metinėje šventėje •• = r « S I 

Nuotr. K. Cikoto 

učiai ir visi, kurie dalyvavo 
šventėje, jautėsi patenkinii — 
pasinaudoję šia proga pabend
rauti Kristuje. Šventės globėjas, 
be kurio nebūtų lengva ateitinin
kams turėti savo organizacinius 
renginius, buvo Šv. Andriejaus 
parapijos keibonas kun. Jurgis 
Degutis. 

Phipadelphijos -ateitininkai, ju 
artimieji, šeimos bei svečiai šio
je šventėje susilaukė .Ateities" 
žtrrnalo vyr. redaktoriaus kun. 
dr. Kęstučio Trimako. Jaunimas 
jo ateityje pasiges, nes šventės 

savo gyvenime. Išsiskirstėme į 
grupeles po 3 — 4. Aiškinomės, šventovių, ir kad Lietuva yra pa-
kada mes kalbame su Dievu, ka- skelbta Marijos žeme. Kun. Sau
dą Jis kalba su mumis , apie ką, j lait is kalbėjo, kad Marija, mylė -
ir kokiu b ū d u . . M a n o a s m e n i š k a ' d a m a savo sūnų kaip motina, 
k o m u n i k a c i j a i Dievu. • nesikišo į Jo misiją, 

sius šioje šventėje, atkreipdamas I Antrą pašnekesį pravedė glo-.', Sekmadienio ryto pašnekesį pra 
visų dėmesį į lietuvybės išlaiky-į bėja Nijolė Balčiūnienė — tema | v e d ė kun. A. Saulaitis. Aiškino Šy. 
mą. Pagal jį, l ietuvybė turi rem
tis šūkiu: „Lietuviais esame, lie
tuviais turime ir išlikti". Jauni
mas turi įsisąmoninti į l ietuviu 
kultūrą, branginti ją, pasiruošti j mesnę ateitį, o ne kas bus už sa- į 
ateičiai, ypatingai gerbti savo'vaitės, mėnesio ar kelių m ė n e -
tradicijas, kurios m u m s yra m ū - i s i ų . 
sų; išlaikyti tradicijų tąsą taip, j Po pašnekesio kiekvienas nu-

"Kas yra svarbiausia mano gyve-1 Raštą. Išsiskirstę į grupes, aiški
nime — ką mes įjungiame į savo: nomės , ką kai kurie skaitymai 
gyvenimą ir kaip?". Ji kalbėjo, j m u m s sako ir ką moko. Kiekviena 
kad reikia ruoštis ir planuoti tol i- \ grupė gavo po skaitymą, kurį t u -

C 0 N C E R N E D I N C . 
Local and lostg distance moving-. 

kad kiekvienas būtumėm pajėgus Į piešėme, kas yra svarbiausia m ū - The Company that lives up to ita 
perduoti a te i t i e s kartoms . ] sų gyvenime, ir paeiliui paaiški- j name. 24 hour moving and aervice. 

rėjo išvaidinti pritaikydami prie 
dabartinio gyvenimo. 

Sekantis pašnekesys buvo apie 
maldą. Zita perskaitė tris skaity
m u s iš Šv. Rašto, aiškino, kaip 
reikia melstis, kuri malda yra 
teisi ir tikra ir kuri nereikšminga. 
Diskutavome kaip mes meldžia
mės ir kaip sunku yra tikrai mels
tis ir būti atviram Dievui . 

P o priešpiečių Nijo lė Balčiū
n i enė kalbėjo apie gailestingumą. 
Ji nurodė, kad pavydas, pyktis ir 

kitų teisimas brandina neapykan
tą ir supančioja žmogų, kuris n u 
stoja augti ir negali laisvai ben
drauti su kitais. Kristus buvo vi
siems vienodai gailestingas. 

Po pertraukos buvo bendras 
pasikalbėjimas. Kėlėme klausi
mus, kurie mums rūpi. Svarstė
m e ir bandėme atrasti kiekvienas 
sau atsakymą. Po to pasidalino-, 
me į grupes pasiruošti susitai
kinimo sakramentui. Susitaiky-

(Nuke l ta į 4 paL) 

Philadelphijos ateitininkija di- nome. Kun, Saulaitis, S. J. viską 
džiai vertina Ateit ininkų Federa- sujungė, kalbėdamas apie verty-
cijos vado dr. Kisieliaus dalyva-j bes, kurios keičiasi su mūsų au-
vimą Philadelphijos ateitinin-j gimu ir brendimu. Kas buvo 

TeL 973-8613 and 973-3698 

"Ateities" žurnalo vyr. redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas Philadel
phijos ateitininkų metinės šventės 
metu Sv. Andriejaus parapijos salėje 
skaito paskaitą. Nuotr. K, Cikoto 

mesnę metinės šventės progra
mą. Kun. Trimakas pravedė po
kalbį su jaunimu t ema „Krikščio
niškasis atsinaujinimas". P o to 
buvo Šv. Mišios su pamokslu. 
P o pamaldų ir vakarienės kun. 
Trimakas kalbėjo suaugusiems, 
studentams ir vyr. moksle iv iams 
ateit ininkams tema: „Suaugusio 
psichologinė odisėja per iliuzijas 

i ir dūžius". Paskaita gerai paruoš-
•ta. Po paskaitos prelegentas at

sakinėjo į klausimus. Šeštadienio 
vakare suliepsnojo laužas su 

kų metinėje šventėje. Jį įverti
n o po jo kalbos ir linkėjimų šven
tės auditorija nuoširdžiais aplo
dismentais. Jo dalyvavimas su
brandino entuziazmą tol imes
nei ateitininkiškai veiklai, ne-
v ien Philadelphijoje, bet ir už 
Philadelphijos ribų 

svarbu pradžios mokykloj jau 
taip nėra esant gimnazijoj ir kei
sis einant į universitetą. 

Vakarienė suruošta dr. Baltru-

davusi Rimutė Pliuškonytė. Raš
tu sveikino Ateitininkų federaci

ni M J i t_- . -^ • i i jos dvasios vadas kun. S t Yla. 
Ph i lade lph i josa te i t in inkų me- Į ^ ^ ^ U W « h i m . 

tmeje šventėje dalyvavo ir svei- į , . , , 
k ino N e w Yorko ateitininkui 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
( T o w n of L a k e ) 

D a ž o n a m u s i i l auko ir i i v i 

daus. D a r b a s g a r a n t u o t a s . 

STASYS ŠAKINIS 
S k a m b i n t i 927-9107 

šv. Andriejaus parapijos vikaras programa; aidėjo dainos, juokas 
kun. Kajetonas Sakalauskas. Phila- j ir linksmi aplodismentai. Laikas 
d*dphijos ateitininkų moksleiviu, stu-: skrido nekontroliuojamu greičiu, 
dentų ir sendraugių skyrių dygios ; S u k i ^ r a n k o m i s a p l i n k gęstantį 
.adąs Nuotr. K. Cikoto , v v _,. ,. . Z . . 

1 laužą, šeštadienio šventes prog-
labai artimai su juo bend-j ramą artino prie pabaigos gies-

ravo. Svečias sugebėjo visus šven- j mes žodžiais: „Kaip grįžtančius 
dalyvius, įskaitant sendrau- • paukščius..." 

gius. sujungti į vieną šventės Sekmadienį į 5v. Andriejaus 
šeimą. Jis buvo paprastas, su . bažnyčią rinkosi pamaldoms 
kiekvienu draugiškas, pasiruošęs : jaunimas su Philadelphijos moks-

širrttina: reta, ypatin- . leivių ateitininkų kuopos vėlia- į da atnaujinti Kristuje". 5 
:is laikais, pilnutine asme- va. Teresei Gečienei iškvietus. . Pagal tradiciją, įžodininkų var- j I 

į e. Jc pokal- ša l imai bažnyčios altoriaus susi- du kalbėjo vyr. moksleivės įžodį s 

kyklos vedėjas Bronius Krokys. S 
Šventės globėjas klebonas kun. j S 

Degutis sveikindamas kvietė atei- S 
tyje ir toliau tęsti katalikišką = 
veiklą. Sveikino Philadelphijos • 5 
ateitininkų dvasios vadas kun. 15 
Kajetonas Sakalauskas, Jūra Stir-: E 
bienė, Virgus Volertas. ~ 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas pra-' 5 
šė jaunimą, ypatingai studentus s 
ateitininkus, nepamiršti ateiti- s 
ninkiškų idealų. Priminė, kad pa- į E 
lieka jo paties paruoštą medžią- i s 
gą ir pakvietė kolegę Jūratę Stir- \ | 
bienę-Krokytę, kad padalintu stu-, § 
dentams ateitininkams, nes labai; H 

' pravers į platesnį supratimą „Vi-1E 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt. 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Te l . of iso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir §e?t. tik susitarus 

Dr . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 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. 

O f is . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir Sešt. 
uždaryta. — 

S 
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ĮSIGYKITE LABAI P A T V \ R : A IP E K O N O M I Š K A 
Sl.SlSrF.KIMO PRAMONE. 

1979 APLANKYKITE LIETUVA, MUENCHENĄ IR ROMA 1979 
(Audiencija su Popiežium Jonu Pauliu II.Šia grupę ypatingai paminės Šv. Tėvas 
Audiencijai tarpininkauja Lietuvių Kolegija Romoje. Nakvyne Rcrooje lietuvių Viloj) 
Keiiore Nr. ISvyk f̂a iš Grįžta į New Yorką Mieatai / Naktys 

Nev- TOrtM 
">M Rugs*jo 19 Rug«€jo 2 8 Viirius 5. Maskva 2, HelsinH 1 

Pilna kaina, jskaitant 
skridimą iš N. Yorko 

$898 

Kairia vienam asmeniu-' dviese kambary. Pridėkite 3 dol. JAV "Departure Tax". Kelionės vadovas vyks 
i-tu su minimum 30 asmenj grupe. 

Rezervacijoms / Informacijai kreiptis:" 
I'NION TOITJS, INC. 
fi East 36th Street 
N e York. N. Y. 10016 
Te!. (*!12) 679-7878 

Jerry 7i»bor».w^ki. Kelionių vedėjas 
Taip. iriteresuojuosi keiione, kuri išvyksta 

M I M I f * 

* ; ; 

JUtf 

PraStu siosti smulkias informacijas 

. ' • > - . -

A-1r<>*3s. Miestas, Zip . 

Tel. (pažymėkite Area Cx<Io) 

NaUjat 1979 m. Ptymouth ARROW — labai ekonomiškas Ir labai s 
pigus, 4 cilinderiai, su galionu 39 mylias E 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm., antr , ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. 
ir nuo 5 iki 8 vai. vak nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 

KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarime. 

1979 m. CHRYSLER kaina nuo $4,950.00 s I 
= Patikrinkite kainas pas kitus pardavėjus Ir grįžkite pas mus Ir s 
= įsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos. 2 
= Turime Jaunuoliams masiniĮ: Cadillac. BulcK. Pontlac, OVds- s 
I mobile ir kiti, TATPGI rMPORTUOrV. ĮVAIRIŲ KAINŲ, prade, s 
= dant nuo $100.00. MOsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys -
= karoserlja fbody), sparnus (fenders) IT surogulluos motorą. S 

f BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515 \ 
r Seniausias automobiliu pardavėjas Chfcagoje, gerbiamas viri 80 m. = 
f PLYMOUTH — VOLARE ~ CMRYSUR — ARROW | 
^llllilIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilHlllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIHIlHIHilIl'llliliHHHU! 

1002 N. VVestem Ave., Chicago 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St.( Palos Heights 

Td. 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tre<f ir SeSt 

~ DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai. pagal susitarimą. Pirm , treč, 

ketv 9 iki 6 vai Seitad 9 iki 1 vai 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai paga! susitarimą- Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . — G R 6 - 0 6 1 7 

6 9 5 8 S. T a l m a n A v ė . 

Ofiso tel. HE 4-2123. namu CI 8-619S 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71 st Street 
(Va! : pirm . antrad.. ketv ir penktad. 2-3 ir 
p-? - iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namy 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm . antr , ketv. ir penkt 

2-7, Seitadiemais pagal susitarimą* 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien-

rastis. gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 

http://Sl.SlSrF.KIMO


Generalines konsules 

DEIMANTINI JUBILIEJŲ PASITINKANT 
Lietuvos valstybinį tęstinumą čių institucijose ir globos srityje 

nuolat primena mūsų atstovai ir jai padėjo pasiruošti tolimesnei 
konsulai. Diplomatinė tarnyba veiklai. Savo patirtimi ji matė, 
atstovauja savo valstybei. Kon- kaip įvairiu sluoksniu žmonėms 
sulai atstovauja savo piliečiams reikia kultūrinės ir socialinės pa-
hį savo tautai. iKai šiuo metu galbos, kultūriniu paskatų ir tau-
Lietuva yra praradusi savo ne- tinės sąmonės išlaikymo pastan-
priklausomybę, kai ji kraujuoja gų. Jubiliatė (tuomet Juzė 
nelaisvėje, visa diplomatinė ir Rauktytė) savo mieste buvo vie-
k£>nsuliarmė tarnyba yra ne tik na iš kultūriniu programų inici-
pačios valstybės, bet ir pavergtų- atoriu, rengėjų, atlikėjų ir skatin-
jų bei laisvėje gyvenančiu lietu- tojų. Nuo jaunystės ji žinoma, 
vių viltis. Ta tarnyba yra kartu kaip puiki deklamatorė, scenos ak-
ir paskatas savo tautos laisve vi- tore, vaidinimu rengėja, puiki 
siemš^daugiau rūpintis, ją tinka- choristė ir chorų akompaniatorė. 
niai reprezentuoti svetimųjų tar- Mokytojaudama vakariniuose 
pa, jai atstovauti tarptautinėje lietuviu kursuose Worcestery, ji 
politinėje plotmėje. Jeigu ne vi- pati organizavp chorus ir jiems 
sur i r 'ne visada mūsų atstovai vadovavo. Lietuviška daina ir 
gali cfaryti įtaką tarptautinei po- muzika, lietuvišku menu ir tau-
litikai, tai visuomet jie yra tik- tiniu darbu ji skatino savo aplin-
ra6 pasipriešinimas okupantui ir koje lietuvišką dvasią, pasitlkėji-
tautos gyvastingumo apraiška, mą savo tautos gajumu, savo 
Kitaip tariant, valstybė, nors ir tautos meno ir tradicijų išlaiky-
pavergta, de jure (teisiškai) te
bėra gyva ir tokia raikoma kitų m ą # 

laisvų" valstybių tarpe. 
Diplomatinį atstovavimą pri- Labai geraį žinoma Lietuvos 

simename išimtine proga, kai 8 e n - konsules J. Daužvardienės 
Lietuvos generalinė konsule Juzė veikla Chicagoje. Čia ji reiškėsi 
Daužvardienė kaip tik rytoj, lie- n e tik lietuviškame, bet ir ame-
pos.22 d., (g. 1904 liepos 22 d.) rikieSų gyvenime, kur reikėjo 
švenčia savo deimantinio am- ginti Lietuvos reikalus ir repre-
ži^us jubiliejų, kartu nenuilsta- zentuoti lietuvius. Prieš trisde-
mai reprezentuodama Lietuvą ir šimt metų ji suorganizavo Cri-
lieiuyius visais galimais būdais, cagos mugėje ir Chicagos gėle-j 
visomis progomis, ypač konsulia- žinkeldų 200 metų sukakties mi
rimuose susitikimuose. nėjime lietuvišką skyrių ir tauti-

J. Daužvardienė nėra tik eili- n™s pasirodymus. Tuo metu net 
nė veikėja. Ji yra tautos atstovė, įvedė ką tik čia atsikūrusius lie
kanai rūpi tikslingai ir plačiai tuvių skautų Aušros Vartų ir Li-
atlikti^savo pareigas kovos dva- tuanicos tuntų meninius būre-
sia, tautinio meno apraiškomis ir liūs. Šiemet šie vienetai, minė-
savos kultūros reprezentacija. Ji darni savo 30 metų gyvavimo su-
visus lietuvius skatina dirbti fcaktis, su dėkingumu mini ir sa-
Lietuvai gyvu savo pavyzdžiu, vo generalinės konsules didesnę 
Jos pasiaukojimo neapima tik ir platesnio masto gyvenimo su-
diehos įvykių registracija, o dau- kaktį. 
gelio metų darbai, plati veikla l K a s m e t K a l ė d Ų i a i k o t a r p y j e j . 
ir dideh laimėjimai Nuo pat jau- ^ ^ ^ ^ M o k s l o i r 

nystes jubiliates širdis ir gyveni- p r a m o n e s m u z i e | a u s ^ ė s e tautr* 
mas buvo nepertraukiamai susi- n k i įįįjtyl m a t o m a v i e n o j 
jęs;su lietuvių gyvenimu, var- i š pinmf]ų v i e t Ų i r p u o š n i U e t u_ 
gaiš ir troškimais. ^ kalėdinė eglutė, kurios iniei-

Deimantimame jubiliejuje su- a t o r ė d a : b a r t i n ė g e n . k o n s u . 
tinkame generalinę konsule Juzę lė# Vadinamų "Gintaro" balių, 
Dauzvardienę ne tik kaip ypatm- kuriuose SUpaz{ndinama su ant-
gų sugebėjimų žmogų, bet ir kaip r o S ) ^ ^ k k e t v i r t o s k a r t o s l i e . 
atstovę, kun, neatsizadedama t u y i u k i ] m ė s ^dūrinius m o k s l u s 
aukos-ir nekreipdama dėmesio i b a j ^ ^ , mergaitėmis, tuo į-
sunkumus, visas jėgas atiduoda v e d a m j a s . l į e t m i ^ gyvenimą, 
Lietuva* ir lietuviams. .f tebera ^ ^ % ^ n A i . 

. . ,. . , ., nių rengėjų. K tikrųjų ji buvo 
Lietuvos generaline konsule ._•_,,. t-i^*™-.-. ; . ™.~_,„v„, is _, . . ° . , _ . . » . viena iniciatorių ir programų ku-

Chicagoje yra taip plačiaa žino- •• 
ma ir visiems pažįstama, kad, at- " , , , , , 
rodo, apie ją kalbėti nebūtų rei- T a i ™ v e i k l a ' k u r i Uet*?* 
kab. Tačiau net pakartotinai reprezentavimui svetimtaučių 
pažvelgti į jos gyvenimo kelią ir J g t u r i ^ visuomenini, po-
jos auką lietuvių tautos ateičiai " N ir kultunm poveiki. Reikia 
iš titrųjų yra būtina. O jos veik- įfT P^ti, kad ji nuo seno pn-
la tokia plati, kad nesutelpa tik 'klau*> į " " į ^ ^ i r k o* s uT 
konsules pareigose, į kurias ji a- l u k l u b u 1 ' k u r i a , m e &ali Pareikšti 
tėjo su didele ir labai vertinga Pavergtųjų ir aisvųjų lietuvių 
patirtimi. Nors gimusi Ameriko- troškimus, parodyti jų kančias ir 

GINČAI DEL STRATEGINIŲ GINKLŲ 
APRIBOJIMO SUTARTIES 

Senato pataisos gali sutarti sugriauti 

Neseniai Vienoje buvo pasira
šyta strateginių ginklų apriboji
mo sutatis (SALT II). Dėl jos 
tarp Maskvos ir Washingtono pus 
antrų metų vyko sunkios ir įky
rios derybos. Trys JAV preziden-

P. GAUCYS per sekantį dešimtmetį turėtų 

Rimties valandėlei 

ATSIGRĘŽTI Į DIEVĄ 
Nesunku suprasti, kad be mal

dos negali būti atsigręžimo į Die
vą. Malda mus atgręžia į Dievą, 
paraiko ir stiprina mūsų ryšį su 
Dievu, Dėlto malda yra būtina 

Abiejų sutarčių tikslas, aišku, y 
ra noras išvengti tarp abiejų di- j pusiausvyrą. O sutarties prieši 
džiųjų valstybių atominio karo. ninkai tvirtina, kad ji skatina 
Prez. Carteris tvirtina, kad dabar: ginklavimosi varžybas kitose 

tai 8 Nixonas, Fordas ir Carteris į pasirašytoji sutartis tam tiksiu!; ginklų srityse. Anot jų, sutarties 

ginklams išleisti 30 bil. dol. dau-1 mūsų dvasinio subdrendimo saly 
g!au, rv>rint išlaikyti strateginę: ga. 

Melstis galime 

— instruktavo JAV derybiniu 
kus, o L- Brežnevas — Sovietų. 
Kol kas SALT derybos buvo dvie
jų didžiųjų valstybių reikalas. 
Washingtonas savo NATO są
jungininkus smulkiai informuo-

pasitarnauja, užtikrindama jėgų verkimo metu Sovietai labai pa-
pusiausvyrą, kad nė viena pusė; tobulino ir padidino savo raketų 
nieko nelaimės pirmoji puldama.' galią, jas aprūpindami keliais už-

SALT I buv.o laikomas laiki- taisais, siekiančiais atskirus taiki
niu susitarimu. Jo galiojimas bai- nius. 
gėsi 1977 m. spalio mėn. Abi pu-j Ligi šiol amerikiečiai pasitikė

davo apie derybų eigą, nenorėda j sės sutiko laikytis nebegaliojan-' jo savo technologiniu ginklų pra-
mas, kad europiečiai, pasiprie
šindami sudaryti sutarčiai, ap 
sunkintų jos ratifikavimą senate 

čios sutarties nuostatų, kol bus su; našumu. Bet dabar jie nuogas 
daryras SALT II, kuris galios iki tauja, kad tą pranašumą jie bai-
1985 m. pabaigos. Tikimasi, kad;gia prarasti. Kai buvo derimasi 
sekantis žingsnis bus SALT III ir' 1974 m. Valdivastoke, amerikie-
gal FV, kuriais JAV norėtų gali- čiai pareikalavo ir rusai su tuo su 

Si sutartis riboja gamybą tikimai labiau susiaurinti atominių j tiko, kad abi pusės turėtų po ly-
tokių raketų, kurios iš žemėje į-1 ginklų gamybą, taip plačiai abie- gy skaičių raketų iššovimo sto-
rengtų šulinių ar iš pavandenį- jų valstybių išplėstą. 

Sutarties apribojimai 

nių laivų gali būti iššaunamos į 
kitos valstybės teritoriją. Kur ki
lo abejonės, ar ginčas dėl ginklų 
"strateginio" pobūdžio, kaip dėl 
žemai skraidančių raketų (cruise 
missile) "Backfire" bombonešio, 
tam reikalui išspręsti buvo rasti 
kitokie būdai. SALT II yra tę-

Nesustabdė varžybų 

Niekas negali tvirtinti, kad a-
bi tos sutartys būtų sustabdžiu
sios ar sustabdytų atomines var
žybas. Sutarties gynėjai pažymi, 
kad be jos atominis ginklavima-
sis būtų dar labiau išsivystęs. Gy-

sinys SALT I. , 1972 m. Nixono j nybos sekretorius Brown tvirti-
ir Brežnevo pasirašyto Maskvoje.' na, kad be SALT sutarties JAV 

je, ]Wo*cesterio, Mass., mieste, 
bet savo patriotiniais darbais jau 
reiškėsi nuo to laiko, kai tik pra
dėjo savistoviai >galvoti ir profe
siškai buvo pasiruošusi. 

rūpesčius. O amerikiečių spaudos 
informacija ji pralenkia visus ki
tus mūsų informacijos šaltinius. 

Tie visi darbai vis dėlto ne
sulenkė mūsų generalinės konsu-

Baigusi savo miesto vidurinę lės pečių. Ją matome visuose di 
mokyklą, ji studijavo psichologi- džiuosiuose renginiuose, kultūri-
ją i r baigė teisės mokslus, nors į niuose pasirodymuose, tautinėse 
teisininkės profesiją nepasinėrė, šventėse, kur ji taria išmąsty-
— lietuviškas darbas, noras arti- tą ir svarų patriotinį žodį, skati-
mui pagelbėti ją patraukė į spau- nantį ir kitus dirbti tautos gero-
dą ir socialinę veiklą. Dar studi- vei. Kai su Lietuvos generaline 
j'ūodaina jau dirbo "Amerikos konsule J. Daužvardienė susrtin-
Lietuvio" administracijoje ir re- kame jos deimantiniame jubilie-
dalttfjV^ė. Dirbo miesto sociali- juje, tegalime jai tik palinkėti 
nės ir imigrantų globos srityje, dar ilgai Sviesti ta žmoniškumo, 
nes reikėjo pagelbėti net ir savo tautinio sąmoningumo, veiklos 
tautiečiams, reikėjo padėti ir vie- pavyzdžio šviesa, kuria ji švietė 
tos žmonėms, nes socialinis ap- iki šių dienų. Lietuviai jos atsto-
rūpinįmas nei vienų, nei kitų tais vavimu pasitiki ir tautos reikalų 
laikaftr ifar nebuvo tobulas. jos reprezentacija svetimųjų tar

sis darbas lietuvių ir amerikie- pe didžiuojasi. IV. Gr. 

J. Daužvardienė, Lietuvos generalinė konsule Chicagoje 

čių. SALT I rusams buvo leista 
jų daugiau turėti, kad tuo būtų 
atsvertas amerikiečių technologi
nis pranašumas. SALT II leidžia 
rusams turėti 2,358 strateginius 
puolamuosius ginklus, o ameri
kiečiams tik 1,710. Daugelis ame
rikiečių tuo yra pasipiktinę. 

1985 m., kai baigsis SALT H 
galiojimas, Sovietai pirmą kartą 
galės, o tuo visi tiki, bent teore
tiškai savo raketomis sunaikinti 
apie 90 proc JAV raketų iššovi-
mo stočių. Ir tai jie galės padary
ti, panaudodami tik ketvirtadalį 
savo turimų ginklu. Ir visa tai 
atlikti per 30 minučių. 

Jiems atkeršyti amerikiečiai 
tegalės tik panaudoti savo žemai 
skrendančias raketas (cruise 
mis.) , paleistas iš bombonešių 
B-52. Joms pasiekti taikinį rei
kės apie 10 valandų ir anot eks
portų jos tegalės sunaikinti tik 
pusę Sovietų raketų arsenalo- To 
nepaisant, JAV galės kitomis 
priemonėmis sunaikinti 80 proc. 
Sovietų pramonės ir 90 milijonų 
rusų gyventojų. SALT H rėmėjai 
pažymi, kad Sovietai niekad ne
rizikuos staiga pulti amerikiečių 
raketų išsovimo stočių, žinoda
mi, kaip skaudžiai jie gali nu
kentėti. Savo ruožtu rusai gali į-
vykdyti panašius sunaikinimus 
Amerikoje. 

Abejonės prezidentu 

SALT I kritikai abejoja ar JA 
V prezidentas sugebės rusams 
atkeršyti už JAV karinių taikinių 
sunaikinimą, ar jis norės smogti 
rusų miestams, žinodamas, kad 
tai ves į panašų amerikiečių mies
tų naikinimą. Sutarties šalinin
kai tvirtina, kad tokia padėtis 
niekad negalės susidaryti. Jos 
priešininkai sako, kad ji ir atei
tyje prisidės prie Sovietų strategi-

išmokti tik 
melsdamiesi. Kristus mus mokė 
melstis, visų pirma pats melsda
masis. Ištisas naktis jis praleisda
vo maldoje (Lk. 6, 12). Štai ką 
apie tai yra užrašęs evangelis
tas Matas: "Atleidęs minią, Jė
zus užkopė nuošaliai į kalną 
melstis. Ir atėjus vakarui, jis bu
vo ten vienas" (Mt. 14. 23). 

Prieš kančią ir mirtį Kristus 
su apaštalais pasitraukė į Alyvų 
kalną. Ten jis apaštalus ragino 
melstis ir pats atsiklaupęs ant že
mės meldėsi. Kai jį apėmė artė
jančios mirties sielvartas, Jėzus 
dar karščiau meldėsiJVieną kartą 
mokiniai prašė Kristų: 'Viešpa
tie, išmokyk mus melstis" (Lk. 
11,1). Tada Jėzus išmokė kreip
tis į Dievą "Tėve mūsų" malda. 

Mes visi, kai meldžiamės, esa
me Jėzaus Kristaus mokiniai. 
Esame jo mokiniai ne vien tada, 
kai kartojame jo išmokytus "Tė
ve mūsų" maldos žodžius. Esa
me jo mokiniai kiekvieną kartą, 
kai meldžiamės, sekdami jo pa
vyzdį. Vienas šiuolaikinis rašy
tojas sako: "Kadangi maldos ke
lias baigiasi Dievuje, ir niekas ki
tas to kelio nepažįsta kaip tik tas, 
kuris yra iš Dievo atėjęs — Jėzus 
Kristus, reikia į jį, tiktai į vieną 
jį nukreipti žvilgsnį. Kristus yra 
kelias, tiesa ir gyvenimas. Tiktai 
jis yra maldos kelią nuėjęs į abi 

nio pranašumo didinimo. Jos ša
lininkai dar pažymi, kad, sena
tui tą sutartį atsisakius ratifikuo
ti, vėl prasidės ginklavimosi lenk
tynės, kurioms reikės daugybės 
bilijonų dolerių, nes niekas nebe
kliudys priešingai pusei be ato
dairos siekti ginklų pranašumo. 
Niekas negali tikrai žinoti, ar 
Sovietai siekia ryškaus strategi
nio pranašumo (kaip SALT 
H priešininkai tvirtina), ar tik 
strateginės pusiausvyros ir pasto
vumo (kaip SALT U rėmėjai tei
gia). 

Dabartiniu metu senatas svars
to SALT II sutartį. Kadangi jai 
ratifikuoti reikia dviejų trečda
lių senato balsų, o sutartis turi 
daug priešingai nusiteikusių se
natorių, man«_ma, kad jis bus ra
tifikuota tik su pataisom ar papil 

puses. Dėl to reikia jam paduoti 
ranką ir iškeliauti drauge su juo" 
(Y. Raguin," Chemins del la con-
templation"). 

Melstis — reiškia kalbėtis su 
Dievu. Dar daugiau, melstis reiš
kia susitikti su Dievu ir atrasti 
patį save tame vieninteliame am
žiname Žodyje, per kurį kalba 
Tėvas ir kuris kalba Tėvui. Tas 
Žodis tapo kūnu kaip tik dėl to, 
kad mums būtų lengviau jame 
atrasti save pačius ir kalbėti Die
vui savu žmogišku maldos žo
džiu. Tas maldos žodis kartais 
gali būti labai netobulas, to mal
dos žodžio kartais gali mums iš 
viso pritrukti. Bet mūsų nepa
jėgumą čia nuolatos papildo tas 
Žodis, kuris yra tapęs kūnu. Jis 
meldžiasi Tėvui mūsų vietoje. 
Maldos vertė, esmė ir didybė glū
di kaip tik mūsų vienybėje su 
Kristumi, su dieviškuoju Žodžiu, 
kuris yra tapęs kūnu ir gyvenęs 
mūsų tarpe. 

Kristaus išmokytoji malda 'Tė
ve mūsų" yra konkretus visuoti
nės maldos pavyzdys. Visa, ką ga
lime ir turime pasakyti Dievui,, 
yra išreikšta tuose septyniuose 
prašymuose, kuriuos kiekvienas 
mokame atmintinai- Jie yra tokie 
paprasti, kad ir vaikas gali su
prasti, bet drauge tokie gilūs, kad 
būtų galima apie kiekvieną iš 
jų mąstyti visą gyvenimą. Juk ran
dame jucse išreikšta tai, kas yra 
esminio mūsų gyvenime, norint 
nukreipti jį į Dievą Tėvą. Čia 
randame "kasdieninę duoną", 
"nuodėmių atleidimą", susijusį 
su pareiga "atleisti savo kaltinin
kam", apsaugą nuo sugundymo 
ir iš blogio išlaisvinimą. 

Malda negali būti atsieta nuo 
žmogaus gyvenimo. Malda turi 
būti mūsų gyvenimo dalis, susi
jusi su kiekvienu gyvenimo aki
mirksniu. Malda turi apimti ir 
tai, kas mūsų gyvenimą temdo, 
kas ardo mūsų santykius su Die
vu ir kitais žmonėmis. 

Per maldą mes visu savo gyve
nimu atsigręžiame į Dievą. Malda 
dėl to yra tartum gyvojo vandens 
šaltinis, kuris trykšta mumyse 
ir be paliovos mums primena: 
grįžk pas Tėvą" (šv. Ignatas An-
tiochietis). 

Kzl. 

GAMTOS APSAUGA 

JAV gamtos apsaugai kiek
vienais metais išleidžiama dau-

dymais, kurių rusai iš anksto pa-1 g i a u k a i P dešimt milijonų do-
reiškė niekad nesutiksią priimti. Į lerių. Pavyzdžiui, ekologiniams 
Galutinio balsavimo galima Į tyrinėjimams ir prognozėms, 
laukti tik šių metų pabaigoje. 
Taigi iki to laiko dar daug kas iš
ryškės. 

poilsio zonų sudarymui, kovai 
su teršimu ir kitiems panašiems 
dalykams. jm. 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
J O N A S MATONIS 

POPIEŽIUS m LABDABYBfi 

Popiežius Jonas Paulius n 
audiencijoje priėmė daugiau 
negu 300 tarptautinės žmonių 
pagalbos organizacijos "Caritas 
Intemationalis" narių iš viso 
pasaulio kraštų atvykusių į Ro
mą dalyvauti organizacijos ge
neralinėje asamblėjoje. Šventa
sis Tėvas šia proga ypatingu 

talikų organizacijos veiklą, ne 
tiktai teikiant pagalbą vargs
tantiems ir nukentėjusiems nuo 
gamtos ir kitų nelaimių, bet 
taip pat ugdant žmonių gero
vę ir pažangą, šia savo veikla, 
pažymėjo Popiežius Caritas In 
ternationalis organizacijos na* 
riams, savo veikla jūs konkre
čiai vykdote žmonių meilės įsa
kymą, drauge rūpindamiesi ap-
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saugoti žmogaus orumą ir jo , . , , . , , , , ^ _ . , , , . „ , , . . , 
būdu iškėlė šios tarptautinės ka-1 teisę į medžiaginę gerove. Į, pasamdytas lietuvis iš čia pat kertanų pušų 

VAGYSTĖ IR ORGANIZAVIMAS 

262 pulko vadas rusas (lietuvis pulk. ltn. 
Listopadskis jau buvo išsiųstas "pasitobulinti", iš 
kur negrįžo) nutaria gražiai ir patogiai įsirengti 
savo, pulko štabo ir kitų rusų komandierių 
palapines. Pritaikęs laiką, kai jo pulko žmonės buvo 
stovyklos sargyboj, pats nuima sargybinį nuo 
statybinės medžiagos sandėlio ir su savo pulko 
žmonėmis išvagia beveik visą geresnę statybos 
medžiagą. 

Rytojaus dieną šiam jo darbui paaiškėjus, 
Susidarė pavojinga padėtis: neimsi neišpildai pranešiau savo vyresnybei žodžiu ir raštu, kas įvyko, 

įsakymo, paimsi, — vėl būsi kaltas, nes jis šiandien ir kad dabar negalėsiu užbaigti kai kurių stovyklos 
gali po tokiu į sakymu pasirašyti, bet rytoj lieps tą statybų. Pranešime buvo aiškiai nurodyta, kas tai 
parašą jam gražinti ir išsigins. Panašių dalykų jau padarė ir kaip. Atvykęs iš Vilniaus pulk. 
buvau girdėjęs. Mano laimei rasta išeitis ir čia. Vivogradovas pagal korpo vado įsakymą įvykiui 

Jam sakau: ištirti man išaiškino visą šį reikalą taip: 
— Bet gal ta medžiaga yra užplanuota kitiems — Vagystė yra tuomet, kai kas iš kito kišeniaus 

taipgi svarbiems valstybiniams reikalams. — 
Pasisekė. 

— Teisybę sakai . Gali būti užplanuota kitur. — savo palapinėms "kultūringai" įrengti, o tamsta 
Komisaro buvo galutinis sprendimas. organizuoti nesugebėjai ir todėl dabar tos medžiagos 

Gauti keli desėtkai ketvirtainių metrų faneros neturi. 
Lenino kampel iams įrengti. Kaip didelės svarbos tie Turėjau su tuo išaiškinimu sutikti, nes visi 
kampeliai bebūtų, bet generolui Rozanovui atėjo stovyklos pastatai buvo pastatyti, vadovaujantis tuo 
genijali mintis: "kultūringai" įsirengti savo pačiu "organizavimo" principu. Tuo šis išvogimas ir 
palapinę. Todėl man ir sako: . pasibaigė, teko trūkstamą medžiagą pačiam 

— Tuo tarpu šią fanerą panaudosime generolų "suorganizuoti"... 
palapinių grindims iškloti ir pareikalausime jos Palapinės generolams, nors ir fanera išklotos, 
daugiau. Sovietų Sąjungoj jos neturi kur dėti. — Kad buvo tik laikinai naudojamos. Dar prieš tų palapinių 
ir kaip tos faneros buvo reikalauta ir ieškoma statymą korpo vado padėjėjas generolas Rozanovas 
nupirkti, bet daugiau negauta, — Leninas turėjo (29 korpo vadas generolas V. Vitkauskas, kaip ir visi 
pasitenkinti stogo skiedromis, kurias vis gamino kiti "tikrieji" vadai, savarankių sprendimų nedarė) 

su komisaru Danilovu pasirinko keletą gražesnių 

išvagia pinigus, o šiuo atveju yra organizavimas. 
Pulko vadas mokėjo organizuoti ir jis turi medžiagos 

namų N. Varėnoj dar prieš stovyklos statybos darbų 
užbaigimą. Jų įsakymu turėjau tuos trobesius 
perkelti į Varėnos karinį poligoną ir pastatyti ant 
Glūko ežero kranto labai gerame pušyne. Deja, 
namai buvo nugriauti, atvežti į poligoną, bet dėl 
kilusio karo nepastatyti. 

Dar gegužės mėnesį kartą generolas Rozanovas, 
atvykęs prie statybų į poligoną, man įsakė su juo 
važiuoti apžiūrėti aukštesniems vadams parinktų 
vasarnamių. Nuvykus j N. Varėną parodė tris. 
parinktus namus ir sakė, kad vėliau rasime tokių 
namų daugiau. Šiuos namus vėliau mes 
panaudosime poligone. Namuose gyveno moterys su 
vaikais. Kai vėliau paaiškėjo, tai buvo lenkų 
karininkų ir liktinių puskarininkių žmonos, kurių 
vyrai tuo metu buvo kur nors belaisvėj pas rusus ar 
vokiečius. Generolo paklausiau, ką darysime sų tų 
namų gyventojais. Generolas mane nuramino: 

— Nesirūpink! Jie čia ilgai nebus, jie iš čia 
išsikelia kitur. 

Matyt, generolas jau žinojo apie birželio 
išvežimus, nes, nuvykusi komanda birželio 15 d. 
namų griauti, visus tris namus rado jau tuščius. 

L I E T U V I Ų KARIŲ KANČIOS 2 9 K O R P E 

Žiemos šalčių metu pulkus išsiųsdavo trims, 
keturioms paroms miškan stovyklauti. Palapinių ir 
joms šildyti krosnelių nebuvo. Net lauko virtuvių 
neduodavo, maistas buvo gaminamas čigonišku būdu: 
parišus katilą po medžiu ar po žėgliais. Žmonės 
baisiai šalo. Nuo šalčio apsiginti buvo vienintelė 
priemonė — greitosioms įrengti kokią primityvią 
rūšinę, stoginę, kitą kokią užvėją ir pan. 

.(Bus daugiau' 
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RŪŠKANOS DIENOS 
P. INDREDCA 

Skaitydami 9paudą pastebi
me, 'kad daikraščių puslapiai mir
gėte mirga įvairių problemų kė
limu, kuriomis nerandama atsa
kymo — ar tai būtų energijos 
klausimas, infliacija, savanoriš
kas !kainų ir adyginimų regulia
vimas, prekybos ir fiskalinio biu
džeto nesubalansavimas ir kt. 
Nemažiau su sunkumais susidu
riama užsienio politiikoje, ginkla
vimąsi apribojant, SALT II su
tartį pasirašant, komunizmo ver
žlumą sustabdant ir visa eilė ki
tų klausimų, kurių čia neįmano
ma išvardinti. 

Todėl ne vienam kyla klausi
mas: kodėl mūsų politinės, socia
lines ir ekonominės institucijos 
atitolo nuo realaus gyvenimo, jei 
neranda vienokio ar kitokio atsa
kymo į iškilusias problemas. Juk 
lurime rinktus vadus, o daugely
je kraštų net pasiskelbusių politi
nio gyvenimo lyderių, besisten
giančių spręsti šiuos klausimus 
ar uždavinius, kuriuos spręsdami 
dar labiau sumaišo. * 

Tačiau mūsų visų akys n u 
krypsta į kraštp vadovą ir šeimi
ninką - prezidentą, dažnai ap
lenkiant įstatymų leidimo įstai
gą - kongresą, nors jis yra nema
žiau atsakingas kaip prezidentas 
už vidaus reikalų tvarkymą. Ne
vienas jaučia ir mato, kad kong
resas daug laiko sugaišta, betyri
nėdamas visokius nesąžiningu
mus, įvairių pareigūnų išeikvoji
mus ir benarpliodamas ne kong
resui priklausančius dalykus, ku
riuos turėtų spręsti valstybinė 
kontrolės įstaiga, kurios deja čia 
neturime. 

Antra, kongresmanai ir sena
toriai nuo pridėtinių darbų išsi
semia, jaučiasi pavargę ir sulau
kę atostogų pasklinda po visą pa
saulį, pvz,, Velykų atostogų metu 
net 128 kongreso nariai pasilei
do aplink žemės rutulį - vieni 
atsidūrė Pekine, kiti Jeruzalėje, 
Londone, Paryžiuje, o viceprezi
dentas su žmona Norvegijoje, 
norėdamas aplankyti savo protė
vių miestelį - Mundale. Žinoma, 
geras dalykas pavažinėti po pa
saulį ir patirti kokie nepritekliai 
jį spaudžia, kad, sugrįžus namo, 
būrų galima ištiesti dosnią pagal
bos ranką. Bet jie pamiršta, kad 
ne tik jų kelionės išlaidas, kurios 
siekia trijų milijonų dol. sumą, 
bet ir teikiamą atsilikusiems kraš 
tams paramą reikia apmokėti iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. 

Todėl turėdami prieš akis vie
nokias ar kitokias problemas, 

dažnai papalvojame, kodėl mū
sų dienomis kyla tiek daug ne
susipratimų ir lieka jie visi bei 
aiškaus atsakymo, nežiūrint de
damų pastangų juos pašalinti. 
Lieka neatsakytas klausimas, ar 
padėtis dar labiau nepablogės? 

Visi dedame viltį, kad mūsų 
rinktieji vyrai yra ne iš kelmo 
spirti.bet išmokslinti įvairių sr-
čių geri specialistai, kurie sugeba 
išlukštenti kiečiausias problemas 
ir jas dailiai nuspalvinti rinki
miniais metais-

Bet per kasdieninius gyvenimo 
rūpesčius jau daug yra nubanga
vę visokių pažadų, kurių neįvyk
džius griuvo nuo sostų karaliai, 
keitėsi socialinės santvarkos ir kė
lėsi iš prislėgimo silpnieji. 

Apie tai nemažai pavyzdžių 
randame Europos kultūros isto
rijoje, kada, germanams sugrio
vus Romos imperiją (tai atsitiko 
V a. po. Kr. gimimo), jos gyven
tojai išgyveno juodžiausias die
nas, kol išsivystė feodalinė siste
ma. Si sistema aukščiausią savo 
žydėjimo viršūnę pasiekė apie 
XHI a. pradžią, kurioje iškilo 
trys luomai: bajorų, riterių ir 
miestiečių su amatininkais ir 
pirkliais. Tryliktasis amžius pa
sižymėjo proto ir fantazijos geni
jais — T. Akviniečių, Dante, Bo-
neventūra ir k t Jis tęsėsi iki XV 
a. Šiame periode Europoje gyve
no apie šimtas milijonų gyvento
jų, kurie buvo pasklidę 3,750, 
000 klm. plote, kurių gyvenimo 
būdas buvo nusistovėjęs ir statiš
kas socialinės santvarkos rėmuo
se. Eilinis žmogus džiaugėsi, kad 
jis yra sotus. Nerimo tik vaizbū
nai, kuriuos viliojo šviesesnė a-
teitis. 1453 m. turkai užėmė 
Konstantinopolį ir nu t raukė ke
lius su Rytų Europa, su kuria bu
vo išaugusi stambi prekyba. Da
bar pirklių akys nukrypo į vande
nynus, nes didėjantis žmonių 
skaičius vertė j ieškoti naujų pra
gyvenimo šaltinių - maisto ir ap
rangos dalykų. Apie XV a. pra
džią maisto išteklių santykis su 
žmonių skaičiumi jau buvo pa
siekęs pusiausvyros ribą, kurią to
liau nukelti tegalėjo tik prasiver
žimas į nežinomus kontinentus. 

Amerikos atradimas suteikė 
Europos gyventojams naujas 
perspektyvas. Inaujai atrastą 
kontinentą pradėjo krausty
tis žmonės - vieni bado verčiami, 
kiti dėl politinių persekiojimų, o 
tretieji vien tik pralobimo troš-

doti neaprėpiamus vandenynus 
ir t t 

Su mokslo pažanga keičiasi ir 
gyvenimo būdas, kartu keičiasi ir 
sukurtos institucijos: išaugę mies
tai šiandien jau darosi nebemalo
ni gyvenimui vieta, o valdžia rė
pia vis daugiau ir daugiau po sa
vo sparnu gyvenimo sričių, nesus 
kubdama eiti su kilstančiu prop-
resu ir tenkinti žmonių poreikius. 
Išlepintas žmogus gero gyveni
mo rodo nepasitenkinimą maty
damas kaip keičiasi santykis tarp 
gamtos teikiamų gėrybių - žalia-

P E R R I N K T A S KTJN. ARRTJFE 

Jėzui tų vienuoli jos vyr iausia
sis vadovas k u n i g a s Anrupe y r a 
penktą k a r t ą i š r ink tas Pasaul i 
nės v y r ų vienuolijų są jungos 
pirmininku. Rink imai įvyko vie
nuolijų virš ininkų sąjungos ge
neralinėje asamblėjoje Romoje . 

Kunigas Arrupe sąjungai va
dovauja j au dvyliką metų. Da
bar jis buvo rjerrinktas šiose 
pareigose dar trejų metų ka
dencijai Pasaulinei vyrų vie
nuolijų viršininkų sąjungai pri
klauso apie du šimtai nar ių at
stovaujančių vyrų vienuolijas 

mmiimmiiiHiiimiiiuiiiimimiimiiiiiii 
CARPENTRY 

S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai, 

Nauja statyba ••"•-•• 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF. — 9251518 
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Darius Kašinskas baigė Rochesteric 
universitetą, gaudamas bakalauro 
laipsnį iš astronomijos. Yra skautas 
vadovas, priklauso parapijos tarybai, 
vaidintojų būreliui, radijo klubo prane
šėjas, šoko tauirrius šokius, Roches-
tario jaitnimo atstovas IV PLJ kong
rese Europoje. 

N'uotr. S. Ilgūno 

Visame pasaulyje 

vų t r ūkumo ir jo kasdieninio duo
nos kąsnio ar kitų patogumų, vers gMiiimiiiiimuiiiiimiiiiiHiiiiimii 
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A. T V E R A S f 

Now is the t ime 
to remodel, repair. paint & decorate your home apar tment or 
business. The firms listed below can help you solve any problem, 
you can rely on their expertise, using only the finest materials. Ali 
vvork is guaranteed. with prices that are reasonable. Call today or 
save this handy guide for future reference. 

kuilio apimt:. Is išeivių, įsikūru
sių naujajame žemyne, į Europą 

IS ATEIT IN INKŲ GYVENIMO 
(Atkelta ii 2 psL) 

mo sakramentas praėjo didelėj 
susikaupimo dvasioje. Buvo skai
tymai, sąžinės sąskaita, giesmės, 
maldos ir pasiruosmas ateičiai. 

Po vakarienės Saulius Cyvas 
kalbėjo apie mūsų organizacijos 
tikslus. Organizacijos, grupės ir 
žmogus turi tikslą, kurį stengiasi 
įgyvendinti. Disb '«jų metu nu 
tarėme, kad visi turime daugiau 
jungtis ir prisidėti, kad visi pa-
siektumėm savo asmenišką tiks
lą ir bendrą tikslą. Tada pasidali
nome būreliais ruoštis Sv. Mi
šioms. Mišių skaitymus, maldas, 
giesmes ir vietą paruošė būreliai 

lėmds, ir pasisakytų, ko jie tikisi 
vieni iš kitų. Po to visi sugrįžome 
į savo roles ir tarėmės, ar gerai 
vieni kitus supratome. Vėl pasi
dalinome į Šv. Mišių ruošos bū
relius, į kuriuos įjungėme ir tėvus. 
Vėl būreliai viską paruošė ir dau
gumas dalyvavo Šv. Mišiose. Vi
si sėdėjome šalia altoriaus ir ar
ti vieni kitų. Džiaugėmės, kad tė
vai galėjo dalyvauti rekolekcijų 
užbaigime. 

Mišių metu Edas Čepulis da
vė moksleivio ateitininko įžodį. 
Po Mišių pirmininkas Jonas Al-
šėnas atsisveikino visus mokslei
vius, kurie išeina į studentus, įteik 

pradėjo plaukti: auksas, žvėrių 
kailiai, vaisiai, kava, bulvės ta
bakas, kukurūzai ir kitos gėrybės, 
kurįos praturtino ne tik kara
lius, bet ir artimuosius giminai
čius. 

Šis Europos turtėjimo periodas 
tęsėsi nuo XV a. iki 1950 m. ne
žiūrint karų ir kitų nelaimių. Po 
antrojo pasaulinio karo įvyko 
daug pasikeitimų - iškilo naujos 
valstybės, kitos buvo išbrauktos 
iš žemėlapio, atsiskyrė kolonijos 
nu,o metropolijų, vienose vietose 
žmogus įgijo daugiau teisių, ki
tur jis tapo rinkiminės sistemos 
vergu. Išaugo kapitalizmas su 
kraštutiniais gobšumo pažy
miais - bankinėmis operacijomis, 
vertybinių popierių biržomis ir 
nevaržoma spekuliacija kredito 
lakštais, auksu. Kartu Skilo stip
rus darbininkijos luomas susijun
gęs į unijas, kurios nuolat kėlė ir 
kelia didesnius reikalavimus, ne
gu darbininkas uždirba. Dėl 
viso to prasidėjo pramonėje stag
nacija, sustingimas, nerodant i-
niclatyvos investuoti didesnio ka
pitalo į įmonių plėtimą ir jų to
bulinimą, nes sumažėjo pelnas, 
kuris kapitalistiniame ūkyje yra 
pažangos variklis. 

T u o pačiu metu išsibaigė lais
vos žemės plotai ir išnyko po pre
rijas besiganantieji laukiniai bui-

į volai. Bet gyvenimo aukštam ly
gio išlaikymui teikia vilčių atė-1-
jusi technologinė gadynė. Nors 
ji yra dar jauna- vos apie trisde
šimt metų amžiaus, bet nauji iš
radimai teikia gražių prošvaisčių, 
ypač chemijos mokslas, kuris jau 
suskubo pakeisti pažiūrą į me
džiagų savumus. Technologinės 
chemijos pagalba buvo susektas 
a .omų susi grupavimas, kurios 
chemija pajėgė sudėstyti kita 
tvarka ir padaryti sintetines me
džiagas ir kitus dalykus- Bet nei 
technologija, nei chemija dar ne
pajėgė pakeisti organinių medžią 
gų nusistovėjusios atomų tvarkos 
ir nesustabdė žmogaus senėjimo 
proceso. Išaugusi cheminė pra
monė užteršė žemės paviršių,orą, 
sudarydama pavojų augmenijai 
ir gyvūnijai. Nežiūrint iškilusių 
neigiamybių, vis dėlto technolo
gija suteikė žmogui daug lengva
tų: TV, radijus, kompiuterius, 
naujų medžiagų ir kitų dalykų, 
net šeimininkei palengvino pa
gaminti pietus. Netolimoje ateity 

A.L.M. AIR CONDITIOMNC 
& HEATING 

SALES—SERVICE & INSTALLATION. 
E \PERT ELECTRltAL REMODELING. 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
839-8847 

C.B. INSTALLATION 
S T O R M DOORS, 

STORM W I N D O W S & A W M N G S 
F R E E ESTI MATĖS 

788-4962 

ALLMINLM CENTER 
SOFFITS-GLTTERS 

STORM WINDOWS & SIDING 
FREE ESTIMATE 

848-7875 

AIR CARE HEATING 
& COOLING 

7 1 0 9 W . A R C H E R A V E . 
C H I C A G O , I L L . 6 0 6 3 8 

CLEAN & CHECK FL'RNACE & BOILER 
FOR $15.00 
5 8 6 - 6 1 0 0 

J & W HARDWARE 
3518 W. FIFTH 
CHICAGO, ILL 

ALL LINES OF HARDWARE 

MONTEREY HARDWARE 
1906 W. MONTEREY ST. 

CHICAGO, ILL. 60643 
GLASS & PLUMPINO SLPPLIES. 

ENVIRONMENTAL 
CONDITIONTNG CORP. 

537-6000 
HEATING & AIR COND1TIONING 

SERVICE & INSTALLATION. 
ALL MAKES — ALL MODELS 

CASEY'S 
PAINTS & HARDWARE 

STORE 
1723 W. 47TH ST. 
CHICAGO, ILL 

847-7989 

REGAL CARPET 
& LPHOLSTERY 

STEAM CLEAMNG 
ALL FURNITl'RF. MOVED AT NO COST 

STEAM TRl CK MOLNTED 
LOW RATES 

665-8415 620-1860 

BRIDGEPORT 
HARDWARE & PAINT STORE 

3214 South Halsted St. 
Chicago, ILL. 60608 

Screens & windows repaired. 
225-4667 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
-•; /. 

W6Z 

C.B. INSTALLATION 
STORM DOORS, 

STORM WINDOWS 
& AVVNINGS 

FREE ESTIMATES 
788-4962 

C O R R E C T GENERAL 
C O N T R A C T O R S 
3110 BELMONT AVE. 
CHICAGO. ILL. 60616 

CARPENTRY—ALLMINUM SIDING 
ROOFING—CEMENT VVORK 

EVERYTHING IN HOME REMODELING 
583-1800 

S & T CONSTRUCTION 
CO. 

CHICAGO, ILL. 60618 
463-0220 

' ;ATING & AIR CONDITIONTNG 
YORK EQUTPMENT 

ACADEMY BUILDERS 
REMODELING SPECIALISTS 

FREE ESTIMATES— 
BANK FINANCING AVAILABLE 

8144 SOUTH KEDZIE AVE. 
C H I C A G O , ILL. 60652 

925-1220 
FLLLY LICENSED & INSURED. 

L 

Padangos. Priekinių r a tų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai it lė
ti pataisymai. F1RESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mūfflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fiiters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tel. GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 vai. vaka ro . 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y to iki 4 vai. p o p i e t 

TELE-TRON TV & HW1 
HARDVVARE 

6350 CERMAK ROAD 
BERVVYN, ILL. 60402 

484-5400 
Full Line Hardvvare Store & T V . Repair 

Mention This Ač Get 10% Discount. 

Sv. Mišiose dalyvavome ir jau- į damas jiems po knygą, dovano-
tėmės kaip jų dalis. 5v. Komuni 
jai buvo iškepta duonytė, tokia 
panaši, kaip Kristus kad valgė. Ji 
buvo sulaužyta, sudėta į indą ir 
ja pasidalinome su kitais.Visi bu
vome arti altoriaus ir jautėmės 
kaip viena šeima. Po šv. Mišių 
buvo agapė, pasišnekučiavome ir 
nuėjome miegot 

Pimadienį buvo tėvų ir vai
ku diena. Visi susėdome Len
kauskų namelyje pasikalbėjimui. 
Trumpai papasakojome tėvams, 

tas Teresės Beržinskienės. Padė
kojome Baltrukėnams ir Lenkaus 
kams įteikdami pačių padaryto
mis kortelėmis su visų parašais. 
D. Staniškienė padėkojo tėvų var 
du Nijolei Balčiūnienei už su
ruoštas susikaupimo dienas, įteik 
dama knygą. 

Sužinojome, kad kunigas A. 
Saulaitis švenčia savo gimtadie
nį. Iškepėme didelį pyragą ir įtei
kėme jam su viena žvake, kuri 

HI-LINE KITCHEN MART 
6655 VV 99TH ST. 

Chicago Ridge, 111. 60415 
3 Blocks VVest of Ridgeland Ave. 

423-0460 
Complete Kitrhen Remodeling 

PAINT BUCKET STORES 
6097 S. ARCHER AVE. 
C H I C A G O , ILL. 60638 

ELLIOT & PITTSBURG PAINTS 
COMPLETE LINE OF VVALL-

COVERINGS 
STEAM-X-MACHINES 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
(E«t.ttSt) 

9727 SOUTH WESTERN A V E N U E 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 

T E L E F O N A S : (312) 238-9787 

• - ' -

. . - T 

CB & K HOME 
IMPROVEMENTS 

2649 W. ARMITAGE AVE. 
CHICAGO, ILL. 60614 

3 4 2 - 5 4 4 6 

CABINET RENOVATING 
SERVICE 

4805 N. Pulaski Road 
Chicago. ILL. 60630 

Good Cabinets Deserve Second Chance. 
Your Cabinets Refinished VVith 

Formica 
Kitchen Cabinets—Refinished. 

267-2942 

• *Z%t I 

LAVVNDALE W I N D O W SHADE, 
INC. 

5736 So. Pulaski Road 
Chicago. 111. 60620 

20%»Off on Custom Shades, 
VVoven VVoods. Louver Drapes. 
Sun-Filter Shades & Shutters. 

Sale Ends Aug. 24, 1979. 
Joanna VVesterns 

je gal ras būdų išspręsti energi
jos troškulį - pakinkyti į darbą 
vėją, saulės spindulius ar išnau-
iiHiuiiiiimimiiimiiimmmiiiiiiimiiiii 
REMODELING 

JUOZAS VENCKALSKAS 
Atliekame visus namų taisymo 

darbus. 
TELEF. — 582-7(506 

MllllilIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIUlintU 

BASEMENT SEEPA6E 
NO MOGING 
Ina oioBst and) nQQBSt wo-
O r p r o o f i in Chicogotond 

yov 

Wrth Mirads "Jat-Ori" 
p r o c e n pumped 

ką mes 5ia kalbėjome ir ko jieš- ^ ^ t a v o jo metus. Po Sv. Mi-
kome. Kilo diskusijos. Aiškinomės ! ? "* ' . ^ v o

 t S * į * .p[e^ms-
kaip tėvai ir vaikai žiuri į bažny- N o r s V1S d a r h ^ * * visi Vuvo-
tinius pasikeitimus. Kas tėvams m e * e r 2 | e ™ f akoje " t i k i m ė s , 
buvo svarbu augant, ar tas yra i r l k a d * D , e v 0 d v a s , a P e s l , , k s m u " 
vaikams. Kun. Saulaitis pasiūlė, 
kad tėvai ir vaikai pasikeistų ror 

sų širdyse. 

I 
I 

' « ! " 

Lidija Balčiūnaitė 

VVAGNER and SONS • 
TYPEvVRITERS AND 
ADDINO MACTOTVE8 

Naomofa, Pardfloda, Taifto 
Virš 50 metų patikimas juma 

patarnavimą*. 
5610 S. Pnlaskl Rd., Chicago 

Phone — 581-4111 

JET-DRI VVATERPROOFING SERVICE 

Main Office 620-1666 
- A N K A K F E JOl :E T W A. j * E. C A S 

• 
7 Biznieriams apsimoki skelbtis "Drauge' 

Perskaitę DRAUCM-okite ji kitiems. 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITES: B Bostono ar New Yorko D Chlcagot 

Birželio 11 d. — išparduota 
Liepos 9, BIR2ELI0 18 $875.00 $1010.00 
Rogp. 20, Rūgs. S ir 10 $875.00 $1010.00 
Rog*- 17 $850.00 $980.00 

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktla Maskvoje :;n» 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 

Birželio 25, Liepos l t . 
RugpHHHo 6 $1200.00 $13M.0O 

2 naktys Maskvoj, 5 naktys VHnfuJe, 3 naktys Rygoje, 
3 naktys Leningrade, 2 naktys Heteinke 

U«PO» 2 $1375.00 $1500.00 
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje. 1 naktis Maskvoje, 
5 naktys Romoje 

Liepos 23 $H00.00 $1530.00 • 
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
2 naktys Lucerne, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden, .[,& 
1 naktis Zuriche 

RoS^OHo 14 $1375.00 $1500.00 
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje. 
6 naktys Paryžiuje 

.oitrr 1B 
Visas grupes lydės patyrę vadovai įskaitoma ekskursijos j Rausą Ir 

Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subjetf 
to changes and. or government approval). Vienam kambaryje 1 savaite/ 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00. . * « • « . 

Kainos 30 ar daugiau keleivių. 

RESERVATION FORM 
I am interested ln Joining your toar to LITHUANIA 

departing on , 
Nam* — , TeL No. ( ) 
Address 

Ar esate pilietis ? 
Zip 

Ar turite pasą ? 

A deposit of $100.00 per perton 
ls reąuired to hold your reser-
vation. If there should be a 
change fn your travel plan*. de
posit will be refunded lf can-

ceflatlon is received 45 days 
before departure. Pleast mali 
Uiis form and a check montry 
order UK 

BOOK N0WI! 

SPACE UMITEDI! 
— « > ^ ^ » t 

9727 SOLTl l WESTERN AVENTJE . ^ l U 
•VUJt'll '. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

CHICAGO, ELUNOIS 60G4S 



V -
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PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINE PRAEITIS 
žvilgsnis į veikalą, kurio seniai reikėjo 

Istorija nesikartoja kaip aklai VALTERIS BANAITIS 
lemtis ar prakeikimas. Tačiau is-
torija • dažnai kartojama, rūpės-. kas ginčys vokiečio kataliko Mat-
tingai pasirenkant modelius. Vi-jthies Erzberger'io didelius nuo-
sada juk buvo patogu savo veiks- pelnus Lietuvos valstybingumui 
mus teisinti kitų kriminalais, o atkurti, vokiečių kilmės prof. Juo-
antimoralistui istoriniai amora-
lės pavyzdžiai tampa elgesio nor
ma. 

zas Eretas, Viktoras Jungferis, tiek 
gerų patriotų davusios mišrios 
šeimos, tiek Lietuvos vokiečių 

Prof. dr. Kušnerio Knyševo i mažumos žmonių buvo ir liko 
veikalą iškelti istoriniai faktai ne
gali nesukelti moralinio pasipik
tinimo •'kryžeiviška'' politika 

lojalūs gimtajam kraštui 
Bet tie mums "kitoki" vokie

čiu tautos beveik "savi" žmonės. 
Tam. Jr tikslu kerštavimą dengti I Berods, kiekvienoje, ypač didelė-
teisingumo vykdymo skraiste. Bet;je tautoje, ryškėja tarsi dvi. tau-
pradėjus mėgdžioti istorinį smur-įtos. Taip ir vokiečiuose greta smur 
to modelį, Kušnerio knyga buvo! to politikos šulų yra ir humanis-
"kenksminga", nes išduoda pla-|tinės pakraipos "Kulturnation" 
nus, senomis skriaudomis prime- žmonių. Be ju nuopelnų, po 
na dabar daromąsias. Ta knyga \ Hitlerio kriminalų žodis "vokie- pareikalaus didesnės 
Sorv. Rusijoje ir dingo iš lentynų, tis" gal jau būtų tapęs "keiksma-

I žodžiu". Lietuviai ne tik didžiuo-
rNe vien kardu bei vergove ma-1 jasi Lessingu, Herderiu, Goethe, 

ririti prūsų Lietuvos gyventojai, i Humboldtu ir kitais savo drau-

Įnas nujautė, kad vokiečių smur
tininkų politika, užkariavusi ener
gingą vokiečių tautą, prives prie 
pasaulį naikinančių karų, ir 
smurtas galų gale nukryps prieš 
pačią vokiečių tautą. Jo kova — 
tai buvo europinio masto bandy
mas išvengti šios katastrofos, ton 
europinio masto kovon jis ir kvie
tė tų pačiu smurtininku nieki
namus ir naikinamus lietuvnin
kus. 

Gal h- mums šiandien trūksta 
pilno supratimo, kiek lietuvių 
tautos ateitis yra laisva, imtinai 
ir Kaliningrado klausimas iš tik 
rujų yra ne tik mūsų, bet ir eu
ropinio masto problema. Gal nė 
nesuvokiam, kad istorija iš mūsų 

atsakomy

bei ir psichologiškai, juos nieki
nant kovos prieš pagonybę dings
timi^ jy sąmonę migdant, susve
timėjimo ir menkystės komplek 
su nuodingais diegais. Kad pra
dėtų gėdytis savo kilmės ir ne
kęsti savęs, skubėtų "žalingą" tė
vų paveldėtą lietuvybę iškeisti į 
"geresnę", "praktiškesnę", "pa
žangesnę" tautybę, kad taptų "ne 
sau imonėmis" (Vydūnas) ir pri
artėtų visų didybės manija ser
gančių smurtininkų idealui 

gaiš bei gynėjais. Pati Maž. Lie
tuvos istorija yra liudininkė ašt
rios kovos tarp jėgos politikos ša
lininkų, seniai norėjusių "išnai
kinti visą kas lietuviška", k hu
manistų, gynusių lietuvių tei
ses. Nepilna būtų Maž. Lietuvos 
lietuviškumo dokumentacija ig
noruojanti vokiečius humanistus, 
kurie nepabūgo nė kovos prieš 
savo tautybės smurtautojus. Jie 
tapo mūsų istorijos dalimi, ku
riai galioja Goethes žodžiai: "Tė-

bės, negu mes patys iš savęs. Su 
nuostaba konstatuojama, kad 
žmonės kaip Aleksandras Solženi
cynas, A. Sacharovas, S. Kova
liovas ir kiti rusų tautos huma
nistai į mus atsineša ypatingu 

DRAUGAS, ieseadLenls, 1979 n% liepos man. 21 d. 

Chicagos bibliotekos tarybos narys Stanley Balzekas matyti su mergaite, 
laikančia beisbolo lazdą, norint išreklamuoti skaitymą vasaros metu. Vaikai, 
perskaitę daugiau knygų, gaus bilietus, pagal kuriuos galės laimėti bilietus į 
beisbolo komondos Sox rungtynes. 9cw klubas paskyrė tam reikalui 6,000 bi-

APLE RUONIUS 

Ruonis turi tam tikrus gam
tos įstatymus, kurie leidžia jam 
išbūti ilgesnį laiką vandenyje ir 
neprigertį. Mat, jo šnervės gali 
užsidaryti ir neįleisti vandens. 

Į Vandeny ruonis miega tokiu bū
du: išplaukęs į vandens pavir
šių, jis kiek tik galėdamas įsi
traukia į plaučius oro, užsidaro 
šnerves ir pamažėliu nugrims-
ta iki vandens dugno. Ten j i s 
tuojau ir užmiega, tačiau j o 
plaučių oro ištekliaus nepakan
ka ilgam laikui, ir netrukus, 
pristigęs oro, ruonis greit pa
bunda ir vėl iškyla } vandens 
paviršių. Iškilęs išleidžia su
naudotą savo plaučių orą ir pa
siima naujo (šviežio). Laiko
tarpiai, kuriais miegąs ruonis 
išbūva pasinėręs, nevienodi, bet 
vidutiniškai imant, dugne j is 
užtrunka apie 6-7 minutes, ki
taip sakant, kas 6 minutes ruo-

būdinga. kad jis iškyla iš van
dens lygiais laikotarpiais. Toks 
ruonis esti nebudrus, ir todėl 
atsargiai laikantis, galima net 
prie jo gan arti prieiti. 

Pajūrio gyventojai, kuriems 
ruonių medžioklė turi esminės 
reikšmės, gerai pažįsta šias ruo
nių ypatybes. 

MSkns 

lietų, taip pat paskirta 1,000 bilietų į simfoninio orkestro koncertus. Vaikai I^3 turi pabusti. Vienok šis jo 
gali lapie varžybas gauti informacijų vietos bibliotekose 

mūsuose tikisi susilaukti ypatin 

pabudimas nėra pilnas, ir ruo
nis pusiau sąmoningai, lėtais ju-

atidumu bei simpatija. Tarsi jie I kerštavo, tie patys lietuviai gyvy- kur viešpatavo vaidai, kad išnyk-1 d e a i a i g . v i r š i panagiu 
mūcuncA tfH«a «ni<»ilaukti vnarin-ibe rizikuodami nuo tikros mirties tų amžių kančia bei neapykan-j, _ . į * į * . 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
ER MĖGĖJAMS 

gų sąjungininkų kovoje prieš išgelbėjo keliasdešimts tūkstan-ta, ir naująjį tūkstantmetį iš Lietu-
smurtininkus užkariavusius rusu į " u Rytprūsių pabėgėlių neklaus-į v o s pe r lietuvius eidama lydėtų 

darni nei tautybės nei tikybos. U ^ , k a n t i š k a _ j ^ a p k a n J £ m o n į n e g u n k u ^ ^ 
Tai buvo masiška bei spontarus-, . # . 
ka artimo meilės ir kaimynų gel- i t o s i r P i n t o s dvasia 

-Jau bus greit 40 m., kai Lietu-' vų paveldėtą įsisavink rimtai, 
voje be pertraukos "buržuazinio kad turėtum vertai!" (Was du 
nacionalizmo" pretekstu grasina-' ererbt von deinen Vaetem, er-
ma, juodinama ir dergiama visa 
lietuvių -tauta ir visos jos pastan
gos laisvai gyventi. Tai tarsi tęsi
nys kryžeiviu pradėtos lietuvių 
niekinimo kampanijos, kuri už-
rraodijo lietuvių tautos įvaizdį 
Vakarų Europos tautų istorijo
je.; 

Ta kampanija prieš pat antrąjį 
pasaulini karą pasiekė naują kul
minacini tašką — Hitleris 1939— 
40 metų savo sąjungininkui Sta
linui ne (tik pardavė Lietuvą, bet 
ir monopolį: lietuvių tautai nie
kinti bei naikinti. Nėra prece
dento Sovietų Sąjungoje, kad ku
ri kita sovietinė tauta būtų taip 
niekinama ir bjaurojama kaip 
lietuviai. 

wirb es um es zu besitzen!). 
Kaip čia nepaminėti vokietį dr. 

Jurgį Sauerveiną, lietuvių politi
nės sąmonės gaivintoją, savigar
bos žadintoją ir rausti dėl tų ne
išmanėlių, kurie jį žemino ir nie
kino, niekaip nesuprasdami: "Kad 
tai tikras vokietis gali būti prieš 
vokietinimą". Ir skundėsi tąsyk 
Sauerveinas, kad "mane atstūmė, 
nors buvau jau tapęs lietuvinin
kų broliu". Bet dar prieš mirtį 

tautą. 
Telieka pagirti knygos leidė

jus, kad įsidėjo Liudviko Rėzos 
eilėrašti "Baigos Griuvėsiai", ku
riame jau 1809 m. beveik 150 me
tų prieš 1945 metų kruviną fina
lą, išpranašauta smurteiviškos 
politikos konsekvencija. Labiau-
sisi skaitytoją, tur būt, stulbina j šviesesnę, 
absoliutinis ir besąlyginis auto- er^ 

kaip miegantis žmogus apsiver
čia ant kito šono arba pasitai
so pagalvę. Tokį pusiau mie-

j o 
judesiai esti ramūs, lėti, o ypač 

Daug sutatąyyBto, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa-
tpgru pter.u acctecam pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai n»y»gm foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir katvktad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

bėjimo akcija, sau lygių nedaug; 
istorija teturinti. Tarsi lietuviai 
tuo žygiu įkūnijo Vydūno vizijose 
menamą "tauresnį žmonišku
mą", tarsi būtų atkšlę vartus į 

solidaresnę žmonijos 

riaus pasitikėjimas moralės dės
nių buvimu, būtinumu ir amo-

Šiandien — 1979. IV. 22 d. — 
lygiai prieš 255 metų Karaliau-

ralės nubaudimu. Toks pasitikę- &uje gimė Imanuelis Kantas, Rė-
jimas tokiais principais lietuvių !zos ir senųjų lietuvninkų etikos, 
pusėn ir patraukė daugybę pado-1 moralės, dorovės bei pareigingu-
riauaių vokiečių, jais pasirėmę I mo postulatų formuluotojas. Kan-
lietuvninkai ir išliko "sau žmo- tas, pats senos lietuvninkų šei-
nėmis". laimėjo "vydūnai" prieš mos nuo Kantaviniu atžala, sto- I 

jo ginti lietuvių kalbą, būdą iri 
teises prieš smurtininkus, germa- i 
nizatorhis. 

"nevidonus". 
Tik vienu pranašystės aspek

tu apsiriko lietuviškųjų pulkų 
kunigas kapelionas Liudvikas Re- Telieka palinkėti, kad visi lie-

Nesenai nužudytųjų pakilo tuviai įsisavintume šį Kanto "Ka
tegorinį imperatyvą", genialaus 
mąstytojo, garbę darančio ne tik 
vokiečiams, bet ir lietuviams, 
galingu balsu prabilusio iš 
Tvankstės, Koenigsbergo, Kara
liaučiaus ar Kaliningrado. Man, 

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

® PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC. 
(LJCENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW Y0RKf N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūaų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M Ū S Ų S K Y R I A M 
ADentown, Pm. — l» Tflghtnan Street „ _ 4S3-1854 
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street - - - S42-4240 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 488 McDonald AventM ...„ - 6S3-0090 
Buffalo 12, N. Y. — 791 FUlmore AvemM 8954)700 
Chlcago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenoe ...„ 486-2818 
Chlcago, m 90829 — 2908 West 99 Street _..„ 925-2787 
Chteafo, m. 90909 — 1885 We*t 47 Street - - 876-4755 
Cleveland, Ohlo 44184 — 9889 State Rd. „..._ »..- _ (218) 845-6078 
Detrott 12, Mkh. — 11491 Joe Campaa Avaaae ~ ~ 865-6780 
Hamtramck, Mkh. — 11889 Joe Cemp— Avanse — - - - 865-6740 
Los Angeles 4, CaM. — 159 So. Vermoot A r a m _ 885-6550 
New York 8, N. Y. — 78 Seeood Areno* ..._ „ 974-1540 
New York 3, N. Y. — 824 E. 9 St. „ — _ 475-7430 
Mlanri Beeeh, Fta. 88189 — 1201 17 St. 905-873-8220 
PUadefpUa, p*. i t l » - 1013 N. Marshafl St fl3-WA-W878 
noentz, Arti 85927 — 22947 Black Canyon Hwy. - 992-942-8770 
Rahw*y, N. 1 — 47 Eaet MOton Avenoe , 881-8800 
SOrar Springs, Md. — 1002 Kenaebec Ava. - 801-589-4464 
South Rlver, N. J. — 41 WMtei»ead Arėme „ •-...,.... _. .. _ 257-6S20 
Syracosa N. Y. 1J204 — 818 MareethM Street 475-9746 
Porest HOIs, N. Y. 11373 — 09-49 Fleet St. - » _ (212) 268-1594 

1 

atsiėmė kartų priekaištą: "]uk neĮza 
lietuviai taip pasielgė — tą poelgį kerštui — kerštauti likimas pave-
jiems padiktavo ana, jiems kalte dė kitiems. Tada, 1945 m., visa 
įkalta vergystės dvasia, prieš ku- j Rytų Europa kerštavo kiekvie
ną aš visą savo amžių kovojau I" i nam vokiečiui už būtas ir nebūtas 

Štai jis europinės formos huma- • istorines skriaudas. Tebuvo vie-
nistas kovotojas prieš vergystės į na išimtis — lietuviai, prieš ku-

Partinio ordino vadeivos lietu- dvasią, kurią visam pasaulyje die- ' rruos krypo kryžeivių smurtas, i ten gimusiam, jis buvo ir liks 
viams yra pramatę senųjų prū-jgia smurto politikos stabmeldžiai. Į kurie atlaikė, kurie sustabdė aną; Immanuelio Kanto miestu—mani 
sų likimą, palikdami geriausiu Į Tarsi pranašas Jurgis Sauervei-"Drang nacrf Osten". Kai visi'jis Kantai, kad stotų Kantai —J 
atveju Lietuvos vardą ir tą patį 
dar nacionalizuojant ar interna
cionalizuojant Priskiriant Kali
ningrado sritį Rusijos federacijai, 
Maskvos imperiją užvaldęs ordi
nas antruoju žnyplių dančiu ap
žiojo Lietuvą, kaip kryžeiviai kaH 
daise apžioję laikė Žemaitiją iš i 
Karaliaučiaus bei Livonijos pu-i 
sės. Laikui atėjus įsakys prijung- \ 
ti Lietuvą prie Kaliningrado (kaip 
senasis ordinas ketino Žemaitiją 
prijungti prie Livonijos). Kol kas 
Mažoji Lietuva lieka kariško po
ligono būklėje, kaip grasinimas 
Lietuvai tokiu pačiu likimu. 

Kaliningrado problema tarsi 
kilpa pakabinta virš karti žada
mojo galvos. Ko stebėtis, kad au
ka nuduoda, kad kilpos nematan
ti ar mieliausiai siektų ją sudras
kyti. "Lietuvai ir lietuvių tautos 
ateičiai Ši problema yra ne vien 
laisves ar vergovės, bet gyvybės 
ar mirties klausimas. 

Neapseisiu be kritišku pastabų, 
veikiau--papildymu prie šio vei
kalo, dokumentuojančio vokie
čių smurto politikos padarinius. 
Nevisada aiški riba tarp Kušne
rio teiginių ir komentarų, vieto
mis norisi perspėti dėl subendrini-
mo, net kolektyvinio kaltinimo 
pavojaus, ypač, kad leidėjai tokios 
intencijos tikrai negalėjo turėti. 
Jie puikiai žino, kad greta šar
vuoto riterio Winricho Kniprodės, 
pasirėmusio ant kardo, stovi ci
vilis hercogas Albrechtas su pir
mąja lietuviška knyga rankoje. 

Pastarosios pakraipos vokiečiai 
leido pįrmuos;,is mūsų raštus, 
pirmą lietuvių kalba gramatiką. 
Lietuvai tarnauti buvo įsteigtas 
h* Karaliaučiaus universitetas, 
Hallės, Tuebingeno, Heidelber
go lituanistikos centrai. Vokiškai 
kalba ir Austrija bei Šveicarija, | 

NAUJI SKYRIAI: 
LAKEWOOD, N. J. 98791 — 8S4 Seeood St 
HEBKDMEH. 14. Y. — MeKENNAN MD. 

863-0494 
815-866-3939 

1979 M. KELIONĖS | LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu 

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE: 
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje 

Rūgs. 20 - 28 <L »49.00 
Rūgs. 27 - Spal. 5 d. &*M 

U DIENŲ LIETUVOJE * LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje 

Rūgs. 8 - 16 d »49.00 
Spal. 11 - 21 d. $779.00 

Rugp. 

12 DIENŲ — LIETUVOJE A LENKIJOJE: 
5 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje 

9 - 20 d. _ OC 

B A L T I C 
8 White Oak Road 

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA: 
• Išvykimas iš Bostono ir New Yorko via Luft

hansa, Nortfawest Oriem ir SAS 
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose 
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai 
• IS kitų miestų galima jungtis su papildomu mo

kesčiu 

AMtmt 
BOami, Fla- — Povike RndaJtis 

(305) — 666-7768 
Worcester, Masą. — B. Svtklieoė 

(617- — 798-2868 
Dėl ^Įig*»" informacijų ir rezervacijoms 

prašome kreiptis Į: 

T O U R S 
Newton, Ma. 02168 

Tel (617) —969-1190 

, 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? i 
DAINT; IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

TĖVYNEI AUKOJAM 

GARBĖ TAU, VBB&PATIE 

AUKURAS 

SK4MBfcKlTE DAINOS 

__ Janas Vaznelia. Prie piano Aleksandras Kučtu-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, ža
liojoj lankelė j ir kitos dainos. Kaina $6.00 

— Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —T>vi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
2aK laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

— l i e t u v i ų Meno Ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė. Jū« berneliai apgavikai, Lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

— Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas. Jėzau, gimusis. Linksmą gies
mę mes užtrauksim. Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus. 

Kaina $6.00 

— Alfonsts Mikuckis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

— Juoze Kristolaitytė - Daugėla Pamylėjau va
kar. Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsiu ir 
kitos. Kaina $6.00 

Uiiakymu. riųsti: DRAUGAS, 454S W. 63 St.. Chlcago, m. 6062d 
Ufcafctst pridėti 90 centų ui klakvtsaą ptokstatf 
gi moka 5% mokssčiu. Ulsakymaas | Kanadą 

nuauto fjventotei 
pridėti po I1.7B pato 

l M m i m « M n i t » t w w M t m m t m m m i m m i n m m M i n i m t w t n n i m w t n t n n i i t w H t n » M i n m i m t t M t 



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. liepos mėn. 21 d. j MENULIO PILNATIS 
NEIGIAMAI VEIKIA 

D Ė M E S I O •HU 

Kai kurie mokslininkai ištyrė, 
kad mėnulio fazių kaita veikia 
žmones. Fermentai ir daugelis 
hormonų žmogaus organizme ak
tyvesni pilnaties metu, JAV tei
gia farmakologijos profesorius R. 

i Morisas. Pasak jo, pilnaties metu 
žmogaus širdies tvinksnių daž
nis gali pasiekti maksimumą, ir 
tada žmonės būna dirgliausi. Ma
noma, jog mėnulis veikia žemės 
gravitacini ir elektromagnetinį 

| lauką, nuo kurio įvyksta orga-
j nizme fiziologiniai pakitimai. Pa-
| žymima, pvz., kad žmogžudysčių 
i mėnulio pilnaties metu gali pa-
] gausėti pusantro karo. Psichiniai 

Kanados lietuvių jaunamo atstovai ketvirtajame pasaulio lietuvių jaunimo ligoniai pilnaties metu būna ne-
kongrese Europoje — Didžiojoje Britanijoje ir Vakarų Vokietijoje 

Nuorr. D. Juozapavičiūtės 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, 
Obicago, 111. 60632. telef. 927-5980 

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

6 kamb. bungaJow apyl. 35 ir Kedzie. I BEVERLY SHORES, INDIANA 
2 miegami apačioj, 1 mieg. viršuj. Vi Į 8 room, 2 bath 2 story concrete block 
bloko nuo mokyklos. Agentai prašomi | building useable as large single-family 

PUIKŪS VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
JAUNIEJI REPREZENTANTAI 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmnm 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY prRT 1C 
INCOME TAX SKRVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai 
lllllllllllUlIHIlIlIlIUHIHIltlIlUIIIIIIIIIIHII 

V. SASNAUSKAS 
atlieka Įvairius 

CEMENTO DARBŪS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint CR 6-8402 

nesikreipti. Skambint 
5:30 v. v. 476-6890. 

savininkui pc 

Rengėjai puikiai sugebėjo ir sve
čius aktyviai įtraukti į šios pui
kios šventės programą, rašo šis 
laikraštis. Minima rankdarbių ir 
kity išdirbiniu paroda, nuota.-1kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, Illi 

Jau anksčiau buvo minėta ir ra-1 ninių iškilmes • mini birželio 27 
syta, kad Vasario 16 gimnazijos' dieną ir vėliau liepos 3 dieną, 
auklėtiniai yra puikūs tikrosios'Čia smulkiai aprašoma Joninių 
Lietuvos, lietuviškosios bylos re-į šventės kilmė, tradicija ir jos isto-
prezentantai. Nuo pat Vasario 16! rinė eiga. Tai rimtas ir kruopščiai 
gimnazijos pradžios, kai ji buvo | paruoštas straipsnis. Vėlyvesnia-
Diepholze [steigta, jaunieji lietu- i me straipsnyje pabrėžiama, kad 
viukai ir lietuvaitės, Vasario 16'Vasario 16 gimnazija vienintelė 
gimnazijos mokiniai ir ypač "Auš-: tokia lietuvių gimnazija Vakarų 
ros" tum,o skautai tą svarbią pa-; pasaulyje- P,o varžybų ir dainų 
reigą visada noriai ir sėkm'ngai'; dalyvių vaizdingomis nuotrauko-
atlikdavo. Tarptautinėse skautų į mis pažymėta, kad svečiai bei žiū-
stovyklose per savo parengimus, j rovai į šią Vasario 16 gimnazijos 
išvykose j kitus Europos kraštus, \ šventę suvažiavo iš visos Vakarų 
sporto rungtynėse,ypač krepšinio; Vokietijos. Be abejo, sutiksime, 
varžybose jie garsino Lietuvą. Jie; kad tuo tenka tik pasidžiaugti, 
rado tūkstančius naujų ir ištik:-; 
mų draugu-

Šia gražia tradicija, šia naudin
ga ir reikalinga lietuviškąja re
prezentacija ir dabar galima pasi' 
džiaugti. Vasario 16 gimnazijoje 
iškelta trispalvė vis plevėsuoja ir 
lietuviškoji dvasia, nesutepta lie
tuviškoji tradicija pasiekia sve
timtaučių širdis, sukelia lietu
viams pagarbą. 
z Šiuo atveju mes turime minty 
vokiečių ir Vak. Vokietijos spau
dos gražius, sakyčiau, entuziastiš
kus atsiliepimus apie Vasario 16 
gimnazijos "Mažojoje Lietuvoje", 
kaip tai buvo vokiečių paminėta, 
pravestas Joninių iškilmes. Čia 
paminėsime tik dalį tų gražių ir 
lietuviams garbę darančiu atsi
liepimų. 

"Mannheimer Morgen"' (1979. 
VII. 3 d.) patalpino gražią 5 lie
tuvaičių nuotrauką ir pastebėjo, 
kad Vasario 16 gimnazijos merga- mė išeivijoje išlaikyti lietuviš.<ą-
tės prabangiai papuoštais tauti-; šias tradicijas ir jas perdu.oti toli
mais rūbais nustebino susirinku- mesniems laikams jaunajai kartai. 
sią visuomenę ir parodė savo tė- Ir čia minimas lietuviškas svetin-
vynės papročiu dalį- Straipsnio; gumas ir svečiu nuoširdus dėkin-
antraštė sako, kad "Lietuviai Ii- gumas, išreikštas ypatingai 
ko savo papročiams ištikimi". To
liau sakoma, kad "Šioje mažoje 
lietuvių kolonijoje", Rennhofo pi
lyje, yra vystomos kultūrinės ver
tybės. Ten stengiamasi toli nuo 

ramus, o jaunaties — nurimsta. 
Prof. R. Morisas su savo stu

dentais tyrinėjo įvairių mėnulio 
fazių poveikį visokiomis ligomis 
(ypač krūtinės angina ir kraują-į 
gyslių ligomis, sukeliančiomis j iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiirfniiiiiiiuiiii 
skausmus krūtinėje) sergantiems į n • | | mm n l M p 

Licensed, bonded, insured. 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

Parduodamas Miami Beach conda-
minium: miegamas su dviem lovom, sa-
lionas, elektr. virtuvė, vonia su dušu 
ir kitais visais baldais. Kaina — $30,000. 
Teirautis 
9141 Carlyle Ave., Surfside, Fla. 33134 

Tel, 305 — 868-1470 

G a r f i e I d R i d g e 
By owner — 5858 W. 59th Street 

Spaclous 14 year old raised ranch, 
on large corner lot — near church. 
school and transportation. Fuli bas.. 

j piastered walls. oak trim and floors. 
j \v/w carp., storms. screens. glass 
• blocked basement window3, centr. 
; air. 1 Vi baths. 

Call 582-0240 for appoHitmemt. 
Open House Sunday 1 to 5 p.m. 

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

ligoniams. Ištyrus 88 ligonius, pa- j 
aiškėjo, kad 64 proc. suserga krū-i 
tinės angina pilnaties arba del
čios metu. Niujorke ištyrus 1000 
ligonių, nustatyta, kad 82 proc. 
kraujotakos sutrikimų įvyko pil
naties metu. Taip pat ir opos 
daugiausia kraujuoja pilnaties ei
goje. Išankstiniais duomenimis 
širdies — kraujagyslių ligų prie- į iiliiiliiiiillilllillllllllliiillllllllllllllllimit 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės Glass blocks Sinkoa 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 686-2960 
lllllllllllllllllllllllllllllllllIlUlltUUilHllii 

puoliai irgi dažniausiai įvyksta 
oilnaties metu. Gan įdomu, kad 
daugiausia vaikų gimsta per pil
natį. 

Pažymėtina, kad žiemą žmo
gaus organizmas sunkiau pakelia 

j mėnulio poveikį. Pasak moksli
ninkų, tas gali priklausyti nuo 
oro, įvairaus darbinio krūvio ir 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. <59th St., telef. 776-1486 
i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i iHii 

kingas Joninių laužas ir lietuviš
kai nuoširdžios vaišės gimnazi
jos parke. 

Įtakingas "Darmstadter Echo" 
(1979. 7. 3 d.) ir "Odenuaelder 
Zeitung'- (irgi iš 1979. VII. 3 d.) 
patalpino tikra; gražias nuotrau
kas vaizduojančias tautinius šo
kius atliktus mergaičių, pasipuo
šusiu gražiais tautiniais rūbais. 

Kartu graliais žodžiais pager
biami Vasario 16 gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai. Laikraščiai 
giria auklėtiniu atliktus tautinius 
šokius, dainas, sporto varžybas ir 
įvairius žaidimus. Iškeliama gim
nazijos paroda, kurią taip pat pa- \ 
gerbta tema "400 metų Vilniaus | 
universitetui". Vėl pabrėžiama i 
lietuviams Joninių Šventės pras-^ 

nojaus valstijoje 40,4 proc. opos 
priepuolių buvo užregistruota 
gruodžio ir sausio mėnesį, ir tik 
10,5 proc. — birželio, liepos ir 
rugpiūčio mėnesį, likusių atvejų 
teko po lygiai pavasariui ir ru
deniui. Žiemą taip pat dažni šir-

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVĖSIMO 
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel. 585-6624 po 5 v. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chlcagos miesto leidimą 
dies pr i epuo l ia i .Atrodo , kad paVO- j Dirbu Ir užmiesty. Dirbu rreita.t, ga-a l " *"• ** ' . . ! rantuotai ir sąžiningai. 
jingiausias metas organizmui y r a j 4 5 M g> jjUman Ave. 
vasario pilnatis. 

/m. 

927-3559 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

iiiiiiiiiiiiiiimimimiiimiiniiimnur iiui 
2 butai — medinis su skiepu ir ga

ražu. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 — 
ir Troy. 

2 butai — mūrinis. įrengtas skie
pas. 2 auto garažas. Avers ir 26. 

Medinis namas su geležies prekių 
— hardware krautuve. Nebrangus. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Republic 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
liiiiiiiiimiHimimmiiiiiHimiiiimiiiHiii 

10 butų 2 aukštų mūr. prie 64 ir Mo-
zart. Reikia parduoti. Pasiūlykit. 

925-6015 

By owner — Clean brick bungalow. 
3 bedrrns., lV-j baths, finished porch. 
Dining, living room & bedrrns w/w 
carpeting. Firushed bsmt , wet bar. 
Gas h. w. heat, 2 car garage. Immed. 
occupancy. Marąuette Pk. 737-4583. 

2-jų butų modernus 11 metų senu
mo mūro namas. Pilnas įruoštas rūsys. 
Pajamos aukštos. Marąuette Parke. 
$85,000. 

2-jų aukštu muro na—»*<s s>~* <?0-->'. ~ 
vės. 2-jų miegamų butas ir • ofisas. 

! $46,900. 
Lemonte 

Lietuvių kolonijoje parduodamas 1 
į akro sklypas. Rami vieta namams sta-

1 

po 
visokių mokiniu pasirodymu-

. Weinhpims Nachriehten" į 
(1979. 6. 26 d.) duoda ilgą, be
veik akademinio pobūdžio straips
nį apie Joninių šventę, jos pras-

imiiiiiiiiiimiimiiiimiiMiuimmimiim 
Joseph Ehret 

LITHUANIA I 
The European ADAM 

Translated from German by Algis 
Mickunas, Ph.D. Philosophy Depart-; 

ment Ohio Umversity. 

Published by Kęstutis Jerome But
kus Foundation. Chicago 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $3.50. Užsaky
mus siųsti. DRAUGAS, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MAUMĄ NOREIKIENft 

į tyti. Daug lietuvių jau nusipirko. Kai-
j na nuo $34,000. 

SlIMTMIAfl UETUV« ^ ^ J A T Gle?e Rea,fy 
Labai pa<?*>*da".i<'u»K>s geros rūšies ', 

prekes. Maistas i> Europos samlelhj. j 
2608 W. 6» St - rhicago, I1L 60629. 

TEL. — \VA 5-2787 Tel. 

11001 S. Cicero Ave. 
Oak Lawn, III. 

424-3100 - kalbėti angliškai 

11M11 111111111111II1111111111111 < t < IM111 • 1111 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

"Drauge". 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chioagoje 

£77.00 
C i c e r o ] e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

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

PROOOS — OPTORTTTNTTIES 

Marąuette Parke parduodamas 

NAMAS Ift TAVERNA 
Del informacijos skambint 

77 6 - 4 9 56 

IŠNUOMOJAMA — FOR K E M 

tėvynės jaunajai kartai tai per- mę ir jos istorinę eigą lietuviu 
duoti, kas ju tė/ynėje kadai:ejtautos istorijoj'e.Laikraštis pabrė-
buvo ju papročiai. Aprašoma Jo-- Žia, kad tokiai prasmingai šven-
niniu šventės istorinė praeitis.! tei surengti leidžia tik pati Vasa-
Pabrėžiama, kad ypatingai didelį; r'o 16 gimnazijos _ egzistencija, 
įspūdį padarė Lietuvių tautiniai jaunų lietuviu susibūrimas Huet-
šokiai, kuriems svečiai pakartoti-! tenfelde. Laikraštis rašo, kad ta 
nai sukėlė dideles ovac'jas. Mini-; sv«*ė turi būti visų lietuviu 
mos sporto varžybos, gražus liau-, susivienijimo simboliu. 
dies dainų atlikimas. O. Gesventas 

afeE 

"Lampertheimer Zeitung" Jo-1 Buv. bendrabučio vedėjas 
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ruiKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 5 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO | 

4An>ber H©lida>s" 
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO / NEW YORKO 

DAR YRA VTETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

Rugsėjo 19— $829.00 
Rugsėjo 26 — $829.00 
Spalio 10 — $829.00 
Gruodžio 19 — $1045 00 

(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(dviejų savaičių) 

IŠNUOM. Ciceroje - Parkholme 5 
kamb. naujai dekoruotas butas suau
gusiems 200 dol. Pageidaujant išnuom. 
ir gar. Tel- 656-6599 

Išnuom. 3-jų didelių kambariu ap-
šild. butas. Marquette Parke. 

TeL 737-0685 

A N T R A L A I D A 

— I i I « I d • — 
taa — Pr*l. Jaozas KaraHuf 

V7SOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus ydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Išnuom. 3-jų miegamų apšMdytas 
butas 1-me aukšte. 72-os ir Campbell 
apyl. 265 dol. mėn. Tel. 434-6901 

N O R I P I R K T I 

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

D«irr>Antu». brangakmenius, sukai, 
nius kiaerrtnius lAikrodJltua ir "Jad«" 

Sfcaabint 236 9836 arba 891-3334 

dvvelling or as a 2 flat located one 
block from Lake Michigan. High full 
basement with private ground-level 
entrance and beginnings of third bath. 
Easily remodelable into third apart-
ment. Attached 2-car garage. Yard 
storage shed. Immediate possession. 
National Park leaseback expected. 
$60,000. Call Renard at Callahan Real-
ty. 219 — 926-4298. 

Darien-Farmingdale. Bi-leve'. 4 bed-
rooms, 2 baths, family rm. with fire-
place & sbding door to patio. 2 car 
gar. Basement. Central air cond. 
Dinette with patio. By ovraer. 960-1959. 

5- j kamb. 20 metų mūr. bung. prie 
77 ir Kedzie. Daug priedų. Tuščias. 
Tik pasiūlykit. 

D A R NE V Ė L U 
Palikimas. Modernus, apie 20 metų, 

2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas, {rengtas beismentas. Prašau tei
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui iš anksto. Viliuojanti kaina. 

Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai 
Marąuette Parke. 

Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai Brighton Parke. $37,000.00. 

2-}ų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 s! Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

70 ir Maplewood. 2 aukštų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. 
Nebrangus. 

72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų buto 
po 2 miegamus mOro namas. lren|-
tas rūsys. Pamatykite šiandien. 

43 ir Washtenaw, 2-jų butų mūr. 
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 
skiepe. $49.500. 

Brldgeporte — puikus investavimas. 
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
metinių pajamų. Kaina $54,000. 

59 ir Mozart. IŠ naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. Dėl informacijos 
skambinkit mums. 

67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien. 

Oak Lawn, į vakarus nuo Cicero 
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
Pamatykite šiandien. 

Budraitis Realty Co 
* 4243 W. 63rd Street 

į Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

iiiHiiiiiiimiiiiiiiimiimiHiiiiimiiiiiiiiin 
V/i aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p. 

sklypas. Arti 69 ir Fairfield. Tik 
$34,900.00. 

5 butų mūrinis. 19 metų senumo. 
Garažas Savininkas išvyksta iŠ mies
to. Arti 72-os ir California. Duokit 
pasiūlymą. 
6 kamb. mūrinis Naujai atremon
tuotas. Gazu-karstu vand. šildymas 
(baseboard). Mūr. garažas. Arti 
72-os ir Talman. Pasiūlymai priimami. 

B L TŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

illllllliilllilliililllllilllillllilllliilillilinil 
tiHii'iŲ prekių |i.i>irmUiiii4.s ucbrau-

giui iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PAKCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimimi 

10% — 20% — 30% pigiau ru..k«*le 
už apdVau(JU> nuo ugnies u* au'.ooio-
lulio pas mus. . . o . UI 

FRANK Z A POLIS 
S208H West »Stb Street 

Cbicago, Illinois 
Telef. GA 4-8«54 ' il>V. 

i O U 
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V A L O M Ė 
KILIMUS IR BAIDUS f 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

i BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
HiminiiuiiiiiiiiiiHiiiiunuiiuuumimiii 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiuin 

M O V I N G 
SEHfiNAS perkrausto baldua ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

i ei. — U A 5-8063 
iiiiiHiiiiniHHimiimmiHiiiimmmrniit 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiuiiiiiiiiaiiiiittiiNi 

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

_ 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų v 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHimiitiiii 

HELP WA3TTED — VYBA1 

S T O C K M A N 
In German Warehouse 
F U L L T I M E 

ILL DRIVEKS UCENSE REQT> 
Tel.—247-9071 j 

iū'v, 

S £ C U R I T Y 
O F F I C E R S 

H n 
i i'nu 

•: 
PAY OVER SCAIE u 

Uniforms furaislied. Union bene-
fits. Interesting positions. Full ft 
part time. To ąualify, mušt have 
car, phone and pass \*A\ graph 
exam. 

APPLY 
AMBER—WAY, INC. 

3819 N. Cicero Avenue 
Chicago, Illinois 

T R A I L E R 
MECHANICS 

ii 

Minimum 2 years' experieuce. 
Large ąrouing ecnnany. Union 
shop — 3 shifts — Mobile £ Shop 
positions available. 

INTERMODAL, INC. 
Tel. 254-610S 

Contact Tom or Paul 

Exper, Upholsterer 
CŪT ANDSEW r .-*• 

PHCNE: 

772-4033 and 772-6430 

Maujasi» Testamentas yra pr«tilKo formato jrištas kietais virše-
xUai« Vertimas padarytas jrražit lietuvių kalba. Mecenato dek» laids 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Kaina— $8.00 
nnnois gyventojai prašomi pridėti 50 ceatrj mokesčiams ir persiuntimui. 

(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centui). 

Gera pr«ga viafema jsigyr! Naująjį Tcatameotą. Siuskit* utaakymua: 

D R A U G A S 
4545 Wtst 63rd Strttt 
Chlcigo, IIIlMit 60629 

I v 
MEM6EB 

UlUHIMHIIIHIHHUHIHIlMMIUnUlalllUI MHIIHIMIIIIUIIIMIHIIIIIIIIIHI^ 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

Trans-Atlanfic Travel Service, Inc. 
393 Hest Broadvvay, P. O. Box llfj 

South Boston, Mass. 02127, Tel. (617) 268-8764 

Trans-Atlantic Travel Service, Ine, vidaus ir užsienio kelionių agen 
tūra. jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų jty 
į LIETUVA ir j kitas pasaulio šalis. 

ieškau pirkt senus medinius baldui 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą u i priei
namas kainas Tel. 312-891 333* 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — T78-22S3 

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

r ^ 

/IELP WANTED — MOTERV8 

Reikalinga angliškai kalbanti seimi
ninkė ir vaiką prižiūrėti. Gvventį vie
toje. Geras atlyginimas. Water T-ower 
apyl. 

Skambint 332-1757 

[staigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZlCNAS. 

Prices are bas^d on double occupancy and am rubject to 
chanjres and/or Oovernmcnt approval. 

G E N E R A L O F F I C E 
P A R T T I M E C L E R K 

Looking for a bright inteKigent office clerk to work 2 to 3 days per 
week in our Marketing Dept. (Capitol Letters). If your typing is 45 
M4).m. & you enjoy diversified duties, p'ease call 

V I C T O R 
3900 N. Rockwell St.. Tel. 539-8200, Ext. 276 

PLKASE CALL CHRISTINE KAROZEWSKI 
An Eaual Opportunlty Employer M/F • • 

Reikalinga moteris arba patikima 
vyresnio amž. mergaitė prižiūrėti 1 
mergaites 8 ir 10 metų amž. nuo W 
vai. ryto iki 4 v. popiet. Skambint 
po 4:30 v. popiet tel. 776-3781 

• / 

Wanted CLEANING W0MAN * 
5 days a week in Beverly.,ry 

Call 445-7597 , ,., 

EXPFRrENCET> SEMTNO 
MACHINE OPERATORS 

N'eedetl At Onee. .. ^ 
Good wcrking conditions. Call: 

Mr. Iinderman 817-7174 
Kopei Filter Paper 4 TextileN Inc. 

2512 5. Damen, Chica^)^,,,,,, 

v 



UHMurt r*UkclĮiI 

Išgirskime bent pogrindžio balsą 
Jaučiu reikalą viešai padėkoti j pasako, kas tikrai verta pakarto 

u? vieną „Draugo" vedamąjį ir ' t i : 
pasidžiaugti kitu. Reikia tikėtis, „Tai lietuviu, pačiu amerikie 
kad liepos 2 d. vedamojo infor-jčių ir visos žmonijos apgaudinė j &„;„ g įvairiu pasaulio kraštų, 

50.000 MALDININKU 

Viena iš paskutiniųjų popie-' 
žiaus Jono Pauliaus U bendrųjų 
audiencijų, dėl nepaprastai gau
saus maldininkų skaičiaus, vyko 
Sv. Petro aikštėje, kur buvo susi- į 
rinkę daugiau kaip 50.000 tikin-

!' DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. liepos mėn. 21 d. 

• . / * • • ' „ 

macija apie savižudišką SALT Ilgimas, kaukė, pridengianti gėdin 
bus pakartojama ir papildoma.' gą prekybą žmonėmis" 
Belieka tik pakartoti ir pabrėž-| T _ ,,.„, m u m $ t ą p a t ] a u 
ti autoriaus b.kv. paskatinimą: 

Todėl visų geros valios ir lais
vę' mylinčių Amerikos piliečių pa
reiga yra įtaigoti savo senatorius, 
kad jie neratifikuotų šiam kraš
tui žalingos sutarties, kuri galė
tų atidaryti vartus į pražūtį". 

Mūsų veikla prieš SALT II yra 
tik viena iš daugelio sričių, ku
rias turėjau mintyje Birželio mi
nėjimo kalboje Clevelande, siū
lydamas „apsispręsti veikliai da
lyvauti Lietuvą supančio pasaulio 
ateities lėmime". Tai nėra „poli 
tika", kuo kai kas bando atsikal 
bėti nuo įsijungimo prasmingon 
veiklon. Tai laisvės pasaulyje ir 
išlikimo klausimas. Net ir nuo 
bet kokios veiklos atitolę ir Lie 
tuvos laisvės bylai atšalę sava
naudžiai materialistai, atrodytų, 
turėtu rasti paskato įsijungti į to
kios rūšies veiklą ar bent stip
riai ją paremti. 

Tai ypač svarbu dabar, nepa
prastai lemtingais laikais, kai So
vietų jdraugai Vakaruose šokasi 
gelbėti komunistų režimus iš mir-
tinai'sunkių vidiniu bėdų, raudo
nuosius carus ramstydami laisvų-1 
jų žmonių ištekliais ir net pavo 
jingai juos stiprindami kariškai: 

laisvojo pasaulio ir pavergtųjų' 
tautų sąskaiton ir grėsmei. 

SALT II sritis tarp kitko yra! 
dar vienas ryškus įrodymas, kad 
mūsų politiniai interesai visiškai j 
sutampa su JAV „dešiniųjų" —\ 
konsenatyviųjų amerikiečiu, ne i 
svarbu, kurios partijos, politi; 
niais interesais svarbiausiuose gy 
vybiniuose klausimuose. 

Nepaprastai pradžiugino birže 
lio 20 d. vedamasis „Lietuvos po
grindžio atviras žodis vakarų j 
valstybėms". Esmėje ten pasako-: 
ma, kad mūsų politinė veikla tik-1 
rumoje nukreipta klaidinga kryp
timi, kad mes beldžiamės į duris,: 

kuriovjeigu ir atsidaro, mūsų: 
niekur neveda, nebent tik ton į 
pačion užuojautos, paguodos, vii-1 
ties ir nepripažinimo karuselėn! 

nuolatiniu nuolaidų ir pagalbos 
Lietuvos okupantui cirke. 

Pagal pateiktas ištraukas iš 
„Aušros" Nr. 14 straipsnio „Pre-. 
kybą tautomis" lietuviai tenai aiš
kiai mato, kad „ Amerikos vado 
vai su komunistais... prekiauja 
tautų laisve ir krauju". Ar ne me : 

tas ir mums pagaliau pripažinti. 
jog tai tiesa, ir iš to padaryti 
politifles išvadas? Kai dėl m u-• 
myse dažnai tiek džiaugsmo su- j 
keliančiu pareiškimu, pašlovinti i 
mų, kalbų kongrese, kur tiki į 
narna, kad Amerika neatiduoda 
Lietuvos rusams", ..Aušra", štai. I 

!i!U"(!''Mn!,!!H,::'it:mmuninniim»Hin 
1,1 f-. | f !•!-. '-• \ | i : M !M<" 
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1973 m. i:%"3« 16 č 
• 

GA30L1S. L:u;:r- A- : - ro v. ::" . 
1920 n kovo r:*.. •* d - G."'" : ':u kr" 
Aruv^-.s v!.. K V -i:v'j ajwkr, 

NMGKCVfCIl.'S, Viktoras. <':p:e 50 
m. "n.T "ič" Si.ruUų. , 

-MATO IAISKAI: Julius Juozas K.v . 
ZMrrt-ra .̂ Kostas ir jų seserys: Emilija j 
i r 'Vaf t ' i s Kolmės valsčiaus. 

MICKEVIČIUS. Dominykas. Vinco s . 
gimė 1896 m. Žižinių dvare. Pagirių vi.. 
Ukmergės apskr. J JAV-bes atvyko ' 
1913 metais, gyvenęs Brooklyn. N Y 

PELECKIS, Dominykas ar jo vai
kai, gyvenę 314 W. 4th Street, So Į 
Boston. Mass. 

TUMIEN£-CESNAKAVICICT£. MA-1 
rija. Donato d., gim 1901 metais Le
ningrade, gyvenusi Kaune, mokytoja. | 

URBONAS, Juozas, gimęs 1900 me- , 
tais. 

VALAVIČIUS. Kęstutis, Jono s., apie , 
70 m «.. gyvenęs Kaune, jo žmona Pole 
ir dvi dukros: Birute ir Meilutė 

VISINSKAS. Ienas, gyvenęs 228 Ri-
ver Street, Paterson, N. J 

Ieškomieji arba apie juos turintieji 
tlnių rr.a'onini prabom atsil;cpti. 

Con*>u1:ne G«nrral of l.ittiuaoia 
41 Wost 82nd Street 

Stm York, N. Y. 100-'4 
IIIIIIIMMIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIIIIIIIilIUI 

atvykusių į Romą. Šventasis Tė-
vas ragino visus krikščionis iš-

I Tarp kitu mums tą pat jau | reikšti meilę ir solidarumą savo 
; bandė pasakyti du konservaty- broliam, atsiverti jų dvasiniam ir 
|vūs kolumnistai: amerikietis '• medžiaginiam poreikiui. Tačau,, 
iThomas A. Lane katalikų savait; kalbėjo Popiežius, šis mūsų soli-; 
irastyje „The Wandrer" 1974 m . : d a r u m a s sav 0 broliam nebus ge-
| straipsniu „Antroji Jalta išduoda I ras» ie i m e s neprarasime soli-į 
pavergtąsias tautas" ir šiemet į darumu ir meile kenčiančiam Kris 
kanadietis Lubos Zink "Toronto! tui- Meilė Dievui yra pirmasis ir 
Sun" straipsniu „Sustabdykime i svarbiausias mums duotas įsaky-

. tą veidmainystę-'. Žurnalistas T. į m a s> k u r i v i s i e s a m e pašaukti vyk-
;A. Lane net nurodė mums pras, dyti per meilę Žmogui. 5iu/> įsaky-
I mingos veiklos kryptj: "Vieninte-, m u remiasi ir pati Bažnyčia, tar-
1 lė pavergtųjų tautų viltis yra JAV j naudama žmogui ir rūpindamasi 
'užsienio politikos pakeitime". At';J° pilnutine gerove, 
rodytų, kad iš viso to gana aiš-' 

! kiai sektų būtinumas mums pa 
remti pastangas tų amerikiečių, 
kurie to jau seniai siekia ir ne 
kantriai laukia mūsų ir kitų et 
niniu grupių talkos. Kas ir kuris 

į veiksnys turėtų vadovauti šios 
j rūšies veiklai ir kaip reiktų pa-
; sidalyti darbu, jau kitas klausi
mas ir spręstinas kitoje plotmė 

' 'e. Tačiau lieka tikėtis, kad at 

Audiencijos dalyvių tarpe buvo! 
labai daug jaunimo. J ji Šventa-; 
sis Tėvas kreipėsi atskiru žodžiu.' 
Pasaulis, kalbėjo Popiežius, yra i 
išsiilgęs vilties, kuri neapvils. To- į 
ji viltis yra Kristus. Būkite tad, 
kalbėjo Popiežius jaunimui, būki
te tos vilties nešėjais pasauliui. 
Būkite vilties apaštalais, skelbkite j 

* , t-' pasauliui Kristų, kuris neapvilia, j 
sakingTvelkėjarnebandys"įrakis Audiencijos pabaigoje, Popiežius! 
ti negirdom šio balso iš okupuo • d a r a t s k i r a i P ^ e i k m o audienci-
tos Lietuvos pogrindžio. '• PJ e dalyvavusius ligonius ir jau-

T7.I. n . . ; navedžius. Vilius Bražėnas' 

Melai mamytei 

A. t A. STEFANIJAI BLANDIENEI mirus, 
jos dukroms ELENAI, BENIGNAI LAURUŠONIENEI ir 
jos šeimai, STASEI PAŠKTENEI ir jos šeimai, ONAI ir 
GENOVAITEI su šeimomis. Taip pat sūnums ALBINUI, 
STEPONUI ir ZIGMUI, ir mirusiosios seseriai GENOVAI
TEI BUTLERIENEI bei kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

A- A. 

PROF. ADOMAS JUOZAS VARNAS, 
dailininkas, visuomenininkas ir kultūrininkas, sulaukęs virš 100 me
tų ami., mirė 1979 m. liepos mėn. 19 d. 8 vai. 45 min. ryto savo 
namuose. 

Buvo Čiurlionio Galerijos, Inc.. steigėjas ir Amerikos Lietuvių 
Dailininkų D-jos garbės pirmininkas. Filatelistų d-jos •"Lie:uva'" gar
bės narys, Varnas Montesori Centro direktorius. Priklausė Lietuvių 
Istorikų d-*jai, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai, Lietuvių Fon
dui ir dar kitoms lietuviškoms draugijoms bei organizaci-om.v 

Pasiliko nuliūdę: žmona Marija Vamienė-Kuraitytė. globėja Do
micėlė Petrulytė, brolvaikis Zenonas Varnas su šeima Detroite, bro
lis Jonas Čepulis su šeima, pusseserės Sofija ir Julija Lietuvoje, kiti 
giminės ir draugai. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, liepos 21 d. 12 vai. Mažeikos-
Evans koplyčioje 6845 S. Vv'estern Ave. 

Atsisveikinimas bus sekmadienį 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 23 d Iš koplyčios 9 vai. ry

to bus nulydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Po 
gedulingų pamaidų bus nulydėtas į Tauunes kapines. 

Vietoje gėlų šeima praSo aukoti Lietuvos Dukterų D-jai arba Ve-
lionies paminklui. 

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

Nuliūdę: 2mona, gimines ir artimieji 

Laid. direkt Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-860C 

Aldona ir Juozas Lėkiai 
. 

A. f A. PRANAS ODINAS 
Gyveno 969I-A Darrien Road, Union Pier, Michigan. 

Mirė liepos 19 d., 1979 m., 7 vai. vak., sulaukęs 75 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Ylakių valse., Dilbikių kai

me. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Akvilina (Martinkutė), sū

nus Vaclovas, marti Joana, duktė Irena, žentas Gediminas Morkūnas, 
7 anūkai, svainiai kun. Vaclovas Martinkus ir Danielius Martinkus ir 
jo šeima. Omahoje sesuo Stasė Wish su sūnumi, Lietuvoje 2 seserys 
Bronė ir Liucė su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoj.e 

Priklausė L.B.. Marąuette Parko apyl.. Tautos Fondui ir Union 
Pier Namų Savininkų dr-jai. 

Kūnas bus pašarvotas liepos 21 d., 4 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Steret. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį liepos 23 d. Iš koplyčios 10 vai. ry
to bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų laido
jamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Velionio pageidavimu prašoma vietoj gėlių aukoti šv. Mišioms ir 
Lietuvių Bendruomenei. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dūkti, marti, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213 

A. + A. 
BLI0D2IUVIENEI mirus, 

Mylimai Mamai 

PETRONĖLEI 
dukrą JULIJĄ VALDIENE, sūnų GEDIMINĄ, jų šeimas 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Janina ir Leonas Radvilai 
Danutė ir Jonas Gierštikai 
Janina ir Narimantas Udriai 
Leoną* Radvila, Jr. 

Mielai krikšto mamai ir kaimynei 

A. T A. STEFANIJAI BLANDIENEI mirus, 
dukteris ELENUTE, ONUTĘ. STASĘ, BENIGNĄ ir sū
nus STEPONĄ. ZIGMĄ ir ALBINĄ ir jų šeimas giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona Sirgėdienė 
Ada ir Vacys Iželiai 
Vita ir Ben. Ne\erauskai 

A. f A. 
J O N U I B A G D O N U I 

mirus, žmona REGINĄ JŪMTĘ, sūnus RAIMUNDĄ 
ir PAULIŲ, VYTAUTĄ ir GEN0VAITC MUS0NIUS su 
šeima nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Pranas ir Izabelė Gustai 
Giedra Gustaite 
Danute Janutiene 

Mylimai draugei 

A. t A. K. Baltmiškytei-Aukžemienei mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos VYRUI, DUKROMS. 
SŪNUMS ir SESERIMS su šeimomis. 

Liūdime kartu, 
Jadvyga Jurevičienė - Juras 
ir duktė Danutė 

Mylimam vyrui ir tėvui 

A. t A. ALFONSUI BRINKAI mirus, 
ŽMONAI, sūnums RAIMUNDUI ir ANDRIUI reiškiame 
gilią užuojautą. 

Alfonsas ir Teodora Uekiai 
Danutė, Nijolė, Arūnas ir Jonas 

ir jų šeimos 

Brangiai motinai 

A. t A. PETRONĖLEI OMILEVIČIENEI, 
mirus, dukterims TERESEI URBONIENEI ir ANELEI 
STRINGER su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. 

Sofija Aleksiūnienė 
Julė ir Algis Dantos 

Mvlimai mamytei 

A. t A. STEFANIJAI BLANDIENEI ! 
sunkią šios žemelės kelionę užbaigus, liūdinčias jos dukras 
— solistes ONĄ JAMEIKIENĘ ir ELENĄ, taip pat visą 
velionės šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Lietuviu Lake Worth Klubas 
Florida 

Tauriam Lietuvos sūnui 

A. t A. ALFONSUI BRINKAI mirus, 
jo žmoną, mielą LEOKADIJĄ bei sūnus RAIMUNDĄ ir 
ANDRIU nuoširdžiai užjaučiame ir gilaus skausmo va
landoje jungiamės drauge. 

Galėnų šeima 
Dr. Marija Rmgienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
• 

• • > Laidotuvių Direktoriai 
S g g į s 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

• • 

/ j f i \ Trys Moderniškos Koplyčios 
" + 
• • 

}i Mašinoms Vieta 

ei. 737-8600 1 
• • • > Tel. 737-8601 



X Balfo Chicagos apskr. ir 
skyrių valdybų gegužinė įvyks 
rugpiūčio 5 d., sekmadienį, 12 
vaL, V. L Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Ind. Šiais metais 
naujoje gegužinės vietoje bus 
ir nauja virtlvės seimininkė su 
savo talkininkėmis. Lietuvių vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti ir pasivaišinti naujų 
seimininkių paruostais valgiais. 

x Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos Tėvų komi
tetas birželio mėnesio posėdyje 
aptarė 1979-78 mokslo metų 
tvarką. Siame susirinkime dir. 
T*iwiį Trinkūnienė perdavė pa
reigas naujai mokyklos direkt. 
Miltai Milašienei. Naujai direk
torei pedagoginis darbas yra 
gerai pažįstamas. Ji jau 10 
metų dėsto Cook apskr. mo
kyklose. Rudenį mokyklon re
gistracija įvyks rugsėjo 8 d. 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m. liepos mėn. 21 d. 

x Pranas cinkus, Milan, Tu., 
nuoširdus skaitytojas, atsiuntė 
Garbės prenumeratos mokestį, i 
Už paramą dienraščiui maloniai I 
dėkojame. 

x Vyt Pelda, Chieago, DL,| 
atnaujindamas prenumeratą at
siuntė ir 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 3 dol. —[ 
Povilas Balinskas; po 2 doL —Į 
Ant. Matyžius, Julius Jakulis.! 
Ačiū. 

x Per Londoną ruošiama eks
kursija į YTmių spalio 2—18 die
nomis. 5 dienos Vilniuje, 7 die
nos Rygoje. Kreiptis telef. 
737-1717. (sk). 

x Parduodamas žinomas ori-, 
ginams Prof. Adomo Varno 
aliejinis "Karaliaus Mindaugo 
vainikavimo" paveikslas. Kreip
tis: V. Butkis, RJl.l—Box 451, 
Lake Geneva, Wisconsin 53147. 
Tel. (414) 248-4287. (sk.) 

X Akiniai siuntimui ] Lietu
vą. Kreipkitės } V. Karosaite. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chieago, HL 60629. 
Tel. 778-6766. Cak.) 

X Kaip išvengti strėnų skau
smų — šia tema paskaita bei x NAMAMS PIRKTI PA 
gydytojo pamokymai su de- Į SKOLOS duodamos mažais mė 
monstravimu (gydomoji strėnų resmiais Įmokėjimais ir priei 
gimnastika) bus pateikta Lie
tuvio sodybos pažmonyje šį sek
madienį, nuo 2 vai po pietų. 
Užkandis. Visi laukiami 

x Vytautas Krasauskas, Hic-
kory Hills, UI., pasveikino 
"Draugą", atnaujino prenume-! raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi-

namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
Weet Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

x RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku 

"Draugo" banketui rengti komiteto poėdyje liepos 18 d. Iš kairės (sėdi): "Draugo" administratorius kr Liet. Kat. 
spaudos draugijos vykd. sekr. kun. P. P. Cinikas, Marytė Remienė, komiteto pirmininkė Irena KriaučeUūnienė. 
Faustina Mackevičienė ir Liet. Kat. spaudos dr-jos bei parengimų kom. pirm. dr. Antanas Razma; (stovi): S* 
Džiugienė, Vilhelmina Lapienė, kun. Viktoras Rimšelis, Matilda Marcinkienė, Jadvyga Dočkienė ir Vytautas Soiiū-
nas. Banketas bus rugsėjo 22 d. Nuotr. J. Duobos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Inž. Modestas Kevaiaitis, 
Santa Monica, Calif., savo dar
bovietės siunčiamas, kelioms sa
vaitėms išvyksta į Caracas, Ve-
necuelą, patikrinti vienos aly
vos bendrovės vykdomus dar
bus. Kevaiaitis yra LB Santa 
Monicos apylinkės pirmininkas 
ir vienoje inžinerijos kompani
joje eina atsakingas pareigas. 
Būdamas Venecueloje, jis pla
nuoja susirišti su to krašto LB 
veikėjais ir filme užfiksuoti te
nykščių lietuvių veiklą. 

— Dr. Edmundas Lenkauskas 

PAVARGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA 

Chicagoje Pavergtų tautų 
savaitės proga demonstracija 
įvyks liepos 21 d, šeštadienį, 12 
vai. aikštėje prie miesto ro*V 
šės. Wasbington ir Dearbom 
gatvių sankryžoj. 

Prasidedant demonstracijai 12 
vai. Pavergtų Tautų vėliavos 
bus atlydėtos prie tribūnos. Čia 
bus ir įvairių tautų organizaci
jos su savomis vėliavomis. I š 
kilmės prasidės himnu, invoka-
cija, kuriai pakviestas vysk; A. 
Ambramovicz. Pavergtųjų tau
tų komiteto pirmininkas V. 
Vikšnins perskaitys proklama
ciją ir rezoliucijas. Kalbas pa
sakys kongreso nariai Russo, 

. . Hyde, Annunzio. Pagrindinis 
f v ? 6 ^ . ? ! C a h f o m 3 ° 8 v a ^ I kalbėtojas bus iš bolševikų ka-
tybėje išiaakė egzaminus m e d i - . ^ i š v a d u o t a a & balandtio 
anos praktikos teisėms gauti ir j „ ± a t v y k ę g . J A V V a l e n t i B & 1 > 

Moroz. Užbaigos maldą sukal-

"DRAUGO" BANKETO 
KOMITETO SUSIRINKIMAS 

už poros metų planuoja su šei 
ma persikelti į Los Angeles. 

Visa Lenkauskų šeima, tėvai 
ir vaikai, yra žymūs visuome
nininkai, ir jų atsiradimas Ca-
lifornijoje sustiprins pozityvią
sias bendruomenines jėgas. 

OKUP. LIETUVOJE 
— A. a. Domininkas Viščinis 

mirė kovo 30 d. Vilniuje, baig
damas 76-sius metus. Velionis gauta Jaunimo centre rugsėjo, Vincas Brizgys baigė UT Chi-

Į22 d , kad turime šeimininkę, į cago - Kent Teisių mokyklą ir | b u v o ^^ į$ Druskininkų, ku 
orkestrą, bet dar nesame suda- """" 

Pereitą trečiadienį, Uepos 13 • r ę m e n i n ė s p r o g r a m o s . p į ^ . 
d , 7:30 vai. vakaro M ^ > » ų nink^ pasiūlė paskirstyt i dai-
vienuolyno salėje prie "Draugo" j b a i s > k a s ginsis s t a l ų i r s c e . 

l ' - nos papuošimu, kas ir kokius 
menininkus kontaktuos ir t. t. 

bės kun J. Prunskis. 
Kviečiami lietuviai kuo gau

siau dalyvauti su savo vėliavo
mis. 

Chicagos lietuvių Taryba 

CHICAGOS 2INIOS 
VfcSDOMAS LEDAIS*^ 

Netoli Chicagos esančioje,Ar-gavo teisės daktaro (Doctor ^ ^ draugę s u Vilniumi ir kra-
Juris) diplomą. 1972 m jis bai-15 t u b u v o o k u p a v u s i Lenkija. Jis | S o n n e laboratorijoje 

ratą ir atsiuntė auką. Dėkui. 
x Sveikindami "Draugą" 70 

metų sukakties proga ir atnau
jindami prenumeratą, aukų po 
5 dolerius atsiuntė: 

Bronė Engels, Portland 
Valerija Jokšienė, Miami, 
Pr. Stuopelis, Waterbury. 
Visiems esame dėkingi 

suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, tel. 476-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin- vicienė, kun. P. Cinikas, M. Re
to: J. J. Giedraitis, M Barry Dr> E. mienė, kun. V. Rimšelis ir dr. 
Nsrthport, N. Y. imi . (sk.) A . Razma, "Draugo" direktorių 

ir parengimų pirmininkas. Ne-
x Dėmesio! Norintieji vykti g a l ė j o a t y y k t i g t ^ ^ i f g t 

autobusu į Balfo pikniką, kuris, Semėnienė, 
įvyks rugpiūčio mėn. 5 d. (sek-Į r* A Razma atidarė susirin-

x Brighton Parko Uetotfų^f^' ^ ^ J ' ^ į ? 3 ™ ! " " * . paaiškino, kodėl yra s u - . ^ . . ^ „ 
Namų Savininkų Draugija re*-. J S 5 * . C h _ ^ t e ^ ' J ? * ^ * \ da^tas platesnes apimties ko- }msMo raoHlnul. 

gė Brother Rice aukštesniąją 
mokyklą ir pradėjo studijuoti 
Illinois universitete Urbanoje, 

posėdžio "Draugo" banketui m e n i n i n k u s kontaktuos ir t. t. kur po keturių metų gavo ba-
ruošti komitetą. Dalyvavo I. VaaiB r 6 i k a l a i s pasitarimai vy- kalauro laipsnį iš pohtinių 

v = ! ko labai sklandžiai. Komiteto į mokslų. Jis, norėdamas pasi-
nariai gavo po pieną stalą, t. y. > ruošti advokato profesijai, įsto-
dešimt bilietų išplatinti. Bilie-įjo į UT Chieago - Kent teisių 
to kaina 25 dol. Visus kitus; mokyklą, 
bilietus pasiėmė pati pirminin-! studijose būdamas visą laiką 
kė. Komiteto nariai žino, kiek;Dekano garbės sąrašuose. Vin-1Uetuv ių~ kaim7jaskonyse~~neto 
daug patyrimo turi Irena Kriau- i cas Brizgys savo profesinį dar-
čeliūnienė visokių parengimų j bą tuoj pradės advokato Vai. J. 
reikaluose. Todėl visi patenkin- į Bylaičio vadovaujamoje įstai-
ti, kad ji sumaniai galės vado- goję. 

Dočkienė, M. Marcinkienė, V. I 
šoliunas, V. Lapienė, F. Macke-

mokėsi Vilniaus lietuvių moky
tojų seminarijoje, bet jos ne
baigė, nes ją 1927 m. uždarė 
Lenkijos administracija Po ke
leto metų pertraukos mokyto
jo cenzą jis įsigijo mokytojų se
minarijoje Lenkijos gilumoje. 

! grįžęs į Vilniaus kraštą su mo-
* į _ ^ ė k m i n ^ a i b^f ė ' !kytojo diplomu, jis suorganiza-į 

vo ir kurį laiką vedė mokyklą 

naujo vėsinimo tyrimai: 
būtų privežama ledų, kurie va
sarą būtų panaudojami kam
barių vėsinimui. 

gia pikniką - gegužinę Vyčių 
salėje - sodelyje liepos 29 d, 
sekmadienį. Pradžia 12 vai. 
Gros A. R&monio orkestras. Šo
kiai, vaišės ir laimėjimai. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

Draugijos Valdyba 
(pr.)-

x Brighton Parke ieškoma 
pirkti namas iš savininko. Ge-' 
rame stovyje, su 3 miegamai-į 
sais kambariais. Skambint tel. i 
847-5688. (ak.). 

x Sunny Hills. Floridoje, su
važiuosime rugpiūčio 25, 26, 27 
dienomis ir taip pat spalio 27, 
28, 29 dienomis. Dėl informaci-
jų kreipkitės: 

V. Beleckas, 
Sunny H3B> _ 904/T7S-S333 

R. Kezys, 
New York — 212/769-3300 

Malonėkite skambinti šiais tele
fonais: 

1. Dr. Br. Motušienė telef. 
656-6155, tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai., išskyrus šeštadienius 
ir sekmadienius. 

2. Fel. Sereičikas telef. YA 
7-0619, skambinti nuo 9 vaL 
ryto iki 9 vaL vak, išskyrus 
sekmadienius. Pv WWP 

3. Balfo centras telef. 776-
7582, skambinti nuo 9 vai. ry
to iki 5 vai vak. išskyrus šeš-
t̂ uffienius ir selanadienius. 
Kaina i abi puses asmeniui $3. 

(Pr.) 

ii Druskininkų. Bet tuoj jis bu
vo ištremtas į Lenkijos pajūrį, 
kur jį užtiko Vokietijos žygis 
į Lenkiją. Kai ši žlugo, velio
nis grįžo į Vilnių, kur buvo mo-

LIGONIN'IU ATSAKOMYBE 

Illinois apeliacinis teismas nu
sprendė, kad ligoninės gali būti 
atsakingos už švitinimą spindu
liais, jei po to kyla kokių 
komplikacijų. 

PARODOJ 600 DADJNTNKŲ 

Chicagoje 600 dailininkų iš-
statys savo paveikslus liepos 
21 ir 22 d Rush ir Wabash 

mitetas. šiemet 
metų sukakties proga reikia SU-Į a radeti 
ruošti šaunų banketą. Jis pri-; j^tas komiteto 
minė, kad dienraštis yra mūsų nutarta sukviesti 
visos lietuviškosios visuomenės1 

laikraštis, dėl kurio 

kyklos vedėju ligi antros bol-! gatvėse, tarp Chieago Ave. ir 
jubiliejinio Romualdo ir Vinco tėvai Emi-

Komiteto lija ir Petras Brizgiai, šiuo me-
J f S w » -V "Inariai n u o š i r d ž i a i V™ Pasiruošę j tu gyvena Hickory Hills, UL, la- j 5 e v f l c ų okupacijos. Pasibaigus j Cedar St. Bus piešiniai, tapy-
" - - - — bai džiaugiasi savo vaikų pa- karui, ^ suorganizavo Druski-^ba, drožiniai, metalo skulptūros, 

siektais mokslo laipsniais ir njnkuose pirmąją lietuvių gim- rankdarbiai 
pasirinktomis profesijomis. 

taip pat 
gyvavimo i salėje, 

ir ateities mes visi nešame at-

susirinkimas 
rugsėjo 5 d 

Marijonų vienuolyno 
V. 

x Gerb. Lietuvos 
Juzės Daužvardienės 
amžiaus 

DU BROLIAI — 
DAKTARAI 

J. Zubavičius, 
New Jersey — 201/881-3198 

sakomybę. Nurodęs į pernai ir 
šių metų "Draugo" parengimus, 
kaip jie buvo ruošiami ir su ko-1 Du Broliai — Romualdas ir 
kiu pasisekimu jie buvo suruoš-Į Vincas Brizgiai šių metų birže-
ti, dr. A. Razma priminė, kadjlio 16 d baigė studijas ir abu-
banketo komitetui reikia su- du gavo mokslų daktaro laips-
munaus ir veiklaus pirmininko j nius. 
ar pirmininkės. Jis pasiūlė Ire- i Romualdas Brizgys be'gė 
ną Kriaučeliūnienę. Susirinki-. Northwestern universiteto me-
mas pasiūlymą entuziastingai' dicinos mokyklą ir gavo medi-

konsulės su plojimais priėmė ir Irena cinos daktaro diplomą. 1971 m. 
75 m..; Kriaučeliūnienė net nepasijuto, j jis baigė Brother Rice aukštes-

sukakties pagerbimas j kaip greitai ji buvo išrinkta ko- • niąją mokyklą pirmųjų eilėse ir 
įvyks sekmadienį, liepos 29 d, miteto pirrnininke. tais pačiais metais pradėjo stu-
Martimque svetainėje. Savo; Susirinkimui toliau vadovavo!dijuoti Stanford universitete Ca-
gausiu atsilankymu parodykime j naujoji pirmininkė. M. Remie-! lifornijoje, kur po 4 metų gavo 
meilę ir pagarbą mūsų brangiai Į nė pranešė, kas jau banketo į bakalauro laipsnį ischemijos, 
soleruzantei. Dėl rezervacijų į reikalu yra atlikta, kad salė, Tais pačiais metais prade jo me-
skambinkit p. Kriaučiūnienei tel. 

KELIONĖS 6 APSKRITYSE 
pirmąją 

naziją. 
— Mirė Michailas Beresto-

venka Buvo gimęs 1921 m. Uk- j Chicagos regionalinio suslsie-
rainoje. Pasižymėjęs kovose su, kimo vadovybė planuoja įvesti 
vokiečiais, buvo atsiųstas į Lie- j bendrus pasus, su kuriais bus 

galima važinėti 
priemonėmis po 
čius. 

susisiekimo 
šešis apskri-

• • 

. 

D. Dulaitia, 
Detroit — 313/280-2969 

Mikonis, 
Cleveland — 216/531-2190 

M. Klfla. 
CMcago — 312/737-1717 

fak.). 

x Skubiai parduodamas gra
žiausias Beveriy Shores, Ind. 
dvigubas sklypas, ant Broad-
way. Vienas blokas nuo ežero, 
daug medžių ir žemėje geras 
vanduo. Tel. (312) 776-8700. 

(ak.) 

x "Gintaro" vasarvietėje, 
Union Pier, Michigano pakran
tės kopose, atostogų sezonas 
jau prasidėjo. Atvykite, pa-
mi~frk;t.r kasdieninius rūpesčius 
ir pasidžiaukite visais vasaros 
malonumais Paįvairinimui jū-
sų atostogų, čia yra lauko te-
rii*o aikštė, krepšinia. stalo te-
~m*fi bąli jardas ir kiti žaidi
mai. Dėl rezervaci jų skambin
kite tel (616) 469-3298 arba 
I Ak* Shore Road, Union PW 
MWit**n 49129. (pr.) 

631-5832 arba 865-1456. (pr.). 
x Vyčių seimo banketas, la

bai iškilmingas, bus rugpiūčio 
18-tos d. vakare Radisson vieš
butyje Chicagoje. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 

j 17.50 dol. asmeniui. Užsirezer
vuoti vietą galima skambinant 
telef. FR 6-6489. Tuo pačiu te
lefonu paskambinus bus galima 
gauti informacijų apie kitus: 
įdomius Vyčių seimo parengi- į 

mus. (pr.). i 

x 10 dienų ekskursiją į Mek
siką — rengia "Margutis". 1979 į 
m. lapkričio 30 d. — gruodžio: 
11 d. Kaina 425 dol. — dviese , 
kambaryje; 525 dol. atskiras; 
kamb. f Kainos dar gab keistis).! 
Skubėkite registruotis! Taip pat Į 
dar yra kelios vietos kelionei į 
Lietuvą s. m. rugsėjo 17 d. 
Dėl informacijų kreipkitės į 
American TraveI Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chieago, HL 60643. Tel. (312) 
238-9787. ( tk) . 

dicinos studijas Northwestern 
x Ras važiuoja su automobi- universitete. Jaur.asis gydyto-

liu į Sv. Kazimiero lietuvių ka- j jas pradėjo dirbt Lettermany 
pines ir galėtų nuvežti vieną as- \ Army Medical Center, San 
menį iš Marąuette Parko (bus Francisco mieste. Calif., kur jis 
atlyginta), prašau skambinti j gyvena su savo žr-.ona Nora ir 
telef. 926-1695. (ak.). i augina sūnų ir dukrą. 

STANDARD FEDERAL 
SANTAUPOS KYLA 

Justinas Mackiewich, Stan
dard Federal taupymo bendro- Į tuvą ir dirbo atsakingose pa 
vės pirmininkas, 4192 Archer' reigose kuro aparatūros garny 
Ave., Chicagoje, paskelbė, kad I kloję Vflniuje. 
iki šių metų liepos 1 d., rezer-' 
vai pakilo iki 438 milijonų do
lerių. Greitai bus pusė bilijono. 
Per 6 mėnesius taupytojai su
dėjo 21 miiljoną dolerių. San
taupų apsaugai bendrovėje da
bar yra daugiau kaip 30,000,000 
dol. Taupytojams bendrovė iš
mokėjo daugiau kaip 13 milijo
nų dolerių. 

Standard Federal bendrovė 
šiomis dienomis moka taupyto
jams 514 nuošimčių, tai yra 
%% daugiau. Dabar taupyto
jai gali pirkti naujus T-Rate 
certifikatus ketveriems metams. 
Yra ir kiti certifikatai, kuriems 
mokamas geras nuošimtis ir rei
kia pradžiai tik 1 dol. Money 
Maker certifikatas reikalauja 
10,000 dol. pradžiai. Bendrovė Ct6ca,^ _ , , , ^ M g ^ ^ ^ a d v o k a t ą K o n 9 t a l - | , . ^y^ ^ 
tun jvamus planus, kūnais; ną iš Jos naujų pareigūnų miesto tarnyboje. Jis paskirtas teisių Chtoagos 
taupytojai gali pasinaudoti ir 
uždirbti gerą nuošimtį. P. 

MD5STO PAREIGŪNAS 
UETUVIS — 

Advokatas Konstantas J. Sa
vickas naujosios merės Jane M. 
Byrne buvo paskirtas teisinių 

mieste prižiūrėtojų virSataku. 

pionatą 1937 m. Po 
daugiau laimėjimų. 

Amerikon grįžęs K. Savickas 
dirbo ir tebedirba teisės srityje 
ir politikoje jau daugiau kaip 
trisdešimt metų. Linkime jam 

tikrinimų pareigūnų viršininku • sėkmės ir dabartinėse aukštose 
miesto valdyboje. Tuo džiaugia
si visi lietuviai, nea K. Savickas 
prieš daugelį metų buvo Lietu
vos olimpinis sportininkas ir 
žinomas visiems sportininkams. 

K Savickas 1935 m, Kaune 
pradėjo krepšinio rungtynes 
Kauno Kultūros rūmuose ir vi
soj Lietuvoj. Jis pasikvietė 
Praną Talzūną ir Feliksą Krau 

miesto valdybos pareigose 
A. 

to ėjo dar HiiiiniiiMmiiiiMiHiiiiiiimiiHiiiiHiiiiiiii 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedsfe Avenue 
Tei. — 776-8700 

• • 

Chieago, Illinois 60829 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

geštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 
miimiiiiiiiiinmiiiiiiMiuitiiiiiimiiiim 

NUBAIDĖ MOKYKLA 

MoHcmos dr. Romualda* b- teisių dr. Vincas Brizgi* 

Teismas nubaudė American 
Truck Driving mokyklą 25,000 
dol. ir įsakė buvusiems 55-iems 
jos mokiniams sumokėti 54,565 

čiūną iŠ Amerikos atvykti į Lie-1 dol Ta mokykla buvo 7750 S. 
Į tuvą ir prisijungti prie krepši- į Cicero Ave., Chicagoje. Bet ji 
J nio komandos, kuri pirmą kartą, užsidarė, nemokydama asmenų, 
j laimėjo Europos so^pšonio čem- kurie buvo į ją Jatoję. 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzla Ava. 

Tai. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 
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