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LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui 

Vilkaviškio vyskupijos kunigų 
P A R E I Š K I M A S 

Mes, žemiau pasirašę kunigai, 
pareiškiame savo nuomonę LT-
-SR ATP 1976 m. liepos 28 d. 
priufctų „Religinių susivienijimų 
nuostatu" klausimu: 

„Religinių susivienijimų nuo
statai": 

a. diskriminuoja kunigus bei 
tikinčiuosius ir daro juos antra
eiliais Tarybos Sąjungos pilie 
čiais; 

b. prieštarauja LTSR Konsti
tucijai,' Visuotinei žmogaus teisių 
deklaracijai ir kitiems Tarybų Są 
jungos pasirašytiems tarptauti
niams susitarimams; 

c. tarnauja tik ateistams, pade
dam! pačiu grubausiu būdu ad
ministruoti Bažnyčios vidaus gy
venimą. 

Nei vienas turįs sąžinę kuni
gas ir tikintysis šių Nuostatų ne
galės laikytis, nes jie prieštarau
ja Bažnyčios teisei. Vertimas lai
kytis Nuostatu iššauks daug ne
malonių pasekmių, kurių pavyz
džiu gali būti Kybartų klebono 
kun. S. Tamkevičiaus teismas š. 
m. sausio 10 d. 

Mes, kunigai, pritariame Ti
kinčiųjų teisių gynimo Katalikų 
Komiteto raštui Nr. 5, kuriame 
išdėstyta Lietuvos kunigų ir ti
kinčiųjų nusistatymas „Religinių 
susivienijimų nuostatų" atžvil
giu. 

Prašome Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumą mūsų sampro
tavimus pateikti TSRS ATP ir 
gauti iš jo leidimą minėtus Nuo
status atšaukti. 

1979 m. sausio 10 d. 
Pasirašė 92 Vilkaviškio 

vyskupijos kunigai: 

Alytaus dekanatas: Leonardas 
Kavaliūnas, Kęstutis Bekasovas, 
Vincas Akelis, Juozas Berteška 
(dek.), Antanas Mieldažys, Vla
das Bobinas, Vytautas Būdas, Jo

nas Baranauskas, Juozas Gumaus-
kas, Juozas Radzevičius, Juozas 
Matulevičius, Vitas Urbonas. 

Šakių dekanatas: Jonas Būga, 
Gintautas Skučas, Vytautas Už-
kuraitis,Stanislovas Mikalajūnas, 
Juozas Jakaitis, Jonas Bušinskas, 
Antanas Akevičius, Juozas Frai-
nas, Juozas Adomaitis, Antanas 
Maskeliūnas, Antanas Aleksand
ravičius, Petras Sitka, Ant. Rač
kauskas, Juozas Žemaitis (dek) , 
Jonas Malinauskas, Salemonas 
Samuolis, Juozas Juškaitis. 

Aleksoto dekanatas: Vaclovas 
Stakėnas, Povilas Jančiauskas, 
Petras Dumbliauskas, Juozas Už
upis, Antanas Gražulis, Jonas 
Paliukaitis, Vincas Čėsna, Vac
lovas Radzevičius, Antanas Pan
gonis, Vincas Dumčius, Petras 
Vagneris, Antanas Jančiauskas, 
Andrius Rimas, Juozas Pilipaitis, 
Pranas Liutvinas, Juozas PeČiu-
konis. 

Kapsuko dekanatas: Vaclovas 
Degutis (dek.), Lionginas Kune
vičius, Jonas Kubilius, Kazimieras 
Burba, Andrius Gustaitis, Juozas 
Mieldažys, Leonas Leščinskas, Juo 
zas Varvuolis, Juozas Šalčius, An
tanas Bakys, Jonas Maskvytis, 
Kazimieras Kudirka, Kazimieras 
Juškevičius, Kazimieras Skučas, 
Albinas Deltuva, Jonas Rusinąs, 
Juozas Matulaitis, Gvidonas Do
vydaitis, Albinas Jaudegis, Myko 
las Žemaitis, Pranciškus Šulskis. 

Lazdijų dekanatas: Pranas Ado
maitis, Ignas Plioraitis, Boleslo
vas Jarušauskas, Juozas Kriščiū
nas, Gintautas Steponaitis, Kons
tantinas Ambrasas, Stanislovas 
Račkauskas, Alfonsas Sadauskas, 
Jonas Grudzinskas, Jurgis Sven-
tickas, Juozas Zdebskis, Antanas 
Vitkus, Krizantas Juknevičius. 

Vilkaviškio dekanatas: Boles
lovas Ražukas, Antanas Luko-
košaitis, Juozas Kupstaitis, Vytau
tas Vaitauskas, Sigitas Tamkevi-
čius, Vincas Jalinskas, Boleslovas 
Čegelskas, Juozas Preikšas (dek.), 
Algis Pasiliauskas, Vladas Bilius, 
Kazimieras Montvila, Virgilijus 
Jaugelis, Algirdas Andrišiūnas. 

NEPRISIJUNGUSIŲ ŠALIŲ 
SUVAŽIAVIMAS KUBOJE 

Pirmą sykį dalyvauja Nikaragva 
Havana. — Kubpn važiuoja 

delegatai iš 96 pasaulio valsty
bių, vadinamu, neprisijungusių, 
neutraliųjų šalių. Tai jau šeštoji 
šio bloko saliu konferencija, kuri 
užtruks 10 dienų. Bloką įsteigė1 

Jugoslavija, Indija ir Egiptas. Iš j 
steigėjų liko tik vienas Tito, In
dijos Nehru ir Egipto Nasseris 
jau mirė. Pirmą kartą neprisijun
gusių konferencijoje pakviesta 
dalyvauti ir Nikaragva. Kubos de-
delegacija rugpiūčio 18 d. spe
cialiai buvo nuvykusi į Nikarag
vą, delegacijai vadovavo Kubos 
valstybinio finansų komiteto pir
mininkas Garcia Vals, kuris įtei
kė sandinistu vyriausybei Nikara
gvoje Kubos komunistų partijos 
pirmojo sekretoriaus, valstybės ta
rybos pirmininko ir vyriausybės 
premjero Fidelio Castro pakvie
timą. Pirmą sykį neprisijungusių 
konferencijoje dalyvaus ir naujos 
Ugandos vyriausybės delegacija, 
vadovaujama paties prezidento 
Bihaisa. 

Tarp tikrųjų neutraliųjų šalių 
yra ir aiškiai komunistinių, kaip 
konferenciją organizavusi Kuba. 

Fidelis Castro bando visą šį blo
ką įtraukti į komunistinę stovyk
lą. Didžiausias jo oponentas yra 
Jugoslavijos Tito, kuris primena 
„neutraliosioms šalims", kad blo
kas tam ir buvo įsteigtas, kad 
užimtų centrinę poziciją tarp Va
karų bloko ir Sovietų Sąjungos 
vadovaujamos „socialistinės sto
vyklos". 

Didžiausi Castro linijos rėmė
jai yra radikalai arabai, palesti
niečiai. Didžiausius ginčus kon
ferencijoje gali sukelti Kambodi-
jos delegacijos klausimas. Jungti
nės Tautos pripažįsta buvusį Pol 
Poto režimą, tačiau sovietų spau
džiamos šalys Pol Potą atmeta ir 
pripažįsta Vietnamo Kambodijoje 
pastatytą Heng Sanrin vyriausy
bę. Ją palaiko konferencijos šei
mininkė Kuba ir daugumas ara
bų vyriausybių. 

Konferencijos visi nutarimai, 
paprastai, išreiškiami rezoliuci
jomis, dėl kurių vyksta smarkūs 
ginčai. Todėl daugelis rezoliuci
jų virsta mažai ką pasakančių 
frazių rinkiniais. 

Irake, prie Irano sienos, garsaus kurdų kovotojo gen. Barzanio, kuris 
neseniai mirė Wa*ingtone, sūnus (su žiūrovais) stebi Irano pusę. 

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Briuselio aišktėje, kur tu
rėjo koncertuoti britu karinis or
kestras, po estrada sprogo galin
ga bomba, sužeidusi 18 žmonių-
Sprogimas įvyko prieš koncertą-
Manoma, kad sprogimas koncer
to metu būtų pareikalavęs daug 
žmonių aukų. 

— Turkijos kariuomenės šta
bo viršininkas gen. Evren ir 
amerikietis karo laivyno pietinia
me NATO fronte vadas admiro
las Harold Shear ragino Graiki
ją sugrįžti į NATO karinę orga
nizaciją, iš kurios graikai pasi
traukė 1974 m. 

— Audra Karibų jūroje apsun
kino Meksikos įlankos alyvos ne
švarumu valymo darbus. Alyva 
apteršė Texas valstijos pakrantes. 

— Londono Daily Telegraph 
skelbia, kad Angoloje ir Mozam-
bikoje jau yra apie 5,000 Rytų 5. Airijos protestantai 

išeina į kovą 
Britai nesugeba atstatyti tvarkos 

Londonas. — Visą Britaniją!perėmė provincijos valdymą. Pats 
sujaudino airių nelegalios respub-:provincijos premjera Clarkas se-
likos armijos teroro veiksmai i niai pasitraukė iš politikos ir ūki-
Šiaurinėje Airijoje. Britanijoje po-jninkauja. Britai bandė nuslopin-
licija sustiprino teroristų gaudy-;ti kruvinus susirėmimus tarp 
mą. Premjerė Thatcher nutraukė Į protestantų ir katalikų, 
savo atostogas ir pradėjo konfe- Dabartiniai Ulsterio (Šiauri-
rencijas su policijos ir vyriausy-įnės Airijos) protestantai yra pa-i buvo 
bės pareigūnais. Ji pareiškė, kad likuonys škotų ir anglų, kurie J sovietų spauda skelbia, 1 
Britanija sustiprins karą prieš, buvo perkelti į_šią Airijos Šiau- skiečių kai kurios įstai 
terorą, kol jis bus užbaigtas. 

Šalia airių katalikų teroristinių 

Iranas žengia 
j civilini karą 

Khomeinis atmetė paliaubų siūlymą 
Teheranas. — Irano kurdų de- miestelyje keturis mėnesius gy-

legacija buvo atvykusi į sostinę, veno ajatola Khomeini. Prancū-
susitiko su dviem vyriausybės zų komunistai protestavo prieš 
vicepremjerais: Mostafa Cham- ajatolos įsakytą kurdų naikinime 
ran ir Tabatabai, siūlydama tuoj ir skundėsi, kad revoliucinė Ira-
paskelbti karo paliaubas ir reika
lavo sustabdyti sukilusių kurdų 
šaudymą. Ajatola Khomeini pa
liaubas atmetė. Jau sužaudyti 68 
kurdai, sukilėlių miestuose revo
liucinės kariuomenės daliniai 

krato namus, ieško ginklų ir su
kilėlių. 

Kurdų stipriausios jėgos dar li-
!.. Mahabado mieste, čia kurdai 
turi ne tik pakankamai amunici
jos ir šautuvų, bet turi ir kelis 
tuzinus tankų, priešlėktuvinių 
patrankų ir artilerijos pabūklų, 
pagrobtų iš kareivinių dar revo-Vokietijos kareiviu ir jų skaičius! 

vis didinamas. Spėjama, kad vo-jliucijos pradžioje 
kiečiu kareiviai bus panaudoti Užsienio komentatoriai apžiū-
prieš Pietų Afriką Namibijoje. n Irano nueitą kelią po revoliu-

— Amerikos karo laivai Pie-|cijos. Per 6 mėnesius Irano padė
tinėje Kinų jūroje pastebėjo dau-1 tis pablogėjo. Vyriausybė pri-
giau vietnamiečių pabėgėlių lai-j versta pirkti Amerikoje ne tik 
vų, nors Hanojaus vyriausybė! kviečius, valgomą alyvą, bet ir 
pažadėjo pabėgėlius suvaržyti. .žibalą, šildymo alyvą. Tokie pir-

— Bolšoi baleto šokėja Liud- kimai primena pasaką apie eski-

grupiu Šiaurinėje Airijoje veikė ir 
Ulster Freedom Fighters radika
li organizacija. Ji paskelbė, jog 
IRA puolimai ir naujos auk>s 

rinę dalį ir įsikūrė buvusiose ka
talikų žemėse. Provinciją sudaro 
šešios apskritys. Katalikai netu
rėjo lygių politinių ar socialinių 
teisių, buvo žiauriai išnaudoja
mi. Kilo kovos, kurios tęsiasi iki 

parodė, kad britų kariuomenė ne-į šių dienų. Per 10 metų Š,aurI™JJ 
pajėgia atstatyti tvarkos, todėl i Airijoj užmušta beveik 2,000 
protestantai patys turi imtis žy- žmonių, sužeista apie 20,000. 
gių. Trečiadienį vidurnaktį pro- Šalia kataliku slaptos armijos 
testantu kovotojai pradėsią bom- IRA veiksmų, labai karingą gru 
barduoti katalikų rajonus, kerši- P? sudaro ir protestantų „loja 
jant už „kruvinojo pirmadienio" 
aukas. Kita protestantų grupė 
Ulsterio gynybos sąjunga irgi pa
skelbė paimsianti įstatymų prie
žiūrą į savo rankas. Ši sąjunga 
neveikė jau treji metai, tačiau 
dabar vėl pradėsianti airių kata
likų slaptos kariuomenės perse
kiojimą. 

Neseniai Šiaurinėje Airijoje bu
vo paminėta 10 metų sukoktis 
nuo britų kariuomenės įvedimo. 
1969 metų rugpiūčio 14 d. Šiau
rės Airijos ministras pirmininkas 
James Clark paskelbė, kad jo 
prašymu į Ulsterį įvesti Britani
jos reguliarios armijos daliniai-
Jie atvyko specialiu tikslu, kurį 
pasieks per dvi savaites. Tačiau 
po to įvedimo jau praėjo 10 me
tų ir padėtis nepagerėjo. Buvo 
paleistas Š. Airijos parlamentas, 
nebeliko vyriausybės, Londonas 

listai". Jie gerai ginkluoti ir sie
kia, kaip ir katalikų radikalai, 
britų kariuomenės išvežimo iš 
Šiaurinės Airijos. Antradienį ši 
lojalistų grupė pagrasino pra
dėsianti puldinėjimus gretimoje 
Airijoje, nes ji visai nesistengia 
varžyti teroristu veiklos savo te
ritorijoje. 

milą Vlasova, kuri sovietų parei
gūnų buvo parvežta į Maskvą 
dar nesibaigus baleto gastrolėms, 

šiltai sutikta aerodrome, 
kad ame-

įstaigos ban
dė baleriną pagrobti. Dėl jos 
prezidentui Carteriui skambinęs 
ir pats Brežnevas. Sovietu komen
tatoriai giria Vlasovą, kad ji „pa
sirinko gimtąją tėvynę". 

— Automobiliu darbininkų u-
nija atmetė General Motors ir 
Fordo bendrovių pasiūlytą atly
ginimų pakėlimą. Unija norinti 
daugiau pinigų, daugiau laisvų 
dienų ir kitų priedu-

— Kanados teismas rengiasi 
svarstyti 8 amerikiečių žvejų lai
vų kapitonu bylas. Jie visi kai

mus, perkančius Aliaskoje oro vė
sintuvus. Vienas iranietis pasakė 
AP agentūros korespondentui, 
kad per šešis mėnesius ajatola 
Khomeinis turi daugiau priešų, 
negu šachas jų turėjo per 35 me
tus. Arabai, kurdai ir turkmėnai 
reikalauja autonomijos, naftos 

ganizacijos nue]o į pogrindį, 
spauda suvaržyta, vyriausybė ne
turi jokių galių, visus svarbesnius 
sprendimus daro musulmonų dva
siškiai, mulos ir ajatolos. Apie 
450 Irano žmonių sušaudyta, jų 
tarpe daug valstybei labai reika
lingų specialistų, bedarbių skai
čius siekia 25 nuoš. ir vis auga. 

Irane pasirodė įvairių pažiūrų 

no valdžia laiko kalėjime 14 Ira
no komunistų. 

Kitas pogrindinis Irano laikraš
tis, leidžiamas „Taghutis" (buo
žių), skelbia, kad Amerika ir ki
tos Vakarų valstybės galėtų pa
smaugti Iraną ne per šešias die
nas, bet per šešias valandas. Ira-
nui reiks Amerikos ginklų, nes 
apie 10 bil. dol. vertės ginklų ir 
mašinų neapseis be atsarginių 
dalių, be specialistų mechanikų. 
Slapta Forghan organizacija to
liau žudys revoliucijos veikėjus. 
Nors ajatola Khomeini juos vadi
na „JAV agentais", jie esą ira
niečiai, biją, kad Iranas pateks 
į pražūtį. Pogrindinis laikraštu
kas sako, kad imperinės kariuo
menės generolas Azizullah Pa-
lisban organizuoja kurdų kariuo
menę, jis pats kurdas. Kiti du 
buvę šacho generolai, pasislėpę 
nuo revoliucinių teismų: gen. 
Khalatberi ir gen. Sabeti, buvęs 
saugumo policijos viršininko pa
vaduotojas, veikia tarp turkmėnų 
ir Baluchistano provincijoje, kur 
šacho portretai dar kaba kiekvie
name name. Kai kurie stebėtojai 
mano, kad Irano vienintelė viltis 
išsilaikyti nesubyrėjus, yra leisti 

gamyba sumažėjo, opozicijos or- j valdyti civilių Bazargano vyriau
sybei, be ajatolų trukdymų. 

Plečiami JAV 
ryšiai su Kinija 

Pekinas. — Viceprezidentas 
Mondale Pekine paskelbė, kad 
Kinijos komunistų partijos pirmi-
n'nkas ir premjeras Jua Guofeng 
ateinančiais metais atvažiuos į 
Ameriką, o prezidentas Carteris 

Izraelį erzina 
Bonos politika 

Damaskas. — Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų ministras 
Hans Dietrich Genscher lanko 
keturias arabų valstybes: Siriją, 
Libaną, Jordaną ir Egiptą. Anks-

pogrindiniai laikraščiai. Kai ku
tinami gaudę tuną Kanados teri-!riuos leidžia komunistai. Rugpiū-
toriniuose vandenyse. Teismas čio 26 d. Prancūzijos komunistų j aplankys Kiniją. Mondale pasira-
vyksta Viktorijos mieste, Britų partijos grupė buvo okupavusi I šė bendradarbiavimo kultūrinė-
Kolumbijoj. 

— Ispanijoje 25 miestų bur
mistrai paskelbė streiką ir de
monstruoja prieš sumanymą sta
tyti Valdecaballeros mieste, va
karinėje Ispanijoje atominę elekt
ros jėgainę. Burmistrai tvirtina 
neturį nieko prieš jėgainę, ta
čiau tose apylinkėse trūksta van
dens, vis vargina sausros, o jė
gainė dar padidins vandens sto
ką. 

— Amerika bandė įtikinti Mek
sikos vyriausybę, kad ir ji prisi 

Bus pakeistas 
Rodezijos vardas 

Salisbury. — Zimbabvves-Ro-
dezijos premjeras Muzorevva pa
skelbė, kad bus išbrauktas iš 
valstybės pavadinimo žodis „Ro-
dezija", palikta tik „Zimbabwe". 
Dvigubas valstybės vardas buvo 
įrašytas naujoje konstitucijoje, 
kuri perdavė juodiesiems vyriau
sybės adovavimą. 

Rodezija kilo iš britų keliau
tojo Cecil John Rhodes, kuris 
pirmas iš baltųjų atvyko į šią 
Afrikos dalį ir 1890 metais pra
dėjo organizuoti baltųjų sodybas. 
Zimbabwe vadinosi istoriniai 
griuvėsiai, kurie simbolizavo se
ną Afrikos gyventojų praeitį ir jų 
gyvenimą prieš baltiesiems at
vykstant. 

čiau jis tarėsi su Irako, Libijos d " ^ ^ n e § v a r u m Ų v a . 
ir Saudi Arabuos vyriausybe- , i § l a - d ų m o k ė j i m 0 5 n e s n a f . 
mis. Tie vizitai kelia nerimą Iz
raelyje. Spauda kaltina Bonos 
vyriausybę linkstant į arabų pu
sę, pataikaujant arabams dėl naf
tos krizės. 

Nemažą Izraelio nerimą sukė
lė ir įtakingu vokiečių susitiki
mai su Palestinos laisvinimo orga
nizacijos vadais. 

VLIKas kreipėsi 
į 35 ministerius 

Washrngtonas. — Vliko vado
vybė, ryšium su Pabaltiečių de
monstracija Maskvoje prieš Mo
lotovo - Ribentropo sutartį, pa
siuntė N. York Times dienraš
čiui rastą, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai solidarizuoja demonstra
cijos dalyviams, reikalaujantiems 
Pabaltijui laisvo apsisprendimo-
Taip pat Vliko vadovybė pasiun
tė visiem 35 Helsinkio aktą pa-
siračiusių valstybių užsienio rei
kalų ministeriams raštą, prašy
dama padaryti palankius pareiš-

ta ir teršalai ateina iš Meksi
kos šaltinio, tačiau Meksika atsi
sakė kalbėti apie savo atsakomy
bę. Meksikos spauda nurodo, kad 
Colorado upė kasdien neša ne
švarumus ir druskas į Meksikos 
teritoriją iš Amerikos, kenkia 
Meksikos ūkininkams, o Amerika 
dėl to nesijaučia atsakinga. 

— Tanzanijos prezidentas Ny-
erere įsakė taupyti gazoliną, už
draudė jį pardavinėti nuo ket
virtadienio iki pirmadienio, už
draudė sekmadienį važinėti au
tomobiliais. Jis patarė minist
rams ir valdininkams daugiau 
važinėti dviračiais, kas būsią 
naudinga ir jų svorio numetimui. 

—Karibų jūros salas palietė 
stiprus hurikanas „David", kurio 
vėjai siekia 130 mylių per vai. 
greitį. 

namą, kur Neauphle le Chateau 

Keturių gaujai 
ruošia teismą 

Tokijo. — Du Japonijos laik
raščiai paskelbė iš „patikimų 
šaltinių" Kinijos vyriausybėje, 
kad greit bus pradėtas viešas 
„keturių gaujos" teismas. Jam ke
lią paruošė prieš mėnesį Nacio
nalinio liaudies kongreso patvir
tintas baudžiamasis statutas, šios 
keturių grupės vadovė yra Jiang 
Oing, buvusio diktatoriaus Mao 
Tse Tungo našlė. Kartu su ja už 
priešrevoliucinę veiklą bus teisia
mi trys buvę partijos propagan
dos departamento veikėjai, laik
raščių leidėjai. 

kimus Baltijos kraštu, reikalau
jančių laisvo apsisprendimo tei
siu, reikalu. 

Kinijos premjeras Hua GJO Feng su 
Tialonumu pnėr-e JAV vicepreziden
to Mondaî  raVvieumą atvykti i 
Amenką Dtla bus sutarta vėliau 

je srityje sutartį. Kita sutartis lie
čia Amerikos pagalbą statant Ki
nijoje hidroelektrines jėgaines. Vi
ceprezidentas prieš išvažiuoda
mas atidarys Kantone pirmą
jį JAV konsulatą, kuriam vado
vaus Richard Williams. Iš Kan
tono apylinkių kilę daug Ameri
kos kinų, čia gyvena daug jų gi
minių, kurie Urės sąlygas aplan
kyti Ameriką. Kinija atidarys 
konsulatus Houstone, Texas ir 
San Francisco mieste, kur gyve
na nemažai kinų. 

Viceprezidentas Pekine aplan
kė šilko įmonę, kelias parduotu
ves ir buvo sustojęs daržovių tur
guje, kur pirko apie svarą svo
gūnų už 8 centus. Jis neatiden
gė jį lydėjusiems koresponden
tams, kam jam tų svogūnų reikia. 

Pimią kartą po ilgesnio laiko iš 
Kinijos atvyko delegacija daly
vauti Pasaulinėje Religijos ir Tai
kos konferencijoje, kuri prasidės 
•ugpiūčio 29 d. Princetono teo
logijos seminarijoj. Dalyvauja 
350 delegatų iš 50 valstybių. Ki
nų delegacijoje yra budistu, 
krikščionių ir musulmonų, iš vi
so 10 žmonių. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 30 d.: Boni.* ~as, 
Teklė, Kintenis, Augūn?.. 

Rugpiūčio 31 d.: Raimundas, 
Amija, Sirmantas, Vilmė. 

Saulė teka 6:13, leidžias 7:29. 

ORAS 

Debesuota, gali lyti, tempera-
•ūra dieną 80 l, naktį 60 1. 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 30 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresą 
E . Pakainiškiene, 3948 S. Artesisa Ava, CSucago, DL 60632 

PIRMOJI SEIMO DIENA 
Rugpiūčio 16 d. buvo atidary- Į Sekė pranešimai. Pirmąjį prane-

tas 66-sis Lietuvos vyčių organi-;šimą skaitė centro valdybos pir-
zacijos seimas Cricagoje. Graži mininkas Pilypas Skabeikis. Visi 
yra Karaliaus Artūro salė Radisso-; pranešimai buvo anglu kalba. 
no viešbutyje, kurioje vyko ati-j Tally Ho salė yra didelė, ir ji 
darymo Mišios. Jas laikė Illinois- pilna buvo pristatyta stalų. Be-
-Indianos apygardos dvasios va- veik visi stalai buv4o užimti. Sa-
das kun. Antanas Zakarauskas, lėje buvo daugiau kaip 300 žmo-
keturių kunigų asistuojamas. | nių. Daugelis turėjo atsinešę re-
Daugiau kaip 300 vyčiu dalyva-1 korderius. Nuolatos švysčiojo fo-
vo Mišiose. Pamokslą sakė cent-'to aparatai. Salės durys į kori-
ro valdybos dvasios vadas kun.!dorių buvo atidaros, girdėjosi, 
Antanas Jurgelaitis. Giedojo so-ikaip naujai atvykę klausinėja, 
listas Algirdas Brazis, jam akom- kur kas vyksta ar vyks. 
panav.o Faustas Strolia. 

Po pamaldų kėlėmės į penktą 
aukštą, į Boulevardo kambarį. 
T e n buvo susipažinimo priešpie-

Balfo 76 skyr. rugpiūčio 19 d. išvykos nuotrauka Sadeikių sodyboje. Sėdi: Cesl. Sadeika, finansų sekretorius, V. 
Staskevičienė, J. Normantas, svečias iš Australijos. Stovi: Ant. Vaitėnas, vicepirm., R. Madoms, vicepirm., Pr. 
Balandienė, B. Brizgys, Ona šadeikienė, Ir. Laurinavičienė, VI. Staškus, sekretorius ir iždininkas. Trūksta di
rektorės R. Ražauskienės ir vicepirm. L. Mingėlienės. Nuotr. K. Sragausko 

MOŠŲ KOLONUOSE 

čiai. 
Po priešpiečiu kėlėmės j de-

Salės gale buvo keturi stalai 
įvairioms komisijoms. Ten vyko 
pasitarimai, buvo kuriamos sei
mo rezoliucijos. 

Mandatų komisija sėdėjo prie 
salės durų. Kiekvienam posėdžiui 

vintą aukštą, į Tally Ho salę. Į slded;im r e i k ė j o pa s i r a švti. 
T e n pasitiko mus 66-tojo vyciu i^ j t a m s b u v o i š d u o d a m o s 
seimo sukis — „Težydi vėlei Lie-' 
tuva". Amerikos, Lietuvos ir vy-
čiy. vėliavos stovėjo už prezidiu
m o stalo. Centro valdybos pir-

balsavimo kortelės, bet pirmąją 
dieną dar nebuvo jokių balsavi
mų. 

Po posėdžių važiavome į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos sales, kur buvo lietuviška 
mugė. Sporto salėje buvo meno 
paroda, kurioje daug gražių pa-

mininkas Pilypas Skabeikis pa
skelbė, kad 66-tasis Lietuv/>s vy
čių seimas prasidėjo, ir centro 
valdybos dvasios vadas kun. An
tanas Jurgelaitis sukalbėjo invo-
"kaciją. Po to buvo sugiedoti Ame
rikos, Lietuvos ir Vyčių himnai-
Po h imnų buvo išrinktas seimo 
prezidiumas ir sudarytos įvairios 
komisijos. 

P o to sekė sveikinimai. 
Pirmasis pasveikino seimą Uli-

nois-Indianos apygrados pirmi
ninkas Algirdas Brazis. Seselių ka-
zimieriečių vardu sveikino sesuo 
Joanella. Lietuvių Bendruomenės 
vardu PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas, kvietė visus dirb
ti iš vien. Sveikino Amerikos 
Lietuviy Tarybos pirmininkas dr. 
Tazys Šidlauskas, apgailestavo, 
kad lietuvių tarpe trūksta vieny
bės, ir pakvietė vyčius dalyvauti 
šį rudenį ALTos suvažiavime Cle-
velande. Dr. Jokūbas Stukas per
davė VLIKo pirmininko dr. Kazio 
Bobelio nu/^širdžiausius sveikini
mus , ir papasakojo kokiam tiks
lui buvo VLIKas įkurtas. Dar 
sveikino reorganizuotos Lietuvių 
bendruomenės pirm. dr. Vytautas 
Oargis. Ateitininkų Federacijos 
vadas dr. Petras Kisielius pageida
vo, kad vyčiai ir ateitininkai 
glaudžiau dirbtų, ir žadėjo tuo- ^.. B u ; : ^ t r v s s t a u d o s 

jau pa t tuo reikalu tartis su cent- . , . . . , , „ ^ ' , , . . . . ., T • stalai. Ant vieno buvo knygos, ro valdybos nariais. Amenkos Lie- , *. . JL~T. - T< r, ' i-i n [kūnas yra parašę vyčiai. Mate-

Kennebunkport, Me» 
VARGONŲ KONCERTAS 

Rugpiūčio 11 d., tėvų pranciš
konų vasarvietėje įvyko Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas. 
Modemiška koplyčia prisipildė 
vargonų garsų, mistiška dvasia 
užkrečiančių klausytojus. Progra
moje buvo atlikta Prancois Cou-
perin, prancūzų kompozitorius, 
„Kyrie", Johann Sebastian Bach 
Toccata, Adagio ir Fuga C-dur 
ir F. Mendelssohn-Bartholdy So
nata op. 65. Vytenis Vasyliūnas 
puikiai pažįsta vargonus, nes jais 
groja nu.o vaikystės dienų, turi 
gerą techniką, kurią palaiko nuo
latiniais koncertais Vokietijoje ir 
kitose Europos valstybėse. Buvo 
malonu išgirsti grojant tėvų 
pranciškonų vasarvietėje, kurioje 
jis praleidžia kasmet atostogas. 
Po koncerto buvo palaiminimas 
Švč. Sakramentu, kun- Leonardas 
Andriekus tarė kelis žodžius. K. 

Cope Cod, Mass. 

kandžius. Nėra galimybės prie 
parengimo prisidėjusius išvar
dinti; ji e bus suminėti Cape 
Cod lietuvių leidžiamame biule
teny. SalieHs 

P. Skabeikis iš New Yorko, Lietuvos 
vyčių seimo Chicagoje metu rugp. 
16 — 19 d. išrinktas centro valdybos 
pirmininku naujai kadencijai. 

veikslų buvo išstatyta. Buvo ir 
medžio raižinių, ir gintaro dirbi
nių, ir tautini ųrėbų, ir tautinu 
juostų. Seselės vienuolės išstatė ir 
šiaudinukus Kalėdų eglutėms pa 

tuvių Romos Katalikų Susivieniji 
m o ir Katalikų Federacijos vardu 
sveikino Saulius Kupry>. BALFo 
vardu — pirm. Marija Rudienė, if"^"XX. 

i • v i v* i i v K a i I iiSKlO 

pabrėždama vyčių darbštumą-
Studentų ateitininkų pirminin
kas Tadas Klimas palinkėjo sei
mui sėkmės. Lietuvių Susivieni
j imo Amerikoje vardu sveikino 
Efrozina Mikužiūtė. 

Po to buvo skaitomi sveikini
mai raštu. Daugelis sveikinusiu 
buvo pridėję ir piniginę auką. 

si ten Igno Sakalo, Leonardo Ši
mučio, Juzės Daužvardienės, dr. 
Jokūbo Stuko, Aleksandro Pa-

ir Kazio Jonaičio para
šytos knygos-

Žemutinėje salėje vyko meni
nė programa. Nors salė yra ne
maža, vistiek neužteko visiems sė
dimų vietų, daugelis turėjo stovė
ti. Vyčių choras atliko montažė-
lį, surežisuotą paties choro vado
vo Fausto Strolios. Jaunųjv vyčių 

DETROITO 
ŽINIOS 
„ŠILAINES" ŽINIOS 

Šaunioji „Šilainė" ir jos vado
vė G. Gobienė, Detroito lietuvių 
garbė ir pasididžiavimas, gegu
žės 19 d. atšventė savo veiklos 
30-metį. Perpildytoj kultūros 
centro salėj, net 4-rios šokėjų 
grupės (apie 70 šokėjų!) savo 
šokiais žavėjo visus. Buvo tai de
monstracija, kai nuostabiai, iki 
preciziškumo atlikti mūsų tauti
niai šokiai ir kuriems nereikia 
jokių pigių efektų patraukti pub
likai. 

Po programos sutiktas amžinas 
pesimistas sako: "O visdėlto G. 
Gobienė kažką nepaprasto paro
dyti sugeba". 

„Šilainė" su jaunystės energija 
žengdama į 31-sius metus, šį ru
denį vėl pradeda darbą. Ansamb
lio laukia intensyvus darbas, nes 
jau lapkričio mėn. dalyvauja mu
zikiniame veikale, su tam vaidi
nimui pritaikytais šokiais. Be to 
yra kviesta šokti ir kituose ren
giniuose. 

„.šilainė" jau yra užregistravu-

Lfc-mvr* Vyčiu «*«» lUfftMio 18 d. Radnaon vieibutyje Stipendijų komisija, 
pneJ darvjarriH »vo pranettmą. Ii kairės: Irene SweJda, Ano Marie Statkus 
ir ,*'aiter SvekfeL 

CAPE COD KURORTAS IR 
LIETUVIŠKA KOLONIJA 

Vidurvasaryje, čia viena iš žy
mesniųjų kurortų Cape Cod, 
Mass., yra perpildyta atostogau-
tojų. Jų skaičius siekia šimtus 
tūkstančių ir vietoje rengiami 
įvairus subuvimai. Čia esanti 
lietuviška kolonija, kuri kiekvie
ni metai gyventojų skaičiumi di
dėja, o vasaros metu skaičius 
keleriopai padaugėja, nuo gy
venimo stengiasi neatsilikti, š . 
m. rugpiūčio 4 d. LB Cape Cod 
apylinės valdyba nutarė Center-
ville surengti gegužinę, kad būtų 
proga susitikti draugus, pažįsta
mus ir pabendrauti, išbandyti 
laimę ir apžiūrėti dail. J. Rute-
nio paveikslų parodą. LB apyl. 
sudėtos pastangos nenuėjo vel
tui. Gegužinė praėjo su pasise
kimu. Sužinoję iš skelbimų 
spaudoje, lankytojų atvyko iš 
artimesnių ir tolimesnių Ameri
kos vietovių, net iš Kanados, ne
skaitant jau čia vietinių ir ame
rikiečių, kurie atsilankė pama
tyti, kaip lietuviai leidžia laiką. 
Prie parengtų užkandžių susirin
kusieji dalinosi įspūdžiais ir per
gyvenimais. Dovanų dalinimą 
suruošti, be LB v-bos, daug pri
sidėjo ir apylinkės nariai, suau
koję arti keturiasdešimts laimė
jimo vienetų. 

Dail. J. Rūtenio paveikslai 
daugiausia lietuviškų motyvų. 
Paroda buvo gausiai lankoma ir 
tinkamai vertinama, nes dalis 
paveikslų vietoje buvo išpirkta. 
Dail. J. Rūtenis ilgesnį laiką gy
venąs New York, priklausė lie
tuviškoms organizacijoms ir 
prisidėjo prie jų veiklos, o da
bar nutarė apsigyventi Cape 
Code ir čia nusipirko namus. 
Dailininkas ramioje aplinku
moje galės skirti daugiau laiko 
kūrybai, o taip pat prisidėti ir 
prie lietuviškos veiklos. 

Gegužinės dalyviai pajuto tik
rai malonią nuotaiką. Tai nuo
pelnai LB valdybos, kurios pirm, 
yra E. Bliudnikas, o taip pat ir 
LB nariai, kurie prisidėjo prie 
pobūvio surengimo. I š jų F. 
Mandeikis, kuris leido savo 

si tris grupes (jaunių, studentų ir gražioje sodyboje surengti pik-
veteranų) Vl-jai Tautinių šokiųįniką, valdybos narys P . Šlapelis 
šventei. .su pagalba Mickūno parengė 

Dabar vyksta vadovų kursai sodyboje vietas. G. Jančauskie-
„Dainavoj" organizuoti Lietuvių nė tvarkė dovanų dalinimą, B. 
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tautinių šokių instituto. Ten da
lyvauja ir 3 „Šilainės" atstovai. 

Po vasaros poilsio „Šilainės" 
Šokėjai renkasi pirmajai repeti
cijai Kultūros centre penktadieni 
rugsėjo 7 'd., 7 v.v. 

Linkime „Šilainės" šokėjams 
ir G. Gobienei sėkmės. 

„SOomės" valdyba 

tautinių Šokių grupė pašoko ke
lis tautinius sakius. Grupei vado
vauja Pranas Zapolis. Buvo rodo
mas Vyčių choro filmas, darytas 
gamtoje, kuris seniau ir lietuvių 
televizijoje buvo parodyt** 

Apie pusę vienuoliktos auto
busai privažiavo prie salės durų, 
ir tvarkdariai pranešė, kad Ra-
dissorv) viešbutyje gyvenantieji 
turi važiuoti poilsiui. Juk rytoj 
reikės vėl į daubą stoti 

Jucėnienė paruošė kavą ir už-

East St. Louis, Illinois 
PALAIDOTAS 

AJL V. VOSYLIUS 

A.a. Vincas Vosylius E. St. 
Louis, 111. LB-nės apylinkės na
rys, vėžio ligos iškankintas mirė 
š.m. rugpiūčio 20 d., sulaukęs 54 
metų amžiaus. Buvo gimęs Ig
liaukos apylinkėje, Lietuvoje. 

Velionis aktyviai reiškėsi Bal
fo ir Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų tarpe. Jį šiame krašte iš
tiko skaudus smūgiai: vieninte
lis sūnus žuv/> Vietnamo kare, o 
žmona greit po to mirė širdies 
liga. 

Iš antrųjų vedybų liko trejų 
metų amžiaus sūnus Vincukas ir 
žmona Mary Ann, Giminių JAV 
neturėjo. 

Yra sumanymas velionį įam
žinti Lietuviu Fonde. 

R. 

Philadeiphia, Pa. 
LSETUVIŲ NAMŲ PLANAI 

Lietuvių namai, arba Lithua
nian Music Hali Association, iš 
daugelio vienintelis išlikęs Phi-
ladelphijoje lietuvių klubas, 
energingų ir pasiaukojančių as
menų vadovaujamas, rodo gy
vastingumą ir atkaklų ryžtą iš
likti lietuvybės palaikymo tar
nyboje ir duoda daug vilčių vie
tos ir artimesnių apylinkių lie
tuviams. 

Vienas iš svarbiausių Lietu
vių namų užmojų yra įsteigti ir 
globoti lietuvių kultūros centrą 
su biblioteka, skaitykla, tauto
dailės muziejumi, organizaci
joms susirinkimų ir posėdžių 
kambariais. Ir tai nėra vien 
svajonė, bet visų lietuviškų or
ganizacijų nuosprendis šią idėją 
darbu ir pinigu remti, kol ji 
bus įgyvendinta. Jos įgyven
dinimui jau padaryta graži pa
žanga ir net planuojama kultū
ros centrą atidaryti ateinančių 
metų kovo mėnesį. 

Kad šis kultūros centras vir 
stų tikrove, pirmiausia reikia 
užtikrinti Lietuvių namų atei
tį, kuri žymia dalimi priklauso 
jų yra tradicinė Lietuvių namų 
nuo įvairių, tam tikslui skirtų, 
renginių pasisekimo. Vienas iš 
jų yra tradicinė Lietuvių namų 
diena, įvyksianti sekmadienį, 
rugsėjo 9 d. "Polankos" parke, 
3258 Knigbts RčL, Cornvvells 

tęsis iki sutemos. Jeigu lvtų, 
Heights, P a (apie ketvirtis my
lios į šiaurę nuo Street Rd.). 

Yra stengiamasi šią Lietuvių 
namų dieną ateityje išplėsti į 
visų, net ir toliau gyvenančių, 
lietuvių etninę šventę. J a u ir 
šioji duos progą visiems pasi
justi lyg namie: bus kultūrinė 
programa, sportas, muzika, šo
kiai, lietuviški valgiai, gėrimai 
ir kita. Bus galima laimėti 
vertingų dovanų. 

Programa prasidės 12 vai. ir 

viskas vyks pastogėje i r greti
moje salėje. Dėl to tikimasi, 
kad į ją gausiai atvyks lietuviai 
ne tik iš Philadelphijos apylin
kių, bet ir tolimesnių Pennsyi-
vani jos, New Jersey ir kitų v i * 
tovių. 

Lietuvių namų išlaikymui yra 
labai svarbu, kad į šią šventę 
atsilankytų didelis būrys lietu
vių ir jų draugų kitataučių, o jų 
vadovybė ruošiasi visus tinka
mai priimti i r patenkinti. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir m o t e r ų ligos 
G ineko log inė Chi rurg i ja 

6449 So . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui lding) . Te l . LL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

M a r q u e t t e Medica l C e n t e r 
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 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — G R 6-2400 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

T e l . of iso ir b u t o : O L y m p i c 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1443 So . 50th Ave . . C i c e r o 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskvras 
treč šešt 12 iki 4 vai. popiet 

T e i . R E l i a r c e 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydy to j a s , . . 

3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 
Vai : pirm., antr , ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč: ir še?t. 
uždaryta. 

J • - . . . . . . 

DR. IRENA KURAS _ 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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Proletariato diktatūra, 

DARBININKAI IR KAPITALISTAI 
Kai Amerikos gyventojai švęs vimą ir didįjį disidentą Sacharo-

oarbo dieną, jie gal net nepagal- vą, kuris bijojo atvykti, kad jo 
TOS, kad jie šia dieną Švenčia, gali vėliau Sovietai nebeįsiieisti, 
kaip vieni laisviausiu žmonių pa- tačiau jo kalbą suvažiavime per
šulyje. Maža kas iš amerikiečiu skaitė pats unijos prez. George 
prisimins, kas Sovetų Rusijoj ir Meany. Į unijos suvažiavimą bu
jos užgrobtuose kraštuose darbi- vo pakviestas jau į Vakarus iš-
jtinkas yra labai engiamas, leistas rašytojas Bukovskis ir jis 
jis neturi jokių darbo unijų, nes suvažiavime pasakė kalbą mili-
tos unijos, kurias yra, skirtos dar- jonų vardu. Savo ilgame žodyje 
bininkui plakti ir išnaudoti. Ko- Bukovskis pabrėžė, kad Sov- Ru-
munistinė vyriausybė už darbi- sijoj darbininkas yra pavergtas, 
ninką galvoja ir ji jam pasako, ko kad Vakarų kapitalistai neturi 
tam darbininkui trūksta. Komu- jokio supratimo, kas yra bolše-
nistinė unija ir komunistinė vai- vizmas, ir ji remia, nepaisant, 
džia geriau žino, kada darbinin- kad taip stiprinamas komuniz-
kas laimingas, o jei darbininkas mas, kuris ir dabar tebelaiko ka-
dar reikalauja, tai jis jau nenor- Įėjimuose ir koncentracijos sto-
raalus arba darbininkų valstybės vykiose tris milijonus žmonių, 
priešas, atseit, kapitalistų agen- Esą, vakariečiai nesupranta, kas 
tas. yra komunizmas ir kokia yra so-

Tie, kurie norėjo suorganizuo- vietinio darbininko unija. Esą 
ti laisvas unijas, atsidūrė kalėji- vienas vakarietis žurnalistas ste-
muose ar psichiatrinėse. B už ge- bėjęs sovietinių darbininkų susi-
ležkiės uždangos vis ateina krei- rinkimą, kuriame buvo nubal-
punųsi į amerikiečių darbo uni- suota pakelti darbo našumą dvi-
jas, dažniausiai į AFL - CIO gubai. Žurnalistas nustebęs, kad 
darbo uniją, kurios prezidentas niekas nępasisakė prieš. Kadangi 
yra gana aiškus antrkomunisti- darbininkai dirbs dvigubai, tai 
nio nusistatymo George M-°<my. pusė darbininkų bus riererkalingi 
Tuose laiškuos unijos vadovybė ir reiks palesti. Ir tada niekas ne
prašoma panaudoti savo įtaką, srpriešino. Ir kai mitinge buvo 
kad kaip nors padėtų pavergtam nutarta, kad tie, kurie nedirbs 
darbininku krašto darbininkui, bus veltėdžiai ir kaip tokie rei-
žiauriai išnaudojamam komu- kia pakarti ir tada visi tylėjo 
cistinės vadinamos proletariato Tik vienas pakėlęs ranką ir pa-
diktatūios. klausęs, ar korimui virvę pačiam 

* atsinešti ar ją duos valdžia. Ru-
Sovietų Rusijoje darbininkas kovksis priminė, kad tai anekdo-

Vladimir Klebanovas, kuris su- tas, bet esą šis ankedotas trkro-
manė suorganizuoti laisvą, vai- vinis, nes darbininkas visur val
džiai nepriklausančią uniją, bu- džios priverstas balsuoja, kad ji 
vo suimtas. Vienas iš tos laisvu- kartų, kad jam būtų sunkiau, 
jų unijos atstovų pasiuntė AFL- kad jis be jokio atodūsio dirbtų 
C30 unijai laišką dar praėju- komunizmo stiprinimui. To daž-
siais metais, bet jis tepasiekė ad- nai vakariečiai nemato ar nenori 
resatą tik šiais metais. Laiško au- matyti. 
torius elektrikas Vladimir Bori- Unijos laikraštis, spausdinda-
sov AFL - GDO unijos preziden- mas Bukovskio kalbą, taip pat 
to Meany prašo amerikiečių uni dar pacitavo 1975 m. unijai kal-
jos užtarymo. Savo laiške dėkoja bėjusio Nobelio premiją laureato 
unijai už jo pakvietimą į Ameri- Solženicyno kalbą, kurioj primi-
ką dalyvauti amerikiečių darbi- nė, kad kapitalistinis pasaulis 
ninku unijos suvažiavime ir pa- viską parduoda komunizmui, ne
aiškina, kad tokio kvietimo jis galvodamas apie savo ateitį, 
negaljs priimti, nes niekas jo ne- Taip pat laikraštis pacitavo Le-
išleis- Jei galėtų išvažiuoti, taip niną, kur šis tyčiojasi iš Vakarų 
turėtų patvirtinti valdiškoji uni- pasaulio, užmerkiančio akis 
ja, kuri visur siunčia tik savo pa- prieš pavoju ir padedančio ko-
reigūnus. Borisovas prašo ame- munizmui stiprėti, žodžiu, dir-
rikiečių darbininkų unijos įtakos, bančių savižudybei, 
kad padėtų išaiškinti pasauliui, * 
kokia sunki yra laisvųjų unijų or- Keista yra, kad komunistinio 
ganizavimo padėtis SJov. Rusijoj, pasaulio pavojų labiau supranta 
kur tokios unijos veikla turi bū- laisvojo pasaulio darbininkai, 
ti pogrindy ir kur jai priklausą negu to pasaulio biznieriai. Ne-
veikėjai suiminėjami ir jiems su- nuostabu, kad pavergtųjų kraštų 
fabrikuojami įvairūs kaltinimai, darbininkai ir kreipiasi į Vakarų, 
Ir savo laišką Borisovas baigia, dažniausia i amerikiečių, unijas, 
prašydamas paskleisti viso kad jiems padėtų gelbėtis iš ver-
pasaulio darbininkams pridėtą gijos, kurią atnešė tariama dar-
atsišaukimą. Tame atsišaukime bininkų valdžia. 
prašo paremti moraliai neori- Amerikoje švenčiama darbo 
klausomą Sov. Rusijos darbinin- diena, tačiau čia retai kas iške-
kų uniją ir padėti pastangų, kad Ha, kad čia darbininkas tikrai 
būtų paleisti suimtieji jos'nariai, turi laisvę, kad jis nėra engiamas, 
Borisovo laišką ir atsišaukimą kad čia darbininkai turi teisę 
išspausdino JAV unijos laikraš- streikuoti ir reikalauti, kai Sovie-
tis. tuose visi piketavima eina vie-

l APL-OO unijos prezidentą na kryptmi — J Sibirą. Čia dar-
krerpėsi ir Rumunijos laisvųjų u- bo diena yra tik paprasta poilsio 
nijų nariai, o jų vardu Paryžiuje diena, kad Žmogus galėtų pailsėti, 
gyvenąs rašytojas Paul Goma jo čia niekas nevaro į mitingus, 
prašė Meany pagalbos, kaip kaip tai daroma Sov. Rusijoj. VI-
žmogaus, kuris puikiai pažįs- si marksistiniai pranašavimai 
ta sovietinę sistemą. Jis ilgame apvirto aukštyn kojom, nes 
laiške, kurį taip pat išspausdino šiandien darbininkų krašto dar-
unijos laikraštis, prašo infor- bininkas prašo kapitalistinio 
muoti laisvuosius darbininkus a- darbininko talkos, kad išvaduo-
pie sunkią laisvai norinčių veik- tų iš darbininkų valdžios. Ame-
ti Rumunijos darbinnkų padėtį- rikos darbininkui Darbo diena y-

* ra jo laisvės ir laimėjimų diena, 
Tenka pripažinti, kad AFL- ir tai žino visas pasaulis ir ypač 

CK) unija labai daug vietos ski- Sovietų darbininkai, einą į kalė-
ria darbininkų iš už geležinės jimus už savo darbininkiškas tei-
uždangos šauksmui. Tarp kitko, ses. 
unija buvo pakvietusi į suvažia- AL B. 

JAV STIPRINA PASAULIO 
KRAŠTŲ VALSTYBINGUMĄ 

Iniormaciįoi, kurias reikia žinoti lietuviui 
• 

Pavergtųjų lietuvių ir išeivijos 
džiaugsmui JAV-bės jau trisde
šimt devynerius metus tęsia Pa
baltijo valstybių aneksijos į Sov. 
Sąjungą nepripažinimo politiką. 
Per tą laikotarpį keitėsi JAV pre
zidentai, turėjo visą eilę valsty
bės sekretorių, tačiau nepripažini
mo politika nesusvyravo. Ji atlai
kė Sov. Sąjungos nuolatinius 
spaudimus, detentės laikotarpio 
Sovietams nuolaidžiavimą, Viet
namo karo pralaimėjimą ir jo iš
šauktas desperacines apraiškas 
amerikiečių tautoje. 

Šiuo metu tenka džiaugtis, kad 
prez. J. Carterio vyriausybė, 
nežiūrint jos turimų vidinių po
litinių bei ekonominių sunkumų 
ir užsispirimo iš kongreso išgau
ti SALT U sutarties patvirtini
mą, Pabaltijo kraštų valstybingu
mo klausimą siekia stiprinti. Tai 
vykdoma valdžios nuostatais ir 
diplomatiniais ėjimais, mums 
dažnai to nepastebint ir teigia
mai neįvertinant JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybą pasiekė 
oficiali informacija Pabaltijo 
kraštų valstybingumo stiprinimo 
klausimu. 

Kariniai manevrai ok Lietuvoje 
Š. m. liepos 23-27 dienomis ok 

Lietuvoje vyko Sov. Sąjungos ka
riniai manevrai. Vykdydami Hel
sinkio konferencijos sutarties rei 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

rus pranešė visoms Helsinkio aJr-
tą pasirašiusiom valstybėms ir jas 
pakvietė atsiųsti savo stebėtojus. 
Pakviestųjų valstybių tarpe yra ir 
JAV-ės. JAV vyriausybė, nenorė
dama pažeisti Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sov. Sąjungą nepri-
pažinimo politikos, stebėtojų ne
pasiuntė. Taip pat kvietimu ne
pasinaudojo ir Pabaltijo valsty
bių aneksijos nepripažinimo tvir
tai besilaikanti Kanada. 

Pabaltijo valstybės JAV 
valdžios žemėlapiuose 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų taryba jau 
eilė metų rūpinasi atitaisyti ne
tikslumus, Lietuvą žymint JAV 
valdžios įstaigų išleistuose žemė-
apiuose. Minimu klausimu dauge
lį kartų lankėsi Valstybės depar
tamente, įteikė daugiau negu tu
ziną LB ryšininkas Washingtone 
Algimantas Gureckas paruoštų 
išsamių memorandumų. Jei pra
eityje teko tenkintis mažais pa
siekimais, tai š.m. liepos 18 d. 
JAV geografo Robert D . Hodg-
son įvairiems departamentams 
išsiuntinėta instrukcija Pabaltijo 
valstybių žymėjimo reikalu pri
skirtina prie ryškių laimėjimų. Mi
nėta instrukcija, pasiųsta JAV Gy
nybos, Vidaus reikalų Komercijos 

kalavimą, Sovietai apie manev- ir Žemės ūkio departamentams, 

šios ir kitų machinacijų lobo ir 
ūkio vyriausioji buhalterė bei jos 
padėjėja, nes beverk visais atve
jais kairė žinojo, ką daro dešinė 

Kolūkio turto grobstytojai gavo 
tai, ko nusipelnė. Aukščiausiojo 
teismo kolegija A. Sostaką ir J. 
Mackevič nubaudė laisvės atėmi
mu po 12 metų. S. Juckevič nu-

, j . , , . - - - , teista 10 metų laisvės atėmimo. bendrai daugeli kartų eme iš ka- i,r. . ., , . * j . . . . . i - i . Visiems nusikaltimo bendrams sos pinigus ir rvainais budais 
klastojo atsiskaitymo dokumen-

giau kaip 21 tūkstanti rublių nuo
stolių. Didžiąją šios sumos dalį 
jie susižėrė į savo kišenes. 

Valstybinio turto grobstyto-
jams buvo iškelta baudžiamoji 
byla, kurią neseniai išnagrinėjo 
Lietuvos TSR aukščiausiojo teis
mo teisminė baudžiamųjų bylų 
kolegija. Proceso metu nustatyta, 
kad buvęs ūkio vadovas ir jo 

atkreipia dėmesį į šiuos faktus: 
eilę metų žemėlapius ruošią JAV 
biurai buvo neatidūs Pabaltijo 
valstybių žymėjime ir pakeitė ar 
ba ignoravo Valstybės departa 
mento nuostatus; JAV niekad ne
pripažino 1940 metais jėga įvyk
dytos Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
inkorporacijos į Sov. Sąjungą ir 
su šių valstybių atstovais palai
ko diplomatinius santykius; ne
pripažinimo politika turi atsispin
dėti valdžios žemėlapiuose, tuo 
įrodant, kad oficialioji JAV pozi
cija nėra pakitusi 

Minėtus teigimus JAV geogra
fas palydi su tokiais nurodymais: 
kiekviename žemėlapyje, rodan
čiame visą ar dal. Pabaltijo vals
tybių, įrašytina tokio turinio pa
staba „JAV-ių valdžia nepripa
žįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
inkorporavimo į Sov. Sąjungą"; 
Valstybės dept užsienio taruybos 
postų ir jurisdikcijos žemėlapyje 
Estija, Latvija ir Lietuva žymėti
nos nepriklausomybės metų sie
nose, kaip jos buvo prieš okupa
ciją. Kituose žemėlapiuose, žy
mint faktines sienas, Pabaltijo 
valstybių de facto inkorporacijos 
žymėjimas yra leidžiamas; Pa
baltijo valstybės turi būti žymi
mos Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vardu, nebent žemėlapis rodytų 
de facto administratyvinius Sov. 
Sąjungos padalinimus. 

Pilietybės klausimas 

Mūsų spaudoj buvo rašyta, 
kad Valstybės dept birželio mė
nesį formaliai pareikalavo Sov. 
Sąjungos paaiškinimų liepos 1 d. 
įsigaliojančio naujojo sovietų pi
lietybės įstatymo reikalu. Prieš 
keletą dienu pasitikrinus Valsty
bės dept. patirta, kad Sovietai 
kol kas nėra prašomus paaiškini
mus suteikę. 

Rumunų rašytojas Paul Goma ir Sovietų Rusijos elektros darbininkas Vla
dimir Borisov, kreipėsi la-iSkais į Amerikos darbininkus, kad padėtų ko 
voti su darbininkus pavergusia Sovietų Rusijos valdžia. 

rus. Kolūkiečius premijuodavo su
momis, kurių faktiškai žmonėms 
neišmokėdavo, leido pinigus po
kyliams, pirko ūkiui materialines 
vertybes, kurių iš tiesų niekas 
nematė ir nepanaudojo, nes... jų 
nebuvo. Antai tokiu būdu A. 
šostakas Vilniaus pramoninių pre
kių parduotuvėje Nr. 59-79 „nu
pirko" ūkiui mineralinių trąšų už 
3360 rub., įtraukdamas į nešva
rų sandėrį šios parduotuvės vedė
ją Edvardą Pečkaitį- Pastarajam už 
išduotus keturis neteisėtus kasos 
čekius nubyrėjo 500 rublių. Iš 

teismas nutarė konfiskuoti turtą 
ir 5 metus po bausmės atlikimo 
neleisti dirbti pareigybėse, kurios 
susijusios su materialinių verty
bių saugojimu. Neišvengė baus
mės ir E. Pečkaitis. Jis nuteistas 
3 metams laisvės atėmimo lygti
nai, privalomai įdarbinant baus
mės laikui, taip pat nutarta kon
fiskuoti jo turtą. 

B nusikaltimą įvykdžiusių as
menų priteista nustatyta tvarka 
Vilniaus rajono Kenos kolūkiui at
lyginti padarytus nuostolius. 

Teismo sprendimas galutinis ir 
neapskundžiamas". 

Mūsų visuomenei reikia paryš
kinti faktus minėto klausimo rei
kalu. Sovietams įteiktoje notoje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pilie
čių pilietybės klausimas iš viso 
nebuvo keliamas. Įtakingas val
džios pareigūnas yra painforma
vęs JAV LB Visuom. reik tary
bą, kad vyriausybė nutarusi ne
kelti pabaltiečių pilietybės klau
simo, nes tai Sovietų galėtų būti 
interpretuojama kaip inkorpora
cijos nepripažinimo politikos silp
ninimas. Valstybės dept rašte 
kalbama apie pilietybę asmenų, 
kilusių iš vakarinės Ukrainos ir 
vakarinės Gudijos, tačiau pabal-
tiečiai sąmoningai nutylimi. Ne

pripažįstant Pabaltijos valstybių 
inkorporacijos į Sov. Sąjungą, 
JAV-ėms atrodė netikslu kalbėti 
su Sovietais dvigubos ar sovieti
nės pilietybės klausimu. 

Negali būti abejonės, kad tu
rime pritarti Valstybės departa
mento minimu klausimu užimtai 
pozicijai. Lietuvos valstybingumo 
palaikymui ši pozicija yra nau
dingiausia. Savo ruožtu jokių so
vietinės pilietybės atsisakymų, 
kaip numato sovietinis įstatymas, 
neturime propaguoti, nes tuo ne
pripažinimo politiką tik silpnin
tume. Keliaujantiems į Pabaltijo 
valstybes ir Sov. Sąjungą yra pa
tariama iš anksto painformuoti 
Pabaltijo skyrių Valstybės depar
tamente, JAV ambasadą Maskvo
je, JAV konsulatą Leningrade 
apie kelionės maršrutą, lankysi
mus asmenis ir suteikti savo as
meninę informaciją (gimimo da
tą, vietą, profesiją, amžių, pilie
tybės priėmimą, JAV paso nume
rį ir t t ) . Nuorašas taip pat pa-
siųstinas savo kongresmanui ir 
įteiktinas šeimos advokatui. Vals
tybės dept yra pasiruošęs Sov. 
Sąjungos sulaikytiems asmenims 
padėti, tačiau, kaip yra pareiškę 
LB delegacijai š.m. gegužės mė
nesį, visi keliaujantieji Sov. Są
jungos teritorijoje tai daro savo 
rizika. 

Dokumentai okupacijos 
nepripažinimo klausimu 

Paminėjimo yra verti ir nau
jausieji JAV oficialiųjų šaltinių 
leidiniai .kuriuose yra akcentuo
jamas Pabaltijo valstybių anek
sijos nepripažinimo klausimai. 
Tik ką išleistame Valstybės dept 
leidinyje „Treaties in Force") Ga
liojančios sutartys), yra teigia
ma, jog „JAV-ės nepripažino Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos įjungimo 
į Sov. Sąjungą. Valstybės dept 
akimis visos sutartys tarp JAV ir 
šių kraštų tebegalioja". Seka vi
sų tų sutarčių išvardinimas. 

Taip pat š. m. liepos mėnesį 
Valstybės dept išleido informa

cinį pareiškimą, suglaustai api
būdinantį JAV nusistatymą Pa
baltijo valstybių klausimu. Pa
reiškime suminimas inkorporaci
jos nepripažinimas, Pabaltijo 
valstybių diplomatinių tarnybų 
egzistencija bei būdai, kuriais 
nepripažinimo politika pade
monstruojama (sveikinimai tau
tinių švenčių progomis, Amerikos 
Balso ir Radio Liberty transliaci
jos, žymėjimas žemėlapiuose ir 
t t ) . Įdomiai skamba pareiški
mas, kad JAV ambasadoriui Sov. 
Sąjungai ir ministerių kabineto 
lygio pareigūnams yra draudžia
ma lankytis Pabaltijo valstybėse, 
tuo pabrėžiant aneksijos į Sov. 
Sąjungą nepripažinimo politiką. 

MASKVOS OLIMPINIAI 
AUDIMAI 

Kaip skelbia Maskvos Olim
pinių žaidimų organizatoriai, 
dalyvauti olimpiniuose žaidi
muose jau pasižadėję daugiau 
kaip 2500 sportininkų iš 87 val
stybių. Olimpinių žaidimų gar
bės prezidiumas bus Tarptauti
nio komiteto (SOK) prezidentas 
lordas Maikl Kilanm. 

Iš okupuotos Latvijos žaidi
muose dalyvaus 425 sportinin
kai, kuriuos lydės 101 treneris 
ir 26 gydytojai Latvijos spor
tininkai dalyvaus irklavimo 
varžybose, krepšinio žaidimuo
se, imtynėse, bokso rungtynėse, 
dziudo imtynėse, jojimo sporte, 
šaudyme iš lanko, fechtavime, 
sunkumų kilnojime, šaudyme, 
lengvojoje atletikoje ir orasvy-
dyje. 

Kadangi olimpinių žaidimų 
teniso žaidimai vyks Rygos pa
jūryje, tai Lielupės teniso sta
dione paruostas naujas teniso 
žaidimo laukas su tribūnomis, 
kuriose įruošti daugiau negu 
2000 sėdimų vietų. Ir Dzintaruo-
se paruošta teniso aikštė, pa
statyta nauja Jribūna žiūro
vams. A. T. 

Geriausias menininkas nesugeba sukelti tokio ir net jos reikšmę žmogaus gyvenime. Tačiau nors ne 
grožio, kurį pati gamta išvysto. Iš viso gamta viena žmogaus apraiška iki šiol taip nebuvo ginama, 
daugiausia kuria grožį., — ne vien žiedai ir kiti kaip religija, bet tuo pat metu tiek pats religijos 
pavasario vaizdai ir garsai gražūs. Žiemos šalčių turinys, tiek ir jos ne bet koks pradas kito griežtai 
metu šąlantis vanduo ore sukuria gražuoles snaiges, ginčijamas. 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 

97 
Žvėrys ir laukiniai gyvliai dar prieš žiemos 

šalčius užsiaugina tankias ir ilgas vilnas, storą 
riebalų sluoksnį, kad žiemos šalčiuose nesušaltų. Net 
žmogus iš žvėrių ir paukščių išmoko maskavimosi 

su matematiniu tikslumu išsirikiavusiais kristalais. 
Ar negražios trobesių langų ledo gėlės žiemą? O koks 
grožis žiemą apšarmojusių medžių ir kristalais 
žėrinčių saulės spinduliuose. Aukštoj temperatūroj iš 
negražios juodos ir minkštos anglies gamta padaro 
gražiausius įvairiaspalvius kristalus, deimantus — 

meno. Kodėl vandenyje dažniau gyveną paukščiai kiečiausią medžiagą. Gamtoje veikia kūrybinė Galia 

Spaudoj ir gyrenim* 

NUTEISe KOLCHOZO VADOVUS 
Vagysčių okup. Lietuvos kokho 

zuose buvo labai daug, nes žmo
nės nelaiko nusikaltimu imti iš 
kolchozo dalykus, kurių jiems 
trūksta, tvirtindami, kad atsiima 
savo daiktus. Pastaruoju metu 
valdžios įstaigos pradėjo ruoš-
ti „teismus turto grobstytojams". 
„Tiesa" rug. 12 d. paske&ė gnr 

nešimą „Nubausti kolūkio turto 
grobstytojai", iš kuir> paaiškėjo, 
kad buvo teisiami buvę Kenos 
(Vimiaus kr.) kolchozo vadovai. 
Apie tai „Tiesa" rašo: 

„Piktnaudžiaudami tarnybine 
ir visuomenine padėtimi, kaip nu
statė teismo ir tardymo organai, 
šia Mkfcautojai padarė ūkiui dau-

tarp pirštų užsiaugina plėveles? Turint tas plėveles 
lengviau plaukioti ir nardyti. Kai kurių paukščių 
patinai padeda patelėms kiaušinius perėti ar 
pavaduoja, kol patelės maisto pasiieško. Kas tokiems 
patinams suteikė tiek išminties, kad suprastų, jog 
atšaldyti kiaušiniai sugestų ir peremi vaikai žūtų. 
Daugelis patinų patelėms padeda vaikams maistą 
atnešti į lizdus, jei vienos patelės nespėja jo pririnkti 
per daug ryjantiems vaikams. 

Paukščių patelėms žavėti patinai užsiaugina, 
p a s i p u o š i a s p a l v i n g o m i s ir i š r a i t y t o m i s 
plunksnomis, o kad žvėrių ir gyvulių patinai būtų 
daugiau patrauklūs patelėms, tai jie užauga stiprios, 
galingos sveikatos ir patrauklios išvaizdos, kad 
patelė galėtų pasitikėti tokiu partneriu. 

Kodėl augalų žiedai puošiasi įvairiomis 
spalvomis? Ogi todėl, kad tuo spalvingumu bites ir 
kitus vabzdžius iš tolo prisiviliotų, nes vabzdžiai, 

— Didis Protas, viską išbalansuojantis ir niekam 

Dėl religijos amžių bėgyje žmogus kovojo ir mirė, 
bet kartu dėl skirtingos religijos apraiškos ir net jos 
pradų išpažinimo šiandien kai kur žmonės žudomi ar 
kitaip sunaikinami. Todėl, jei žmogus prileidžia šalia 
jo esančią antgamtinę ir nekintamą Būtybę, tai tuo 
žmogus savo laikinumą pratęsia ir po savo mirties, 
sudarydamas asmeninį santykį su aukščiausia 
Būtybe. — su visa Būtimi. Toks žmogus įgauna 

neleidžiantis išeiti iš pusiausvyros, nepaliaujamai nelygstamos vertės kitų gyvių tarpe. Bet jei žmogus 
viską keičiantis ir kuriantis. netiki, kad šalia jo yra dar kita už jį aukštesnė ir 

Gamta yra giliai vieningos prigimties kūrinys, pranašesnė būtybė arba kad šalia medžiagos yra dar 
Pilnesnis jos pažinimas žmogui gali padėti suprasti ir kitas jau nebemedžiaginis pradas, jam religija 
visą Būtį. Todėl gamtai tyrinėti ir atsirado tampa tik viena iš žmogiškosios kultūros atšakų 
gamtamokslio filosofai ir net gamtamoksliai 
teologai. Pačios medžiagos prigimties pažinimas 
žmogų veikia ideologiškai: žmogui suprantant 
gamtos prigimtį, ji tampa žmonių mokytoja ir 
vienytoja, bet ne skaldytoją ir kiršintoja, kaip y ia 
kai kur iki šiol dėl nepilno gamtos dėsnių pažinimo. 

. Primityvus žmogus savo aplinkoj matydamas 
besireiškiančią jėgą ir ištisą eilę tos jėgos 
pasireiškiančių veiksmų, turėjo vaizduotis 
nematomas būtybes, nes jam dar buvo neįmanoma 
kitaip suprasti gamtoje vykstančių pasikeitimų. 

Kultūrai ir civilizacijai iškilus, atsirado giliau 
skraidydami nuo vieno žiedo prie kito, išnešioja mąstančių ir daugiau suprantančių gamtos 
žiedadulkes ir apvaisina žiedus. Mat, vėjo žiedams reiškinius, tad juos priskyrė vienai viską valdančiai 
apdulkinti neužtenka, nes dauguma žiedadulkių 
iškrinta ant žemės, pakliūva ne ten, kur reikia, ir 
žūsta be naudos. Vabzdžiai, lankydami žiedus, 
žiedadulkes išnešioja ant savo kojyčių ir patalpina 
ten, kur reikia, net patys apie tai nežinodami. 

Spalvingi žiedai sudaro didelį grožį, sukelia 
aplinkos pasigerėjimą, malonumą, džiaugsmą. 

Dievybei. Senovės tautose, dėl skirtingų gyvenimo 
sąlygų jųjų kultūrai skirtingai besivystant, susidarė 
skritingų religijų. 

Šiais mokslo pažangos laikais religijos kilmė, 
josios esmė, jos aptartis, turinys ir visa jos apimtis 
pasidarė daug kam nebeaiški, nes visa tai pareina nuo 
skirtingo paties žmogaus žvilgio į religijos apraiškas 

Zmogus,neigiantis jam nesuprantamas antgamtines 
apraiškas ir pačioj medžiagoj besireiškiantį 
antgamtinę Būtybę, tampa ateistu, pripažįstančiu 
gamtoje vien medžiagos buvimą ir jos nuolatinį 
keitimąsi. 

Dabar jau pradžios mokyklos vaikai žino, kodėl 
įvyksta diena ir naktis, kad žemė sukasi kiek 
pakrypusi, dėl ko įvyksta mt ų skirtingi laikotarpiai 
— žiema ir vasara, o tarp jų pavasaris ir ruduo. Dabar 
žinomi saulės, žemės, mėnulio ir kitų planetų bei kitų 
dangaus kūnų dydžiai, jų judėjimo greičiai ir iš ko jie 
sudaryti. Jei prieš kiek metų kaimo žmogui kas būtų 
aiškinęs, kad Žemės skersmuo yra 13,880 km., kad ji 
sukasi apie savo ašį greičiu 1740 km. valandoje (ties 
ekvatorium), kad žemė savo orbitoje skrieja aplink 
saulę 30 km. sekundėje, kad saulės skersmuo 1,382,000 
km. ilgio, kad nuo žemės iki saulės yra 149,000,000 
km., tai nelankęs mokyklos ir nemokantis skaityti 
žmogus tikriausiai būtų pagalvojęs, kad pasakotojas 
kvailioja... 
- • - - (Bus daugiau) ^m^mm^^mm^mmm 
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Dr. J. Songaila iš Kanados ir P. A. Raulinaitis, Lietuvių Pronto bičiulių 
valdybas pirmininkas, iš Los Angeles, pokalbyje tautiniais reikalais. 

Nuotr. Vyt Maželio 

Stovyklos įspūdžių nuotrupos (2) 

LF BIČIULIAI PRIE ATLANTO 
LFB studijų ir poilsio 23-siosĮ kultūrinio taško. Nacionalizmas 

savaitės Kennebunkporte paskai 
tu cikle dr. Juozas Sungaila kal
bėjo apie mūsų tautinį išlikimą 
išeivijoje. Liepos 3-čiajai buvo pa
kviesti du jauni profesoriai — dr. 
Benius Mačiuika ir dr. Zenonas 

lietuviu tautoje ir bendrai visose 
Sovietu tautose Kremliui sudaro 

A. A. VINCĄ RYGERTĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS 
Chicagoje pirmadienį palaido

tas buvęs dienraščio "XX am
žiaus" redakcijos narys a. a-
Vincas Rygertas, 74 m. Sv. 
Kryžiaus bažnyčioje laidotuvių 
sv. Mišias aukojo kun. A. Stasys 
ir kun. J. Prunskis, kuris pa
sakė ir pamokslą. Giedojo ir 
vargonavo muz. Ant. Giedraitis. 
Bažnyčioje dalyvavo ir į lietuvių 

torius, dienraščio "Į Laisvę" re
dakcinio kolektyvo narys. 

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

lllllllllllllllllllimiIHIlIlIimillMIIIIIIIIII!1 

8 kamb. mūr. bungalovv. Creng-
pasitikėjimą ! t a s rūsys- 3 tualetai. Didelis garą-

^ . Kaziniiero kapines palydėjo į s l ^ ^ ė p 

būrys artimųjų. Kapinėse apei 
gas atliko kun. A. Stasys. 

Velionis a. a. V. Rygertas bu
vo gimęs Kybartuose, bet karo 
metu su tėvais buvo pasitrau
kęs i Vilnių. Eidamas mokslą 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 
buvo vienas pirmųjų Lietuvos 
skautų. Baigęs gimnaziją ir 
studijuodamas Kauno universi
tete, buvo pakviestas dirbti 
dienraščio "Ryto" redakcijoje. 
Vieton to dienraščio įkūrus "XX 
amžių", Vincas Rygertas, kaip 
patyręs laikraštininkas, pasili-

Visada ramus, malonaus bū
do, draugiškas, geros nuotaikos, 
pareigingas, sumanus, buvo lai
mėjęs daugelio „ , 
•r* " , . . . , , _, ' žas. Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry-
Brangmo religinius idealus. Pas- . „ ^ . 
^- 6 ^ 5uuuonK.uuo. iao i 2iaus ligoninės. Tuoj galima užimu. 
kutmiu metu, varginamas pro-1 l d e a h l Adelei S e i m a L 
presuojančios sklerozės, palaips-1 2 po 4 kambarius marius Brigbton 
niui geso- Daug nuoširdumo jį i Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Lncome Tax 

Notary Republic 
2951 W. 63rd Si.. 436-7878 

839-1784 arba 839-5568 

žmona 
Birutė ir kiti šeimos nariai ir 
artimieji. 

sunkumy. Religijos įtaka Lietuvo- į ko ir šio dienraščio redakcijos 
je ir Užkaukazy labai stipri. Aiš
kiai galima pastebėti, kad tarp
tautinis komunizmas susikirto su 

Rekašius, kurie, anot moderato- nacionalizmu. Pačių rusu skai 
riaus Vytauto Volerto, mėgino 

įspėti Lietuvos ateitį. 
Prof. Mačiuika, apgynęs diser

taciją apie Pabaltijos valstybių so
vietizaciją, Chicagos universite
te gavo doktoratą. Dirba Connec 
ticuto universitete, dėstydamas 

čius Stovietu imperijoje mažėja ir 
per ateinantį dešimtmetį JŲ bus 
mažiau kaip 50 proc. Religinis 
faktorius pasidarė svarbus. Kai 
griuvo Amerikos pastatytas ša
chas Irane, musulmonai Azerbei-
džane ir kitur pradėjo kelti gal-

modemiąją Europos ir Sovietu vas, gavo moralinį padrąsinimą. 
Sąjungos istoriją. Lietuviškos pe- Į Kataliku rezistencija, išrinkus po 
riodikos (Aiduose, Metmenyse, 
Akiračiuose, Lituanus) spausdi
nęs aktualiu straipsnių okupu/> 
tos Lietuvos klausimais. Ameri
kiečių mokslinės spaudos bendra
darbis. 

Prof. Zenonas Rekašius, elek-
tos inžinierius. 1960 m. Purdue 
universitete gavo daktaro laips
nį, ten dėstė ketverius metus, o 
nuo 1964 m- Northwestem uni
versiteto profesorius. Techniki-

personalo nariu, parodydamas 
daug sugebėjimų formuojant 
dienraščio puslapius, naudojant 
gaunamas "Eltos" žinias ir tvar
kant kitą dienraščio medžiagą, 
parodydamas gerą lietuvių kal
bos žinojimą. Nuo bolševikų 
okupacijos pasitraukęs į vaka
rus, su šeima buvo įvairiose sto
vyklose. Atvykęs į JAV, kurį 
laiką dirbo įmonėje, vėliau prie 
dienraščio "Draugo". Yra bu
vęs žurnalų "Meno Kūrybos", 
"N. Sodybos" techniškas redak-

A. a. Vincas Rygertas nuėjo į 
amžinybę, kur yra kiti buvę 
"XX amžiaus" redakcijos na-, 
riai: ties Červene nužudytas \ lluiiunnilHiimiliiiimumiiHiMimHHiĮi 
Petras Kupčiūnas, nuo okupantų! * * J

o w n e r — <?<*" * * * * * " * ? , , . ., . ' . . . C, . . ! 3 bdnns, i y 2 baths, finished porch. bolševikų žuvęs Julijonas Bute- D i n i n g U v i n g m ^ b e d r m S ) w / w 
nas, Kaune nušautas Rinkevi 
čius, Amerikoje miręs Ant. Pau-
liukonis. Drauge su V. Ryger
tu amžinybėje yra ir "XX am
žiaus" redakcijos kolektyvo na-

E E A L E S T A T K 

PIRKLIO LAIMEI 
Pulkus mūrinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estete 
2625 West 71 si Street 

VY&Al IR KdTKBYS 

carpeting. Finished bsmt., wet bar 
ruph

M : , .h^ !u^P? r73 In^;Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Reikia spaustuvei laužytojo* 
ar laužytojo paruošti darbas 
offsetui. Turi mokėti lietuviu 
kalbą ir turėti patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-9501 
Prašykite reikalų vedėjo. 
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TELLERS 
FULL T I M E . 

EXPERIENCED OR WJXL 
TRAIN 

Many benefits mcluding paid holi-
days, paid life and hospitalization 
insurance. Call or apply: 

N. W. Suburb MEDINAH — Custom 
brick, cedar trim, split level. 3 bedrm. 

P A R D U O D A M A S NAMAS 
K A U N I ; LIETUVOJE 

riai: vokiečių Okupacijos metui 01/ '^tu0 r J ^ K ^ ' ^ m ^ t h C7™P N a u * a l Pastatytas, erdvos, S miegami 7"* ^JV,*Ka*' J w "• , 2Į/2 baths. Family room witn stone Garažas Ir didelis kiemas. 
persišaldęs ir miręs dr. Pr. Die- : fireplace. Large balcony, living room I kreiptis i MR. VAN HOLTEjr (K*-
lininkaitis 

Ask for Mr. Tenbrook 
8 2 4 - 8 1 0 ! 

THE DES PLA1NES BANK 
1223 (taktai Street ; 

Des Plames, Illinois • 

bolševikų kalėjime overlooking formai dining room. Beau- j nadoje), teL (416) 862-7020 — "dar- > illIIHHlllIlIHIHHHHmUlIHHlllHtlimiilli 
tifully finished lower level. Ideal 3 j **> val&"domU. ' 

piežium lenką, stiprėja. Daugėja 
, pogrindžio leidinių. Valdžia mė-
[gina iššifruoti, pasiseka tik dali

nai. Pogrindžio spauda, anot kal
bėtojo, daugiausia klerikalinė. 
Lietuvoje religija sutapatinama 
su tauta. 

Lietuvių surusėjimo nesą, nesą 
nutautėjimo. Partijos subiurokra
tėjimas su ordinais, naujais titu-| Pirmasis kalbėjo apie politinio 
lais, naujais luomais komuniz- (sąmojingumo ugdymą. Jaunimas 

nužudytas dr. Skrupskelis, vėžiu 
Europoje miręs prof. Z. Ivinskis, 
JAV-se širdimi miręs J. Ambra
zevičius. 

Visi su velioniu kartu dirbę 
nuoširdžiai prisimena savo ben
dradarbį a, a Vincą Rygertą, 

/• Daugaūis 

— Ar žinote, kad Kaukazas 
viena iš nedaugelio Žemės vie
tų, kur tiek daug įvairių kalbų? 
Be inilijoninių tautų — gruzi
nų, azerbaidžaniečių ir armėnų, 

tininkas, žurnalistas, redagavęs čia gyvena tautos, tautelės, tu-
studentu laikraštį, karikatūristas, rinčios tik po kelis tūkstančius 

Danutė Norvilaitė, baigianti žmonių. Pats margiausias Da-
N. Yorke kolegijoje socialinius; gestano rajonas, č ia gyvena 
mokslus, ateitininkė, dirba lit. Į 30 tautų. 
mokykloje, Vlike. 

mo nestiprina. Nebesą komuniz-
nes amerikiečių spaudos bendra- į mo ideologijos diskusrju, viskas 
daibis, Santaros veikėjas, Akira-jyra labai šabloniška, standartis-
S Ų redakcinio kolektyvo narys, j ka. Kaip pavyzdi d a v e j r j ų l e i -

Abu profesoriai nuolat seka išjdžiamą "Gimtąjį kraštą", kuris v 0 politinio pobūdžio. Geras 
arti ir toli Lietuvos gyvenimą, j yra atstumiantis, komunizmo |ženklas, kad į LB tarybą išrinkta 

esą vis kažkaip jaučia didelę bai
mę dirbti politinį - visuomeninį 
darbą, nors pvz. PLJ ketvirtojo 
kongreso programos trečdalis bu-

N O R I P I R K T I 

Lietuvos ateitis 
plėtimui. ]p stiprinimui ar pro
pagandai nepasitamauja. 

Dr. Mačiuika, kalbėdamas a- Kūrėjai yra prievartaujami, nė 
pie Lietuvos demografiją, davė r a kūrybos laisvės. Turi atiduoti 
eilę skaičiv, juos interpretavo ir komunizmo dievui duoklę — au-
mėgino duoti vaizdą, kas atsitiks 
Lietuvoje 10-20 metų laikotarpy. 
Šiuo metu vykstąs dėsningas pro
cesas: gimimai mažėja, prieaug
lis per 10 metų padidėtu 270,000 

daug jaunu žmonių, čia teks su
sidurti su gyvomis politinėmis ir 
visuomeninėmis problemomis. 
Pats prelegentas buvo vienas iš 
pasisekusio Washingtono žygio 

PIRKSIU SENAS TR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus, brangakmenius, auksi
nius kišeninius larkrodSlius ir "jado" 
papuošalus. Mokamos aukščiausios 
I ro įjlftn. 

Skambint 236-9836 arba 891-3334 

room in-law apt. Central air. 2y2 
car garage. 2 patios: Over V2 acre — 
beautifully landscaped. Appraised 
at $170,000,00. Owner selling at 
$158,500.00. TeL 274-6697 

6 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30,000.00. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. { rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — lncome Tax 

\ o taria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

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

ką, jei nenori būti sužlugdytas 
visais atživlgiais. Daug dedama 
pastangų iš tu varžtu išsiveržti, ryškiai iškelti kokią problemą, 

Gyvai perduoti pranešimai, j neužtenka ramios eisenos, bet rei 
, ^ » w — ~ ^ « - *• - • - , - - - (kuriuos ir čia tik labai trumpai jkia prasižengti ir su įstatymais, 
300,000, tad gyventoju skaičius j atžymėjau, išsaukė gyvy disku- kad rastum spaudos ar "media" 

Ieškau pirkt senos medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė-

organizatoriu, pabrėžė, kad daž-|des ir "Orientai" kilimą už priei 
nai, norint ko nors pasiekti arba 

Lietuvoje pasiektu apie 3,400,000, 
iš kuriu 4-5 vietiniai. 

Rusifikacijos pavojus yra, bet 
jis mažesnis n e g u tarp latvių. 
Prieauglio mažėjimas varžo pra 

sijų ir daug paklausimu- Prele
gentai savo atsakymais giliau iš
ryškino jų paliestus klausimus. 

•Bendrai, Lietuva yra atsiliku
si 15-20 proc. nuo Vakaru Euro-

monės vystymąsi. Miestai augajpos. Kai ūkininkas Lietuvoje iš 
po maždaug 50,000 per metus ir 
dabar sudaro 61 proc. VISŲ gyven
toju. K kaimų atvyksta 20-25,000 
kasmet. Žemės ūky dirbančiųjų 
kasmet mažėja, šiuo metu dirba 

maitina 8 žmones, Amerikoje 
pvz. 40. Už indėlius gauna 2 prc., 
prekių trūkumas yra didelis, ko 
kybė prasta. Aišku — rusifikaci
ja visomis priemonėmis varoma 

nam; is karnas. Tet 312-811-3334 

D £ M E S I O ! 

apie 350,000. Pramonėje per 10 |be t n e r a ryškių rezultatų. Tau-
metų iš 26 proc. pašoko iki 63 tiškumas stiprus. Lietuvai savo 
proc, aptarnavimo ūky, švietime j y^ų n€leidžia i rusų mokyklas, 
dirba 28 proc., prieš 10 metŲ,n c > r s okupantas deda daug pas-
dirbo 17 proc, per ateinančius tangų. 
10 metų gali pašoktii iki 40 proc. j A b - k a i t Q S b u v Q g e r a i 

•Pramone auga 0.6 proc., ž e - j ^ ^ ^ k a i p į profesoriams pri-
dera. Jas, kaip ir anksčiau skairy 
ta dr. J. Sungarlos, paskaita, mie
lai ištisai pasiskaitytų mūsų pe
riodiką seką žmonės. 

mės ūky nebeužtenka darbo jė
gos, tas gali iššaukti krizę ar ū-
kio kat?rtrofą. 

IŠ oficialios ir neoficialios in-
formacijos - statistikos galima hvenhno dėmesys mūsų 
susidaryti pragyvenimo standar- problemoms 
to vaizdą. N u o 1970 m. pinigi
nės pajamos kilo 2 proc. - 5 proc.,! Po šiltos ir saulėtos dienos va-
kainos oficialiai nuo 1.5 proc. -jsarotojai įraudusiais veidais su-
2 proc. 1977 m. pramonėje uždar-! grižo nuo Atlanto ar maudymosi 
bio mėnesinis vidurkis 172 rub
liai, bendras vidurkis 155 rub. 
Juodoji rinka, nelegalios paja
mos papildo dirbančiųjų kasas. 
Apskaičiuojama, kad yra 2.5 bil-
santaupų. Pinigų netrūksta, bet 
nėra ko pirkti. Lietuvoje esą 204, 
000 automobilių. 

Maisto, ypač mėsos, daug eks
portuoja (45 proc. visos mėsos 
gamybos). Būtų aprūpinime pa
daryta labai mažas progresas. 
Bendrai, gyvenimas gerėja labai 
pamažu. 

Dr. Rekašius kalbėjo apie Lie
tuvos perspektyvą iš politinio ir 

baseino vakarienei, kuri visada 
būdavo 6 vai., o po to vėl susi
rinko (liepos 4) pranešimams-

Tą vakarą kalbėjo į atosto
gaujančius jaunosios kartos ats
tovai. Į tą generaciją daugelio 
krypsta dėmesys, kaip i būsimuo
sius mūsų išeivijos politinių h 
kultūrinių darbų tęsėjus. 

Pokalbiui vadovavo Egidijus 
Sužiedėlis, mokytojas, o pranešė
jai buvo Linas Kojelis, LFB tary
bos narys, turįs magistro laipsnį 
iš politinių mokslų, dirbąs Pensi1 

^enijos JAV senatoriaus Schwei-
jker įstaigoje VVashingtone, atei-

platesnį atgarsį. Aišku, tokie pra 
sižengimai surišti ir su fiziniu 
pavojumi. 

Jaunimas turėtų lankyti Lietu
vą. Praktika parodo, kad jie grįž
ta patriotiškesni, pasiryžę dirbti. 
Pranešimą baigė ateitininkų 
himno žodžiais: "Dirbkim, kovo
kim dėl Lietuvos". 

Danutė Norvilaitė kalbėjo a-
pie jaunimo lietuvišką auklėjimą 
išeivijoj. Čia svarbiausią vaidme
nį atlieka tėvai, lit. mokyklos, 
stovyklos, organizacijos, bažny
čia, spauda. "Jei draugauji ar dir 
bi su lietuviais, reiškia "lots of 
mylės". 

Pasigendama programų vyres
niam jaunimui nuo 16-20 metų. 
Daugiausia aktyvaus jaunimo 
yra susibūrę skautų ir ateitinin
kų organizacijose. Jei Jaunimo 
sąjunga pajėgtų sujungti jauni
mą, esantį už šių organizacijų ri
bų, ji pateisintų savo buvimą. 
Jai šia kryptimi ir reikėtų nu
kreipti visą veiklą. Rengiant didės 
nius bendrus jaunimo parengi
mus. Jaunimo sąjunga turėtų bū
ti ryšininkė ar vadove, kaip pvz. 
Jaunimo kongrese ar panašiai. 

Sių jaunuolių pranešimų buvo 
klausytis tikrai įdomu ir malo
nu: graži kalba, aktualus turi
nys. Iš jų pokalbiu, atsakymų aiš
kiai buvo jaučiamas tikras susi
rūpinimas ne tik išeivijos ateiti
mi, bet ir pavergtos Lietuvos. Po 
tokių pranešimų kažkaip dingsta 
ir pesimizmas, nes, kol turėsime 
tokių Sužiedėliu, Kojelių, Danu 
čių, mūsų lietuviškasis judėjimas 
nesustos, 

V. Rociūnas 

miiimiiiiiiiiimiiiiiimimimiiiiiimiiiiit 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St, teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA .NOKElKIE.Vfi 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Labai pageidaujamos gero* rūAie» 

prekes. Maistas tš Europos sandelio. 
2608 W. 6» St-. Chicago, H). 60629. 

TEL. — WA 5-2787 

MiiiiiiiiiiiiiiiniMiiimiiiiinmiiinimiiii 
Jvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St , Chicago, DJ. 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

iiiniiiiniHiinHiiiHiiiiiiumimiinmimi 
mtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimuiiiiiii 

P L U M B I N G 
Lieensed, bonded, insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Giass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
iimiiiiiiiuumiiiHiiiiumiiimuuiuiiuHi 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tet — W A 5-8063 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

70 ir Mapiewood. 2 aukštų 3-jų bu
ri] mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 mas. garažas. 
Nebrangus. 

72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas. Įreng
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. B 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 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

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

HELP WANTED - VYRAI 

SHEET METAL 
Sheet metai model makers. S9.00 per 
hr. Shear operator. DriU press, pres* 
brake operatore. Starting 16.00 p«r 
hr. Mušt be eiperlenced. 

-
Hovvler Fabricatkm 

Addison 543-3600 

REF R I G E R A T I 0 N 
Assemble small units, also need 

help to design new units. Steady 
job. Good pay. Call — 

456-7300. Ask ior Bill 
CUSTODIAN 
Respoiaible person needed for full 
time custodial work in local scnooi. 
Contact NSSE0 at 500 S. Plumgrovt' 
Road, Palatine 

TEL. — 359-2110 

D £ M E S I O ! 

MACHINIST 
dependable man with a minimum of 
2 years ezperience workmg with a 
Bridgeport, lathe, surface grinder & 
simlar c-ąuipment. Mušt make own 
set ups. Small company offers excel-
lent salary & benefits. 

Contact Mr. Hughes 675-9473 
LIPSNER SMITH CORP. 

4700 W. Chase Ave., Lincobraood, Iii. 

VETTIHIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražiu paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražia* vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalai*. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

IKLP'WA>TED — MonaraT 

NIGHT SUPERVI50R 
MANA6R TRAIKEE 
PART SSD FUU TIME 

STEADY HOURS 
GOOD STARTING PAY 

TAUTS C0FFEE SH0P 
DEERBROOK MAJLL. 

DEERFD2LD, LLLLVOIS 
Tel, — 564-9856 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
o i apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mos. 

FRANK Z A P O L I S 
Telef. OA 4-8654 

3208:į W. 95th Street 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Ardier Ave. 
Chicago, 111. 60632, telef. 827-5980 

llliimillllilIlIlIlIlIllilIlMlllllltlHiilllillill 
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>OTARY PUBLIC 
TNCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
OIMINiU iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRASTMAI ir 
kitokie blankai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiimui 

T E L L E R 
F U L L T I M E 

Cashier experience helpful, will 
train. Typing reąuired. Good work-
ing conditions and benefits. 

SEE MRS. MAESTRE 

SIDINC-SOFFIT & FASCIA 
INSTALLERS 

Mušt have own truck and tools. 
Year round work. 

Call Chuck 284-0980 
» . 1 ! . . • — — 

MAINTENANCE SUPERVESOR 
Major processor of nonferrous 

metais reąuires two maintenance 
crew supervisors for the 2nd and 3rd 
shifts. Ability to lead men, unders-
tand machinery repair and weldings. 
Background in troubleshootings. Salary 

V A L O rvTįf 
KILIMUS IR BALDUS 
Plamuame ir vaflaox>Jame 

visų rftah} grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

iimiiiiiimiiiiimiiimiiiifiiimimiiimiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL 376-1882 arba S76-5996 

UllllllllllllllllllllililillllllHliliiillliiillIH 

I6NLOMOIAMA — rOR RENI 

ISNUOM. 5 kambarių butas Geras 
susisiekimas 71-os ir Western apy-

j linkėję. Skambint 737-4694. 
I 

ISNUOM. 4-ių kambarių butas 
4247 So. Artesian Avetme 

Skambint 247-3838 

ISNUOM. 4 kambarių butas 2-me 
aukšte iš kiemo. Apyl. 67-os ir Ar-
tesian. Skambint 737-4694. 

I $15,000 plūs. Call Mrs. DeForest at 
PROSPBCT FE3DERAL SAVTNGS «t4480O. 

AND LOAN .\SSOClATION I LESSNER CORPORATION 
1715 W. 47tk St. — TeL 523-8145 1000 N. North Branct. Street 

H E L P W A N T E D - F E M A L B 

— NO W HIR I N6 — 
P.YJl - MONARCH FOOD SERVICE 

Des Plaines, Illinois 
V KEY PUNCH O P E R A T O R 
V SECRETARIAL 

DAY TIME POSrnONS 

Contact: DOLOUES 694-4600 
We4ofey» — 9 AM. - 4 PM. 
AB Rqual Opoorttintrir R m H « t r 

• 

I 

I 

ISNUOM. BRIDGEPORTE — naujai 
atremontuotas 6 kamb. butas 2-me 
aukšte. Yra ir garažas. Kreiptis as
meniškai bet kuriuo laiku dienos me
tu { savininką Frank Braziūną, 
3143 S. Lowe Avenue. 

I&ntmm. Martyaette Parke 5 kam
bario bota* 2-me aukšte. Naujai 
dekoruotas. Pageidaujama pensi
ninkai. Telef. 778-6676. 

I 
COMPUTOR OPERATOR ' 

We have a challenging position in our Data Processing Depart
ment. working with an IBM system 32 computer. Some Data pro-
cesaing experience helpful. We will train a ąualified person on our 
system. Variety of duties makes this a most interesting position. 

For lnttrvitw call 
Biue Jay Fasteuers 

871-8150 
2929 N. Paulina 

http://5uuuonK.uuo.iao
file:///SSOClATION


SOSTINES LIETUVIAI ATSISVEIKINO SU 
PIRMUOJU LIETUVOS SAVANORIU 

Šeštadienį, rugpiūčio 18 d., Wa-
shingtone mirė pirmasis Lietuvos 
savanoris, Vyčio kryžiaus kava
lierius, pulkininkas ir neprikl. 
Lietuvos diplomatas Kazys Škirpa. 
Dar prieš abiems sostinės dien
raščiams paskelbiant nekrologus 
su platesne velionio biografija, 
"Amerikos Balsas" jau sekmadie
nio rytą savo laidose žinią perda
vė į Lietuvą. 

Atsisveikinimas įvyko antradie
nio, rugpiūčio 21 d. vakare laido
tuvių namuose. Prie trispalve vė
liava apdengto pirmojo Lietuvos 
savanorio karsto Šalia velionio 
našlės, sūnaus ir jo šeimos na
riu ir giminiu susirinko didelė da
lis Washingtono ir apylinkių lie
tuvių- Washingtono lietuviu ka-
fielionas kun. dr. T. Žiūraitis at
liko liturgines apeigas pagal nau
jąjį lietuvišką apeigyną, o atsis
veikinimo valandėlę pravedė 
veiklusis Washingtono lietuviu 
kolonijos narys ir vietos ateiti
ninku vadovas J. Vaitkus. 

Diplomatijos šefo ir Lietuvos 
diplomatų vardu atsisveikino Lie
tuvos atstovas dr. S. Bačkis: "Mū
sų mintyse ir širdyse Velionio as
menyje matome lietuvi, kuris vi
są savo gyvenimą reiškėsi aukš
čiausiu patriotizmu ir besąlygi
niu pasiaukojimu ginti Lietuvos 
interesus bei jos valstybinę nepri
klausomybe. Velionis, iškėlęs 
1919 m. sausio 1 d. Lietuvos vė
liavą Gedimino pilies bokšte, 
virš 60 m. rūpinosi, veikė, kad 
ji amžiams plevėsuotų tame bokš 
te. Pagarba jam už tai, o mums 
tebūnie tai gražus jo testamentas. 
Velionio gyvenimas, žygiai - ži
nomi. Jų nepamirš lietuvių tau
ta, nes jos istorijoj tai įrašyta.-." 

Lietuvos Laikinosios vyriausy
bės vardu atsisveikino buvęs tos 
vyriausybės narys, iš Detroito į 
laidotuves atvykęs, dr. A. Darnu
sis: 'Tarp daugelio Kazio Škirpos 
ryžtingų veiksmų ryžtingiausias 
buvo jo inciatyva tautos rezisten
cijai piieš Sovietų Rusijos okupa 
cine jėgą. Ši rezistencija buvo ap
vainikuota lietuvių tautos sukili
mu prieš raudonąją armiją. Pa
sinaudodama pirma pasitaikiusia 
palankia proga, lietuvių tauta vi
sam pasauliui pareiškė savo ne
pakeičiamą valią gyventi laisvai 
Ėr nepriklausomai. Šiuo verksmu 
buvo sugriautas okupanto sufab
rikuotas liaudies seimo farsas. Su
kilimu buvo įvykdytas reikšmin
gas istorinis veiksmas kovoje už 
laisvę. Ateityje 1941 m. sukili
mas vis labiau ryškės, kaip labai 
veiksmingas lietuvių tautos kovo
je už laisvę..." 

Vlrko vardu atsisveikino jo vai 
dybos narys ir Lietuvos laisvės 
kovų dalyvis dr. K. Jurgėla. PLB 
cv vardu atsisveikinimo žodį ta
ręs Alg. Gureckas pareiškė: "Vi
są savo gyvenimą jis paskyrė ko
vai už lietuvių tautos ir Lietuvos 
laisvę. Toje jis pasižymėjo išskir
tiniu įžvalgumu, drąsa, ryžtingu 
mu ir veiklumu. Jis ne tik dirbo 
lietuvių tautai ir už ją kovojo, 
bet ja taip pat pilnai pasitikėjo. 
Pasitikėdamas tauta, jis 1918 m. 
primygtinai ragino pašaukti sa
vanorius kovai už Lietuvos lais
vę. O be savanorių nebūtų buvę 
nepriklausomos Lietuvos dvide
šimtmečio, kuris dabar paverg
tai tautai tėvynėje yra neišsen
kantis vilties ir jėgų šaltinis. Pul
kininkas Škirpa pasitikėjo tauta 
ir tauta juo pasitikėjo. Kai jis 
1941 m. pašaukė tautą į kovą už 
laisvę, tauta atsiliepė visuotiniu 
sukilimu. Jis Irks atgimstančios 
bei atgimusios tautos istorijoje". 

U New Yorko atvykęs buv. ne
prikl. Lietuvos žemės ūkio minis-
teris J. Audėnas, atsisveikinda
mas Valstiečių liaudininkų są
jungos vardu, pastebėjo: "Kai tik 
Vilniuje pradėjo veikti Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė, velionis Škir 
pa 1919 m. sausio 1 d. savo ran
komis pirmą kartą iškėlė Lietu
vos vėliavą Gedimino kalne— 
Kaip karys, velionis labai gerai 
pasižymėjo frontuose prieš Lietu
vos priešus bolševikus ir lenkus, 
orgaruz«v> karinius dalinius ir, 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn, 

dar būdamas visai jaunas kari
ninkas, vadovavo savo suorgani
zuotam 5-jam pėstininkų pul
kui..." 

Kultūros tarybos pirm. balti-
morietis A Radžius atsisveikino 
JAV LB krašto valdybos vardu, 
Lietuvos karininkijos vardu žodį 
tarė jūrų kapitonas P. Labanaus
kas, o LB Washingtono apyl. vai 
dybos vardu jos pirmininkas, jau
nosios kartos atstovas dr. S. Nau
jokaitis, žinomojo Lietuvos Akty
vistų fronto nario M. Naujokai
čio sūnus. Jis sakė: "Jaunojoj kar
toj visais kritiškais momentais 
pasireikšdavo pranašios asmeny
bės pasišventusiai atlikti tautai 
pareigas. Dar jaunas 23 m. vyras, 
Škirpa tokiai pareigai atsidavė, 
tapdamas pirmuoju savanoriu iš
kovoti Lietuvai laisvę. Prisiėmęs 
šias pareigas, jis pasiliko klusnus 
pareigos vykdytojas. Vyčio kry
žiaus kavalierius visu gyvenimo 
laikotarpiu intensyviai rūpinosi 
ir sąžiningai dirbo savo kraš
to laisvei atgauti, išlaikyti ir ap
ginti-.." 

Atsisveikino valandėlės prave-
dėjui J. Vaitkui atsisveikinus Wa-
shingtono ateitininkų vardu, su
giedotas Lietuvos himnas, o po 
to velionio sūnus inž. Kazys Kęs
tutis keliais šiltais žodžiais prisi
minė mirusį tėvą. 

Rytojaus dieną po kun. dr. T. 
Žiūraičio atlaikytų lietuviškų Mi
šių domininkonų bažnyčioje pir
mojo Lietuvos savanorio pulk. K. 
Škirpos palaikai buvo palaidoti 
Cedar Hill kapinėse, kur ilsisi 
kalbininkas A. Dambriūnas, po
etas H. Radauskas ir eilė kitų ži
nomų lietuvių. 

Jūsų korespondentas gyvą 
pulk. K Škirpą pirmą kartą gyve
nime kaip tik pamatė tose pačio
se kapinėse pernykščių Vėli
nių vakarą, lietuviškų apeigų me
tu. Joms pasibaigus, pulkininkas 
labai atidžiai apžiūrinėjo pažįs
tamųjų kapus bei paminklus. Per 
ateinančias Vėlines jau ir ant jo 
kapo degs žvakutės ir susirinkę į 
kapines prisimins dar vieną žy
mų lietuvių tautos asmenį karį, 
diplomatą ir stambaus veikalo 
Sukilimas" autorių-

VLR. 

— Ką tinginys padirbs — su 
velniu pusę pasidalins. 

Duaetišlda patarlė 
iiiiimiiiiiiiiinniiiiiii 

MOKYTOJŲ DĖMESIUI 

Dr. A. Ulttm** paniyts LIETU-
VTŲ KALBOS GRAMATIKA Ir SIN> 
TAKSt, pritaikyta VUMįm aakyk-
tarns Ir kata* tik S dsi. Pripaitau LB 

toj Mka r n w n MC 

Ta* pat labai vertina* knyga V. 
UutovUton LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE tr AUSTRIJOJE 1M4-

7# paL m daugyba nu* 
tr nirtliilĮ m abto-

Ir kaina tfk U 
SU! patai h-

DRAUGAS 
4515 W. SSrd Stone! 

m. 

J. B U R K U S 

ARTI T IKSLO 
"Be iioa knygos neturėtų 

būti nė vienos šeimos, i i kurion 
kas nors mirtimi yra išvykęs 
amžinybėn." 

I i autoriaus pratarmės 

"Sfidsvos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6.75. Illinois gyvento
jai prideda 30 et. valstijos mo
kesčio 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4M5 W. ftSrd 84. 
CbJcago, TJL 60620 

PAMINKLAS VEDECKUI 
ATMINTI 

Praėjusį rudenį mirusiam a. a. 
Leonui Vedeckui ir palaidotam 
Marijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno seselių kapinėse, Putna-
me, suruoštas paminėjimas, pa
šventinant paminklą ant jo ka
po rugpiūčio 8 d. Šv. Mišias lai
kė ir paminklą pašventino prel. 
V. Balčiūnas. Dalyvavo velionio 
duktė su vyru ir vaikais dr. J. 
ir B. Balčiūnai iš Ohio, jų sū
nus inž. su žmona, žinoma so
liste Violeta Balčiūniene iš Bos
tono, Masaičiai iš Marylando, 
Skėriai iš netoli esančio Woods-
tocko, pora kitų svečių, kelios se
selės ir būrelis vietos lietuvių. 
Po apeigų visi susirinko Skėrių 
namuose pabendrauti ir papie
tauti. 

Velionis Leonas Vedeckas iš
keliavo amžinybėn sulaukęs 82 
m. amžiaus. Šiame kraite visą 
laiką gyveno VVorcesteryje, Mass., 
ir ligi pensijos metų dirbo gamyk
loje. Labai mėgo gėles ir bites, bu
vo vaišingas ir daugelį pavaiši
no medumi, o už gėlių auginimą 
ir gėlynus gavo aukso medalį iš 
miesto valdybos. 

Lietuvoje jis buvo karininkas. 
Vokietijoje ilgiausiai gyveno 
Scheinfelde. Priklausė lietuviš
koms organizacijoms, bet jose 
aukštesnių pareigų nėjo. 

Aukščiausiojo šviesa tešviečia 
tau, Leonai. 

SESELĖS JANINOS AUKSINIS 
JUBILIEJUS 

Rugpiūčio 15 d. seselė Janina 
Veronika Bainaravičiūtė, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vienuo
lijos seselė, atšventė savo 50 me
tų vienuolinio gyvenimo sukak
tį. Šv. Mišių metu, kurias laikė 
vienuolyno kapel. kun. S. Yla 
vienuolyno koplyčioje, seselė at
naujino savo vienuolinius įžadus. 
Pamaldų metu gražias giesmes 
giedojo 30 susirinkusių seselių, 
vadovaujant muzikei seselei Ber
nadetai (Angelikai Matukaitei). 
Dalyvavo būrys vietos lietuvių ir 
keli svečiai iš toliau. 

Po pamaldų visi dalyvavę su
sirinko vienuolyno valgykloje ir 
sveikino seselę Janiną, linkėda
mi jai Aukščiausiojo ps'?imos ir 
būti pajėgiai dirbti toliau Die
vui ir tėvynei. Trumpai pasimel
dę ir sugiedoję „Marija, Marija" 
visi papietavo. Seselės 2 broliai 
ir 2 seserys Lietuvoje negalėjo 
dalyvauti šiame jubiliejuje. 

Seselė Janina gimė kaime tarp 
Seirijų ir Alytaus. Jos našlė mo
tina vargo augindama 8 vaikus. 
Ji įstojo vienuolynan Marijampo
lėje 1927 m. Sesele būdama gy 
veno keliose vietovėse, bet ilgiau
siai Marijampolėje ir Telšiuose. 
Vokietijoje gyveno keliose vieto
se, bet į Kanadą išvyko iš 
Scheinfeldo. Toronte dirbo vai
kų darželyje, Putnaman atvyko 
jau būdama Kanados pilietė ir da
bar čia nuolat gyvena. Seselė iš
moko taisyti ir įrišti knygas ir 
tuo jos talentu naudojasi vienuo
lyno spaustuvė. 

Ilgiausių metų seselei Janinai. 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS 

Prieš 400 metų įsteigtam Vil
niaus universitetui ruošiamas 
minėjimas Putname. Ruošia LB 
Connecticuto apygarda, vado
vaujant kultūros reikalų vadovei 
Zitai Dapkienei 

Minėjimas pradedamas pamal
domis, kurias laikys kun. Vai d. 
Cukuras vienuolyno koplyčioje 
12 vai. Iškilmingas minėjimas 
įvyks Matulaičio namų salėje 2 
vai. p.p. Paskaitą skaitys, turbūt, 
vienintelis šiame krašte iš Vil
niaus univers. esąs dekanas ir do
centas Antanas J. Vasaitis. Me
ninę dalį atliks skaitymais — G. 
Ivaškienė, V. Vebraitė-Gustienė 
ir akt V. Valiukas, koncertu — 
solistė O. Pliuškonienė su prof. 
muziku V. Marijošium. 

Didesnės lietuvių kolonijos or
ganizuoja autobusus atvykti į šį 
minėjimą. Norintieji po pamaldų 

užkąsti prašomi iš anksto pra
nešti Z. Dapkienei, tel. 828-9200 
arba dr. J. Kriaučiūnui, tel. 928-
-7434. 

SVEČIAI 
Putnamo seseles nuolat aplan

ko lietuviai iš arti ir toli, kele
tas net iš Lietuvos. Jie greta esan
čio Alkoje — Amerikos Lietuvių 
Kultūros archyve ir Marianapo-
lyje ieškojo ir rado kai kurių 
knygų ir straispniu, kurių neturi 
net Vilniaus universiteto biblio
teka. Lankėsi čia Lietuvių Katali
kų mokslo akademijos valdybos 
pirm. kun. prof. A Liuima iš Ro
mos, Lankėsi ir daug daugiau vi-j 
suomenininkų ir kultūrininkų, TDRLA POLICIJOS VADOVUS 
kaip pvz. rašytojas V. Alantas, 
nes čia gyvena jo sesuo Ses. Ri-| Chicagoje iškyla poros poli-
ta, prel. J. Balkūnas lankė prel. j " i ) 0 3 vadovų skandalas. Įtaria-
Jurą ir daug kitų. Neįmanoma \ mos suktybės ryšium su poltei-
išvardinti visų lankytojų dėl vie-i jos automobiliais. įtariamieji ti-
tos stokos. 'riami. 

— Seselių naujo vienuolyno, DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 
statyba greitai prasidės, nes vi
sos kliūtys nugalėtos ir mieste
lio valdybos sutikimas gautas. 
Naujas pastatas verkiant reika
lingas, nes senojo neapsimoka tai
syti, o ir pataisius liktų labai ne-1 
saugus ir vyresnio amžiaus sese- į 
lems neįmanomas. Tikime, kad į 
visi lietuviai seseles parems, nes i 
jos savo darbais to nusipelnė. 

— Prel. P. Juras neseniai grįžo j 
iš ligoninės ir vėl pradeda rū-! 
pintis savo kūriniu „Alka". Kun. j 
J. Tautkus dar leidžia dienas vie
tos ligoninėje, širdžiai sutrikus. 
Linkime negaluojantiems greitai 
pasviekti. 

J. Kr. 

30 

M A . AIDUI GAIDELIU! 
tragiškai žuvus Australijoj, Tėvui kompozitoriui 
JULIUI GAIDELIUI ir visiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Bostono Jono Vanagaičio 
šauliu Kuopa 

Mielai mamytei 

A. f A. STANISLOVAI PALTAROKIENEI 
amžinybėn iškeliavus, ALDONAI, JONEI bei arti

miesiems gilią užuojautą reiškia ir kai tu liūdi 

Danute ir Jonas Bariai 

A. t A. STANISLOVAI PALTAROKIENEI 
m i r u s , 

mieloji JONE, mes esam kartu Tavo liūdesyje, 
netekus Tau taip brangios ir mylimos Mamutes. 
Guodžiame Tavo TĖVELĮ ir ŠEIMĄ. 

III. Liet. Gyd. Ir Danty Gyo\ Dr-jos 
Pagalbinis Motoru Vienetas 

4 D 
1979 m. rugpjūčio niėn. 9 dieną mirė BRONĖ MONKEVTClENfi 

iš Dorchester, Massacfcusetts. Buvo palaidota rugpiūčio 11 dieną 
Forest Hiiis kapinėse iš šv. Petro lietuvių bažnyčios South Bostone. 

• 
Nuoširdi padėka reiškiama klebonui kunigui Albertui Kontak

tui už iškilmingas šv. Mišias, gražų pamokslą ir palydėjimą į ka
pines, o solistui Benediktui Povilavi&ui ir muzikui Juliui Gaideliui 
už giesmes h* grojimą vargonais bažnyčioje. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, laidotuvėse, už 
šv. Mišių aukas, gėles k* gausias aukas lietuvių ir Tautos Fon
dams. Ačiū Josepb C. Lubin, laidotuvių direktoriui už malonų ir 
rūpestingą patarnavimą. 

Bagdonavičius, Stašaičiai ir Januškos 

Buv. Lietuvos diplomatui. Karo attache Berlyne 

|A. t A. Gen. ši. pik. KAZIMIERUI ŠKIRPAI 
mirus Washington, D.C., jo žmonai gerb. poniai 
BRONEI ŠKIRPIENEI ir sūnui inž. K. ŠKIRPAI su 
ŠEIMA giliausią užuojautą reiškiame. 

Andrušių teima 

j i i i iMii i i i i i i i i i i i i imi mmmmmmmmmmmmmmmmtnmtnmmm^ I 
pum DOVANA IVENCIV m orams PROGOMIS = 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- i i m i i -
- PnL JMOM 

Maojuia yra pratilta) formato, {ristas kištais Tiras* 
Bais. Vertimai padarytas grasia lietuvių kalba, 
parduodama prisiaama kaiaa. 

Oaasama "DRAUGO" 
Kaina. — $8.00 

mioott aj vsato|si prašomi pridėti 50 
(Kitur gyTsasatieJi prietikiu 25 

Gsra anga ristam* jrigrtl NasjJaJ U 

data laida 

D R A U B A S 
4548 Wett SSrd Streef 
Clileefo, llllaoJt 60621 

Brangiam tėveliui ir seneliui 

i t A. VINCUI RYGERTUI m i n u , 
seses RUGILC ŠLAPKAUSKENĮ ir RUGILĘ ŠLAP-
KAUSKAITC giliai užjaučia 

Kernavės Tunto Seses 

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 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 S o . Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi t age A v e n u e 
Telefonas — YArds -1741-2 

i 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS M O D E R M S K O S KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK fLACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 VV. t.oth STREET Tel. REpublic 7-1213 

U02<? Southvvest Highvvav Palos HiUs, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. 
331o SO. LITUAMCA A \ F . 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th \ „ . . ( ICLKO, ILL . Tel. OLympk 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 30 x Uršulė Rastenienė, Auna 
Paurazienė ir Jean Pargauskas 
buvo Moterų seime išrinktos į 
Skundų komisiją (o ne tik U. 
Rastenienė, kaip ankstyvesnėje 
korespondencijoje buvo paskelb
t a ) . Už klaidą komisijos nares 
atsiprašome. 

X Dail. Bronius Murinas su
tvarkė ir parengė spaudai a. a. 
dail. Povilo Kaupo monografi
ją, kurią spausdina dr. Mykolo 
Morkūno spaustuvė. Monogra-

x Liet. Skautu Sąjungos At
lanto rajono stovyklos "Švytu
rio" vadovai ir stovyklautojai 
su visų parašais atsiuntė svei
kinimą "Draugo" redakcijai. 

Į Stovykla vyksta Bolton. Mass., 
skautų stovyklų vietoje. "Švy
turio' ' stovykloje dar yra Sese-

x Kur, Juozas Dambraus-! riJos pastovyklė "Palanga" ir 
kas, Marijonų vienuolijos pro- į Brolijos pastovyklė "Gintaras". 
vincijolas, rugpiūčio 30 d. išvy- i Visiems vadovams ir stovyklau-
ko į New Yorką, kur turės ke- tojams linkime sėkmės ir dė- fija kurios tekstas >Ta lietuvių 
lėtą posėdžių, o rugsėjo 8 d. i š - j o j a m e už sveikinimus. 
skris į Romą. Ten bus Marijo- j x y i va Bartkutė, Danguolės 
nų vienuolijos vyriausio vado-!& į ^ Eugenijaus Bartkų duk-
vo, generalinės tarybos ir visųjtė, kuri pasižymi mokslo gabu-
provinciolų ilgesni posėdžiai vie- m a į s įj- pirmauja mokykloje, 
nuolijos bendrais reikalais, ypač lanko lituanistinę mokyklą ir 
ruošiantis būsimam visuotiniam y^ aktyvi skautė, nesibijoda-
susirinkimui — kapitulai. Į Chi- WJSL padaryti šeštadieniais ir 
cagą grįš tik rugsėjo pabaigo- sekmadieniais 220 mylių kelio, j ̂  K o r p xeo-Uthuzms. šuva-

žiavime Tabor Farm. 
x Jonas Benas, yra vienas 

iš trijų bėgikų, kurie, norėdami Romoj ilgametis dėstytojas rr; m ė j e m o k i m a i i r cia laimėjo; ^ ^ 
Liet. Katalikų mokslo akademi-; trečią vietą. Ji laimėjo pirmą 
jos centro valdybos pirminin- \ vietą savo amžiaus mokinių tar
kas, atvyko į Chicagą dalyvau-|pe ) kaip daugiausiai perskaičiu-
ti akademijos suvažiavime irjsį knygų ir surinkusi 110 dol. 
Vilniaus universiteto 400 metų pagelbėti sergantiems daugely-
sukakties minėjime. Svečias iš j e skleroze. Už tai ji buvo pa-
Romos, lydimas kun. Juozo Be- gerbta South Bend, Ind., Notre 
lecko, SJ, aplankė "Draugą" ir Dame universitete, 
pasitarė suvažiavimo informa 
cijos reikalais. 

x "Chicago Tribūne" iš , T . 
spausdino Amerikos Lietuvių i *•> V i t a l i o l r Modestos Umbra- nas Bendziunas. Gyvena 8*51 

sų sode, South Lemont Rd. Ba- " ' ^ - " """"" ~n 

rą tvarkys Romas Račiūnas ir 

anglų ir vokiečių kalbomis su 
72 paveikslų nuotraukomis, iš 
spaudos išeis lapkričio mėn. pra
džioje ir bus platinama Kaupo 
pomirtinės dailės parodos me
tu, lapkričio 16 d. 

X Žurn. Bronius Tiškus, bu
vęs "Akademiko" vyr. redak 

IŠARTI 
IR TOLI 
l A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai Leonia, N J, š. m. rug
sėjo 9 d. išskrenda ilgesniam 
poilsiui Europon. Grįždami s u k 
tos Anglijoje, aplankys inž. 
Baublį, kun. S. Matulį, kitus 
draugus ir pažįstamus Anglijos 
lietuvių ir anglų kultūrinius 
centrus. 

— Dr. Vytenis Vasyliūnas, 
žinomas geofizikas tarptauti
niuose sluoksniuose, nes jis. da
lyvauja įvairiuose simpozimuo-
se. šįmet jis skrenda į Austra

le. Neseniai ji dalyvavo visuomeni-
x Kun. prof. Antanas Liui- in į0 m o k s l o konkurse, kur buvo 

ma, Gregorianume universiteto susirinkę iš 16 mokyklų pasižy-
sains. Nuotr. J. Tamulaičio 

mylių. J. Benas yra nuostabiai 
malonus jaunikaitis su pasigė
rėjimu didžiuojasi savo kilme 
ir kiek moka, sutikęs lietuvį 
sveikinasi tik lietuviškai. Be to, 
jis yra priklausęs "Neries" klu
bui. Jonas Benas yra sūnus 
Jurgio Benas (Bendžiūnas). 

x Lemonto LB gegužinė bus Tėvo brolis Chicagos lietuviams 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 9 gerai atmenamas a. a. kun. Jo-

torius, bus pagrindinis kalbėto-! Kr- Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė su spaudos atstovais mokyklos 20-mečio veiklos paminėjime. Iš kai- liją, kur dalyvaus Internationa-
1 rės: kun. J. Prunskis, A. Juodvalkis, D. Bindokienė — vicedirektorė, S. Juškėnas, I. Bukaveckienė — dir. pav. liniame simpoziume, kuris įvyks 
pradinės mokyklos reikalams, J. Janušaitis, J. širka — dir., J. Variakojis — tėvų komit. pirm. ir mokyt. J. Ja- tarp 27 lapkričio ir 1 gruodžio 

Melbourne, Australijoje. Ten 
dr. Vasyliūnas skaitys paskai
tą. Taip pat gruodžio 3-8 įvyks. 
General Assembly CamberrojeV CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Tarybos informaciją apie remi 
mą 45 pabaltiečių Maskvoje ke- , . , 
liamą tautų apsisprendimo r e i - į R o m a s B u r b a ' P a d e d a f* k l t * 

So. VVhipple, Chicago, 111. 60652. 
x Vytautas Vepštas iš Abu 

Dhabi rašo: "Sveikinimai vi-
ka:ą :.: — -„: La-.v:-: > E s t i - 1 t o s a P y U n k ė s n a r iU- Lietuvis-į šiems čikagiškiams. Atvykau 

'. ka muzika rūpinsis Modestas čia darbo reikalais dviem savai 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 
CHICAGOS AUKŠT. LIT. 

MOKYKLOJE 

Chicagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla, veikianti Jau
nimo centre (5620 So. Clare-
mont Ave.), 1979—1980 moks
lo metus pradeda rugsėjo 8 d. 
Nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. se
nųjų mokinių registracija. Tuo 
laiku turi persiregistruoti per
nai mokyklą lankę mokiniai, 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Svečiai iš Australijos. 

Kristijono Donelaičio pradi-
, ,nė ir aukštesnioji lituanistinės 

^ ^ m . a ^ ^ a m a ! , , l C ! > r t e : mokyklos 1979-80 m. pradeda 

ne visą, tai bent pusę mokės- žadėtinį Beną Skvirblį. Namas 
čio už mokslą. Šios pareigos at-! erdvus, o aplinkui lankos pa
likimas labai palengvintų Tėvų'puoštos dekoratyviniais me- j Australiečiai Vladas ir Pamela 
komiteto darbą. Informacijai diiais, krūmais ir gėlėmis. j Valuckiai, atostogaudami Ang-
skambinti vakarais tel. LUĮ Viešnios išsiskirsto po visus j Ii Joje, aplankė Liet. sodybą, 
5-2629. Juozas MasiBonis kambarius ir kiemą, o Šaraus-į Liet namus i r visus jaunimo 

Į kas ir ponia su didžiausiu nuo-j kongreso renginius. V. Valuc-
K. DONELAIČIO LIT. MO-'širdumu vaišina viešnias. kis» P r i e š išvykdamas Austra-
KYKLOS PRADEDA MOKSLO Jaunieji mano, kad čia vyks- į Hpn, yra gyvenęs Mancheste-

METUS ta pasveikinti aukšto mokslo ryJe-

AUSTRALIJOJE laipsnį įsigijusį kun. dr. J. Sa-
rauską. 

Prie dovanų stirtos buvo pa-
— A. a. Antanas Šimkus mi

rė rugpiūčio 19 d., Melbourne, 
j«; !„,^„« ^^4.^;„A«._: ; „ i_~_« Ka m u z i k a rūpinsis Aiuuesuus cia uaroo reutaiais uviem savai- , - . . . . . . . "iunjiuuo J . . /I . / -UV m. ^IOUCUO „ J - .».; 4„,.„;^; MiAnrĄnAHmn "»«— " w **"» '~~—— -
iai, kurios neteisėtai inkorpo-, „ . » . . . . », les. Šios pareigos neatlikimas > •• « j TI_ « , _ . _ . įsodinti jaunieji. Atidarinėjimo , , - 0 .... ». . ,. XXn 
L ^ a ; ^ ,n 0 +„ c , i , , n o , -PO Jakaitis. Bus ir laimės šulinys, tems, teks išbūti 2 mėnesius. L .. ,\~. f , - . , . l u m d a , rugsėjo 8 d. Francis M. McKay; •» r * J sulaukęs 73 metų amžiaus. Pa 
ruotos i Sovietų Sąjungą. Pa-, > » , _ ; ' ; „ _ ^ ^ ^ ~ \** &en* ^h^ t™kd° to l imesn i . v a , B t u H n į o m r t i r o H r t f l ™f,i™_ d a r b o e m e s i Benzs' J l s D i e v 0 laidotas TemnlestnwA kaninė*. 

T .. . . .. i Blogiausia ne tiek karštis —! "** T"* „ "T* " * ~ " i valstybinės mokyklos patalpo-zymi, kad dr. K. Šidlauskas, x Lemonto ir apyluikes ke- ,° »_J~_ . \J~ , . . , I normalų darbą. L ^ ^ ~ «C;^s«M A ^ 
A14. . . - . j • -• . « , , « • . , B iki 120°F u* 95% dreemes, bet , . . n , . , . , . s e (6901 So. Fairfield Ave., Altos pirmininkas, padare si pa- tuviams sv. Mišios bus laiko-1 ̂ _ ^ _ _ ; ^ 1 _ A „ _ ' ̂  Ly^ai 9 vai. prasidės patai-1 C h i c a g 0 i m ) 9 v a l ryto ^ [ 
reiškimą, kad Maskva, kuri lau- mos lietuvių kalba šį -
žo Helsinkio susitarimus, laužo nį, rugsėjo 2 d., 12:30 p. p. a e

 m a l f ir" 
sekmadie- j ^ent&a pasninko mėnuo — Ra-

apdovanotas paprastu, natūra
liu sąmojum. Kiekvienam daik-

Nuo 4 vai. ryto i k i ^ U f ? ? 3 ^ * ? " ? " * 5 n l po pietų mokinių regis 
. . I grąžinimas. Neatbkę šios parei- 4.rac;4a ir tautų apsisprendimo teises. Andreis seminarijoje (511 E . ! 1 * muzulmonams matant: b u s . ^ ^ ^ t o j e pačioje ^ 1 % „ 

X Dariaus-Girėno Utuanisti- 127 St. Lemont). Po pamaldų fertl ^ m - gresia iki 30 E - . ' " Pradinėje 
nė mokykla 1979 m. rugsėjo 8 visi turės progą pabendrauti į į ^ į į ^ ! ^ ; . " ! 1 ^ ^ ^ ^ 
d. 9 vai. ryto pradeda mokslo prie kavutės, 
metų registracija ir pamokomis 
Jaunimo centre Chicagoje. In- nimo kongreso atstovė iš Vene 

gos bus paliekami toje pačioje 
klasėje. 

10 vaL naujų mokinių priė-

mokykloje veiks 
vaikų darželis, parengia-

čiams. Beveik kaip Irane. Ger-' " — - - — , # * *- - - •# f— i m as i s skyrius, I-mas, U-tras, 
, „ • 7 m i W n f , ,ti ir valgyti galima tik vieibu- ™™S- Baigę pradines lit. m o - j ^ . ^ w y fc 
X Regma Zavadzkaite, Jau- ^ J ^ ^ — ^ ^ ^ ^^los ̂  s ^ J . 5 ^ C " I byr i a i . J darželį priimami vai-

imami be egzaminų. Jie tą die- t,_; . . . _ . T 
«„ . „ ^ ~*JZZ ! „ , „ . , . , „ __ ! k a i ketverių metų. I parengi-formacijai tel. 476-5381. , cuelos, nutarė pasilikti Vasario d a u 3 a i m - Ew«<> ™*MZL pne tmį a t s i n e š t i m o k v k l o s .. , 

X Dr. Kazys Bobelis, Vliko 16 gimnazijoje vieneriems m e - ! P l e n t ^ . P f dykumą rodo, kad ^ ^ ^ ^ u ž s i r e ^ t n i o t i £ j Į ^ . s k y n ^ Pm™™ ^ ^n~ 
valdybos pirmininkas, ir Liūtas tams mokytis Hetuvių kalbos ir f u ^ f . kup«nu»jnų, panašiai b laikyti egzamnus iš ̂  " f * *™ .^° . £ 
Grinius, Vliko valdybos narys, lituanistikos. Tai jau penkta i k a i P Wisconsme stirnų". ^ ^ ^ £ * * £ kurso. I ̂ m ° Y, ^ ? *?*??* 
atvykę į Chicagoje vykstantį Pietų Amerikos lietuvaitė, ku-! x Nuoširdžiai dėkojame, į N o r j l a i k y t i ^ į 6 k l taxį ^ . ! I*7™3. s u p n a i a r D a ^ ^ n e " 
Vliko tarybos posėdį pereitą ri kongreso proga susidomėjo, kad Draugas beveik kasdien j^k y tį egzaminus iš 5 klasės kur-! £* a i n e k a i b a n - i e m s vai-
seštadienį buvo susitikę su PLB gimnazija. Jauniausia veiklios ' m us aplanko. Džiaugiasi juo ir \ s o

 a m s 

valdybos pirmininku Vytautu , Zavadzkų šeimos narė y ra ki- toli gyvenanti mūsų dukra, nors i Registracijos dieną visi mo-
Kamantu pasitarti bendrais lie-; lusi iš Valencijos. Gimnazijos ilgokai trunka, kol dienraštis j kiniai turi mokykloje įsigyti są-

Aukštesnioje mokykloj veiks 
V-ji, Vl-ji, VH-ji ir VTJJ-ji kla-

laidotas Templestowe kapinėse. 

— Vilniaus universiteto 400 
tui, kurį jis atidarė rado gra-lmetų sukakties akademinis mi-
žų sąmojingą įvertinimą ir do-|nėjimas suruoštas rugp. 19 d-
vanos savininkui dėkingumą, i Melbourne. Dalyvių buvo apie 
Tas jo sąmojus dalyvių tarpe į 450, jų tarpe apie 40 australų 
sukėlė nuoširdaus juoko. Ka-i svečių profesorių parlamenta-
dangi gražių ir vertingų dova- j rų. Minėjimą pradėjo Alg. Mil-
nų btivo daug, tai ir geros nuo-į vydas, paskaitą skaitė prof. dr. 
taikos per kraštus. j Zigmas Budrikis. Koncertinėje 

Visi širdyje džiaugiamės, kad dalyje pasirodė jaunieji daini-
buvo vartojama tik viena mūsų j ninkai — Virginija Bruožytė. i r 
tėvų kalba, kad kuriasi graži i Arūnas Bruožas. Buvo dekla-
lietuviška šeima. Rasutė kuk-1 macijų. Gražiai dainavo "Dai-

tuviškais reikalais. i reikalų vedėjas ir Vokietijos LB juos pasiekia. Jubiliejaus pro- siuvinius, vadovėlius ir kitas j 3^s- l v " t ą aukštesniosios kla-
X Akademinis skautu sąjfi- vicepirmininkas rugpiūčio 24 d. ga linkime dar ilgai gyvuoti", reikalingas knygas. Kokių va- i SC priimami mokiniai, išėję Lie-

dis mini Vilniaus universiteto; B. Lukošius telefonu kreipėsi į' — rašo Ant. ir P. šošės, siųs- j dovėlių kuriai klasei reikia, su- i tuvių Bendruomenės nustatytą 
400 metų sukaktį, išleisdamas Pasaulio Lietuvių Bendruome- darni Garbės prenumeratos mo- žįnos vietoje. Tėvai prašomi re- l pradinės mokyklos programą ir 
sukaktuvinį medalį, kurio pro- į nės valdybą ar galėtų ir šiai j kestį. Labai ačiū 
jektą yra paruošęs skulpt. V. ] mokinei parūpinti stipendiją. x S. Drevinskas, Hartford, 
Kašubą. Sį medalį bus galimai x Alfa ir Birutė Budriai iš Conn., sveikindamas sukaktu-
įsigyti Jaunimo centre, Chica-1 Adelaidės, Australijos, pernai vininką "Draugą" ir jo paren- i Windsoro, Kanadoje, dažnai pa
goję, LKM akademijos suvažia-. lankęsi "Drauge", 70 metų su- gimų komitetą, atsiuntė 11 do-! remia "Draugą". Ir dabar su-
vimo metu. Ten pat bus galima į kakties proga, sveikina "Drau- j lerių auką. Esame labai dėkin-1 kakties proga, jis savo sveikini-
gauti ir medalio plakatą, pa- j gą" ir siunčia 15 dol. auką. La- į gi. mus dienraščiui sušelpė 25 dol. 

gistracijos dieną sumokėti, jei pristatę baigimo pažymėjimą 
1 arba išlaikę įstojamuosius egza-

/. Stanislovas Vilinskas iš minus. Egzaminai bus rugsėjo 

ruoštą dail. Vinco Luko. bai ačiū. 
x Paaukota Petro Sližio v a r - ' . X

T * u n - dr. Viktoras Rimše-
du $100 ir Kęstučio Jeronimo , , S V l

1
l n i a U S U n l T e r ! l t e ! : t T6-3-1 

Butkaus vardu S100 į lietuvių 
katalikų fondą ateities bažny 

X "Džiaugiamės Dranga, bet 
dienraštis mus pasiekia vėžlio I 

me skaitys paskaitą "Teologija P * 5 * Z i n o m a ' č i a n e l e i d ė ' 

auka. Esame jam labai dėkin 

Vilniaus universitete" penkta- jų, o pašto kaltė" — rašo mums 
Antanas Poškus iš Kanados, at-xi~, «• • K«- T i i dienį, rugpiūčio 31 d. 10:30 n L p T ? ^^»«» " M U d U O S 

čios statybai Janonių laukuose, J a u n i m f t
5 ^ n t r o d i d ž i o i o i p aa.»naujindamas prenumeratą Skiemonių valsčiuje, kur Svč 

Panelė Marija apsireiškė 1962 
m. liepos 13 d. toje vietoje, ku 

Jaunimo centro didžiojoje sa ir 

lėje. Kun. prof. Paulius ^ b i _ ; d a r n a s auką. Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 5 doL — 
Albinas Micuta; 3 dol. — S. 
Diržius; 2 dol 
bickas; 1 dol. — M Vaitekū
nas. Visiems dėkojame 

Ii, rami, darbšti mergaitė, o Be
nas, iškalbus, humoristas, vie
nas kitą papildys. Dieve duok 
jiems laimės. 

Taip mums besilinksminant 
atvyko ir kun. dr. J. šaraus-
kas. Ta pačia proga ir jis bu
vo daktarato įsigijimo ir į Bal
tuosius Rūmus patekimo proga 
pasveikintas ir palinkėta sėk
mės. 

V. Janušaitienė visus svečius 
8 d. Francis M. McKay mo-į labai nuoširdžiai pavaišino, 
kykloje 10 vai. ryto. Mokiniams,! Saulutei besileidžiant skirs-
kurie yra baigę K. Donelaičio tėmės namo, parsiveždamos 
pradinę mokyklą, įstojamųjų 
egzaminų į V-tą klasę laikyti 
nereikės. 

Registracijos dieną bus re
gistruojami vaikai pirmajai ko-

— Mare. Kul-1m u n iJai paruošti. Visi mokiniai, 
gavusieji pataisas, turi regis-

linksmo mergvakario gražius 
atsiminimus. 

Marija Ročkuvienė 

GAGE PARKO LB APTL. 
VALDYBA 

LB Gage Parko apylinkės po 
tracijos dieną, rugsėjo 8 d., at-1 metinio susirinkimo išrinktieji 

x lietuviu Katalikų mokslo j vykti į mokyklą ir nuo 10 vai. j valdybos nariai savo posėdyje 
kauskas savo paskaitą skaitys] x Seniūnu suvažiavimo pro- akademijos suvažiavimas pra-lryto laikyti pataisų egzaminus.' pasiskirstė pareigomis: K. 

ri jaunis sen(TV<ko buvo^pado- l s e k m a d i e n į , rugsėjo 2 d.. 2 vai. ga rugpiūčio 2 d. 8 vai. ryto sideda penktadienį Mišiomis, i Mokinių vasaros darbai bus ti-|Adickas — pirm., kun. J. Bo-
vanota bažnyčiai pastatyti P' P ' i š k i l m i n S ° 3 e užbaigos aka- Marijonų koplyčioje (6336 So. kurias atlaikys vysk. Antanas j krinami rugsėjo 15 d. pamokų! revičius — vicepirm., D. Svedie 

į v | dėmi joje. Kun. prof. Stasys Kilboum Ave.) bus šv. Mišios Deksnys Jėzuitų koplyčioje 9:30' metu. 
• Yla skaitys paskaitą šeštadie- už mirusius Lietuvos Atgimimo vai.. Po to 10:30 vai. suvažia- i Registracijos metu bus ga 

x Už a, a. dail. Telesforo i nį, rugsėjo 1 d., lietuvių litera- sąjūdžio narius. Artimieji kvie-, vimo atidarymas. 2 vai. po pie-! u " ia įsigyti reikiamus vadovė 
Valiaus vėlę šv. Mišios bus at- tūros sekcijoje, kuri prasidės čiami pamaldose dalyvauti. j tų teologijos — filosofijos sek- ' ~ 
našaujamos rugsėjo l d., šeš-. 2 vai. p. p. Programoje paskelb-
tadienį, 8:30 vai. ryto T. J ė - , t a tvarka nebuvo tiksli, 
zuitų koplyčioje. Maloniai pra-1 x T w m m p o m i r t i n ė ^ 
^ _ : _ < ! r a U

T f U S . „ l r ^ i j n u o s i u s ! , ^ d!irbų ^ ^ • v y k g n u o ; 
-rugpiūčio 31 d. iki rugsėjo 7 d. į 
Atidarymas bus rugpiūčio 31 d. \ 

(pr.) cija ir 4 vai. medicinos sekcija. 

prisiminti Jį savo maldose. 
(pr.) 

X M SKILANDŽIŲ tau tik 7 vai. vak. Jaunimo centre, 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' Čiurlionio galerijoje, 5620 So.! 
— INTERNATIONAL MEAT Claremont Ave., Chicago. I l lJ 
1CARKET. Medžioklinės dešrę- Parodą bus galima lankyti šeš-
lėa, kumpiai, aviena, veršiena, tadieniais ir sekmadieniais nuo 
deiroa ir t. t Užsakymus siun-110 vai. ryto iki 9 vai. vak., ki- j 
čiame paštu bet kur Amerikoje, i tomis dienomis nuo 7 vai. vak. 
» 1 S W«st 6Srd St., Chicago, O 
60629. Tei (S12) 436-4SS7. (ak.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-

iki 9 vai. vak. Cpr). 
x Papildoma rudeninė eks

kursija J Lietuvą. Spalio 1 d. 
8KOI/)S duodamos mažais mė-1 vienai savaitei. Prašome sku- j 
reninia* imokėjimais ir priei- į biai registruotis. American Tra-
nan-.ais nuošimčiais. | r « | Service Burcau, 9727 So. 
Mutua: F - ^ r a ! Savings. 2212 W«rtorn Ave, Chicaffo, IH. 
Weat Cermak Road _ Telef 60643. Tel. (312) 238-9787. 
VI 7-7747 (ak.) I ( i k . ) 

nė sekretorė, M. Ostrauskas — 
iždin., J. Kalienė ir J. Ste
ponaitis — nariai visuomeni

nus. Tėvų komiteto nutarimu' niams reikalams. Reikalui e*ant 
visi tėvai prašomi registracijos! 3U adresus ir telefono numerius 
dieną įmokėti bent pusę m o k s - l š a ^ a rasti telefono knygoje, 
lapinigių nuo kiekvieno vaiko. T a m pačiam posėdyje buvo 
Reguliarios pamokos mokyklo
se prasidės rugsėjo 15 d. 9 vai. 

aptarti kai kurie skubesni rei
kalai. Vienas iš jų — Tautos 

ryto. Dėl informacijų aukštes-, šventės 8-tos rugsėjo minė-
niosios mokyklos reikalais pra- į jimas, kuris įvyks rugsėjo 9 d., 
Soma kreiptis į mokyt. D. Bin- i sekmadienį, pradedant pamal-
dokienę tel. 925-3850, pradinės i domis Jėzuitų koplyčioje 11 vai. 
mokyklos reikalais mokyt. I. ryto. Po pamaldų visiems su-
Bukaveckienę teL PR 8-3320 sirinkus Jaunimo centro sodely-
ir mokyt. O. Jagelienę tel. RE 
7-4109. 

Direktorius Julius širka 

RASOS JANLTŠAITirTfcS 
MERGVAKARIS SARAUSKŲ 

SODYBOJE 

Bostono etnografinis ansamblis Jaunimo kongrese v&idina pabaigtuves. 
Nuotr. A. SaulaKto 

je prie Žuvusiems už laisvę pa
gerbti paminklo minėjimas bus 
tęsiamas: atidarymo žodis, pa
skaita, vainiko padėjimas, him
nas, minėjimo uždarymas. 

I organizacijas nebus krei
piamasi paskirai. Kurios nori 
prisidėti, prašomos dalyvauti su 

Rasos Janušaitytės mergva- j savo vėliavomis pamaldose, taip 
karis įvyko St. ir M. Sarauskų ir prie paminklo. Kviečiami ir 
rezidencijoj, čia būrys susirin-: visi kitų kaimyninių apylinkių 
ko pasveikinti Rasą ir jos su- s gyventojai. K. A. 

nos" sambūrio choras su solis
tu Jurgiu Rūbu. — 

uiiiiiiiiiiimiifiiiiiiiimiimiiiiiiimimfmt 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedade Avenue 
TeL — 776-8700 

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

Seštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 

iiimiiiiimiimiiiimmimimiiiiiiiiiiHiiii 
iimiimimimimimiiiimiiiiiiiiiiiniiiiMt 

MANO LIETUVIŠKA 
SPALYAYIMO KNYGA 1 

(1 sąs. ir 2 sas.) 
Knygos didelio formato, gražiai 

iliustruotos lietuviškomis temomis 
ir tinka mūsų mažiesiems. 

Redagavo Mykolas Drunga ir 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
Enterprises. Boston, Mass. Abi 
knygos su persiuntimu $5.75. m . 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Sfc, 
Chicago, I1L 60029 

iiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiKminiiiii 
liiMiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimniiiiiiimiHit 

Advokatas 
GINTARAS P . CEPfcNAS 

Darbo valandos: nuo 9 v. r. UcL. « 
vai. vak. šeštadienį nuo 9 vai. ryto 

Iki 12 va!, d. 
Ir pagal susitarimą. 

Tel. 776-5162 arba 776-5163 
2649 W. 63 Street 

Chicago, m . 60629 
imiiiimimmimmiimiiiiimiimtfiiiniif 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poerijos knyga 
Išleido Vytautas Saulius 19' 8. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na eu persiuntimu $6.73. UI. gyv. 
prideda 5?o mokesčių — 30 et. Ui-
sakymua siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 6Srd St.. Chicago, III. 60629. 


