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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
(Teatoys) 

H DC klasės mokinės N«N. 
dienoraščio 

Ilga! auklėtoja S. įkalbinėjo 
mane stoti į komjaunimą. Liepė 
neatsilikti nuo kity klasės drau
gų. Gyrė, kad esu labai šauni, 
visur pritampu ir suspėju, tik, 
gaila, paties „geriausio" atsisa
kau, o sužinojusi, kad pastoviai 
lankau bažnyčią,siaubingai įnir
šo ir liepė atsivesti tėvus. Lap
kričio pabaigoje tėvelis apsilankė 
mokykloje pas direktorių ir jam 
paaiškino, kad iš mūsų vaiku nė 
vienas nebus komjaunuolis. Tam 
nepritaria nei pats tėvelis, nei 
mes patys nenorime, o dėl baž
nyčios lankymo... tėvelis griežtai 
pasipriešino ir išeidamas paaiš
kino, kad jis yra lietuvis ir kito
kiu nenori būti. 

Po tėvų apsilankymo auklėtoja 
vėl man nedavė ramybės. Skati
no neklausyti tėvelių ir gundė 
stoti į komjaunimą jiems neži 
rtant, be to, liepė neiti į bažny-! 
čią. Prašė gražiuoju pasirinkti JŲ1 

pasiūlytą kelią. Aš pagalvojau, 
tik nedrįsau pasakyti: „Siūlai 
man plaukti su minia pasroviui. 
Ačiū, brangi aukėltoja, tokiu „lai
mingu", nuėjusiu JŪSŲ pasiūlytu 
keliu, aš daug mačiau". Auklė
toja nenustojo vilties ir vis ma
ne prašė. Jai atsakiau tik tiek: 
„Ne, į komjaunimą tikrai nesto
siu, o į bažnyčią eisiu, kaip ir 
ėjau I" Tuomet auklėtoja prašė 
gražiuoju: „Tu gali į bažnyčią 
eiti, tik stok į komjaunimą". 
Nors ji nusileido, bet tas nuolai
dumas man nepriimtinas — aš 

noriu būti žmogumi, o ne veid
mainiu-

Auklėtoja, pamačius, kad nie
ko man nepadaro, nusitempė ma
ne pas direktorių. Šis bandė ma
ne švelniai užliūliuoti, bet kai 
tas nepadėjo, nusimetė kaukę ir 
ėmė baisiai šaukti: „Arba stok į 
komjaunimą, arba išeik iš mūsų 
mokyklos!" 

Nenusigandau, — geriau būti 
nemokytu žmogumi, negu moky
tu išdaviku. 

Daugiau pokalbiams manęs 
nebešaukė, nors direktorius buvo 
žadėjęs, tik dauguma mokytoju 
ėmė smarkiai mažinti pažymius. 
Lietuviu kalbą moko pati auklė
toja, todėl jai labai patogu man 
atsikeršyti. Kartu su mergaitė
mis pasitikrindavau savo raši
nius: jos už panašias klaidas gau
davo keturis, o aš — du. 

Smarkiai ant manęs pyko di
rektoriaus pavaduotoja brai
žybos mokytoja. Jai niekuomet 
neįtikdavau. Pradėjo mane vadinti 
davatka, vis prikisdama, kad čia 
ne bažnyčia... Ką gi, jų valia, o 
ta ju valia labai neteisinga ir pik
ta. 

Nepakeldama tos atmosferos, 
pasakiau auklėtojai, kad noriu 
pereiti į kitą mokyklą ir papra
šiau charakteristikos. Charakte
ristikos. Charakteristikoje buvo 
surašytos visos mano ydos su di
deliais pagražinimais. Buvo įra
šyta net ta smulkmena, kad bū
dama penktoje klasėje su kakla
raiščiu šluosčiau batukus. Ir 
kaip visų ydų apvainikavimas — 
labai religinga. 

(Pabaiga) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Komunikacijos diena 

"Socialinės Komunikacijos vaid 
muo ir šeimos uždaviniai" — tai 
tema, kurią popiežius Jonas Pau
lius H-sis parinko sekančiai, jau 
keturioliktąja! Pasaulinei Socia
linės Komunikacijos Dienai. Ji 
bus minima ateinančiu metų 
gegužės mėnesio 18 dieną. Po
piežiaus parinktoji tema rišasi su 
tema aplink kurią teiksis būsimo
jo Pasaulio Vyskupu Sinodo dar 
bai: Krikščioniškosios šeimos už
daviniai šiuolaikiniame pasauly
je. 

Olandijos sinodas 
Popiežius Jonas Paulius II-sis, 

atsižvelgdamas į Olandijos vys
kupų pareikštą pageidavimą, 
nutarė sušaukti ypatingą Sinodo 
asamblėją Olandijos kataliku 
Bažnyčios sielovadinės veiklos ap 
svarstymui, ši Sinodo asamblėja 
įvyks Vatikane ateinančių me
tu sausio 14 dieną. 

Darbas — žmogui 
Ne žmogus turi tarnauti dar

bui, bet darbas turi tarnauti žmo
gui. Jei taip nebūtų, tai žmogus 
vėl tapty vergu, šią tiesą primi
nė popiežius Jonas Paulius II-sis 
tūkstančiam italų darbininku, 
kuriuos aplankė Pomecijos pra
monės centre, netoli nuo Romos. 
Atvykau pas jus, kaip jūsų bičiu
lis ir jūsų darbo draugas, pažy
mėjo Popiežius darbininkams, 
primindamas, jog savo jaunystė
je jis pats yra dirbęs fizinį darbą, 
gyvenęs su darbo žmonėmis, da
linęsis jų rūpesčiais ir proble
momis- Atvykau taip pat jūsų 
tarpe ieškoti Kristaus, toliau kal
bėjo Popiežius darbininkam, nes 
Kristus visada yra jūsų tarpe. 
Kur žmonės sunkiai dirba, kur 
jie lieja prakaitą ir kovoja, ten 

drauge su jais visada yra ir Kris
tus. Bažnyčiai ypatingu būdu rū
pi darbo Žmonių problemos, ji 
dalyvauja jūsų kovoje, kalbėjo 
Popiežius. 

Sinodo sekretorius 
Rugsėjo 15 d. popiežius Jonas 

Paulius II-sis Siksto koplyčioje 
Vatikane suteikė vyskupystės 
šventinimus naujajam Pasaulio 
Vyskupų Sinodo generaliniam 
sekretoriui prelatui Josef Tomko. 
Prelatas Tomko yra gimęs Slova
kijoje prieš 55-rius metus, kunigu 
įšventintas 1949 metais Romoje. 
Nuo to laiko gyvendamas Ro
moje, jis čia dirbo sielovadinį 
darbą Romos parapijose, vėliau 
buvo šv. Jono Nepomuko čeko-
slovakų kolegijos vice-rektorius, 
ėjo įvairias pareigas Vatikano 
kongregacijose. Yra Tašęs teolo
gijos, teisės ir istorijos klausimais. 
Vyskupų Sinodo generalinio se
kretoriaus pareigas jis perėmė iš 
lenko vyskupo Rubino, kuris 
paskutinėje Konsistorijoje buvo 
Popiežiaus paskirtas kardinolu. 
Arkivyskupo Tomko konsekraci
jos iškilmėse Siksto koplyčioje, 
dalyvavo keli šimtai slovakų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Josef 
Tomko yra vienintelis slovakas 
arkivyskupas 

Austrai pas pupleflų 
Popiežius Castelgandolfe priė

mė austrų katalikų studentų 
grupę iš Zalcb;"vo Du šimtai 
penkiasdešimt austrų katalikų 
studentų šiomis dienomis Romo 
je dalyvauja dvasinio susitelki
mo dienose, besiruošdami padėti 
savo vyskupijos parapijų kuni
gams sielovadiniame darbe. Aus
trų katalikų jaunimo grupė at
liko Popiežiui liaudies dainų ir 
šokių programą. 

JAV prezidentas J. Carter Baltuose rūmuose priima kun. dr. Jurgį Sarauską ir jį sveikina kaip Baltųjų rūmų 
FelIowships programos narį, pradedantį dirbti State departamente. 

Šiandien popiežius 
pradeda kelionę 

Svečią saugos 12,000 Tyrų 
Dublinas. — Šiandien į kata-, su nuotraukomis. L.'^rr.ai turės'duotojo asistento pareigose 

'ikišką Airiją atvyksta popiežius 

Lietuvis dirba 
valst. departamente 
Kunigas dr. Jurgis ŠARAUS-

KAS nuo rugsėjo mėn. pradžios 
jau pradėjo dirbti Valstybės de
partamente, RytŲ Europos sky-
iuje, valstybės sekretoriaus pava-

lis 

Jonas Paulius II-sis. Airijos vy
riausybė ir kariuomenės vadovy
bė turi nemažą rūpestį, kaip ga
rantuoti saugumą. Belfaste slap
ta protestantų organizacija mis
terio laisvės kovotojai" paskelbė, 
kad per popiežiaus vizitą įvyks 
puolimas, kuris atkreips pasau
lio dėmesį. 

Airijos vizito planuotojai ma
no, kad popiežių bandys pamaty
ti pusė šalies gyventojų. Vien 
Dublino Phoenix parke tikimasi 
milijono žmonių. Tokios minios, 
paprastai, sudaro saugumo parei
gūnams didelį uždavinį. Vyriau
sybė sumobilizavo 7,000 policijos 
valdininkų ir pavedė kelius ir 
miestus saugoti 5,000 kareivių. 
Apsaugos priemonės kainuos Ai
rijai 3.2 mil. dol. Civiliai apsi
rengę saugumo valdininkai mai
šysis minioje kiekvienoje svečio 
sustojimo vietoje. Niekas minio
je nežinos, kada ir kas gali bū
ti iškratytas. Vienose mišiose nu
matyta, kad arčiau altoriaus bus 
paliktos vietos invalidams veži
mėliuose. Saugumo valdininkai 
jau pranešė tų vežimėlių savi
ninkams, kad jie visi bus nuo
dugniai iškratomi. Visi, kurie 
planuoja iš arčiau susitikti su po
piežiumi, gaus specialius leidimus 

kabėti ant krūtinės. Net valdžios Valstybės departamento aukštu-
ministrai ir vyskupai negalės pri- Į jų pareigūnų buvo šiltai sutiktas 
eiti prie popiežiaus be identifi- ir priimtas- Pirmomis savaitėmis 
kacijos kortelės. j susipažino su diplomatinių tarny-

Popiežiaus apsaugai sudarytas bų paskirtimis. Dalyvavo posė-
ir aviacijos dalinys. Airių lėktų- Į džiuose su to departamento aukš-
vai ir helikopteriai pasitiks po- taisiais pareigūnais, Šv. Tėvui Jo-
piežiaus lėktuvą ir jį lydės ore,.nu Pauliui H lankantis Baltuo-
kur tik jis skris. Vyriausybės at- se rūmuose, dalyvaus ir kun. dr. 
tovai sutinka, kad saugumo Jurgis Šarauskas priėmime. Dar-
priemonės apsunkins šventišką bas esąs labai įdomus, turįs pro-
nuotaiką, tačiau nurodoma, kad gu priminti ir okup. Lietuvos 
Airija yra viena tokiu pasaulio problemas. 
vietų, kur smurtas, teroro veiks- Kaip žinia, kun. dr. Jurgis Ša
mai tapo kasdienine rutina. Nuo; rauskas tom pareigom buvo pa-
neramumų pradžios Šiaurinėje Ai- rinktas konkurso keliu, specia-
rijoje jau žuvo apie 10,000 žmo
nių. 

lios komisijos, vykdant Baltųjų 
rūmų "Fellowships" programą. 

Ragina žydus 
išeiti iš Jeruzalės 

Ammanas. — Atvykęs į Jorda
ną čikagietis juodukų kun. Jesse 
Jackson užsipelnė didelių arabų 
ovacijų, 'pasakęs, kad Izraelis tu
rėtu pasitraukti iš senosios Jeru-
galės miesto dalies ir grąžinti ją 
arabams, šia proga „Chicago 
Sun Times" vedamajame sako, 
kad Jacksonas elgėsi Izraelyje lyg 
jautis porcelano parduotuvėje. Jis 
bandė greit išspręsti problemą, 
kurios per 30 metu nesugebėjo iš
spręsti valstybininkai. Jo diploma
tinės pastangos ir taikos misija 
ligšiol davė tik nulį, sako veda
masis. 

— Londono aukso rinkoje 
ketvirtadienį už aukso unciją 
buvo mokama 386.50 dol. 

Kubos krizė 
dar neišspręsta 

Nepavyko susitarti su Gromyko 
New Yorkas. — Valstybės sekr. 

Cyrus Vance ketvirtadienį kal
bėjosi su sovietų užsienio reika
lų ministru Gromyko daugiau 
trijų valandų, tačiau Kubos kri
zės išspręsti nepavyko. Sekreto
rius Vance tuoj grįžo į Washing-
toną ir papasakojo prezidentui 
apie pasitarimų eiga. Preziden
tas sušaukė pasitarimą, kuriame 
dalyvavo be jo ir sekretoriaus 
dar viceprezidentas Walter Mon-
dale, gynybos sekretorius Harold 
Brovvn, saugumo reikalu patarė
jas Zbigniew Brzezinski, žvalgy
bos agentūros (CIA) direktorius 
Stansfield Turner ir kiti parei
gūnai. 

Laukiama, kad šiomis dieno
mis prezidentas Carteris pasakys 
kalbą, kurioje jis atidengs sovie
tu kariuomenės kovos brigados 
Kuboje smulkmenas, paaiškins, 
kaip žvalgyba šio dalinio buvimą 
išaiškino. Tarp įrodymų yra erd 
vės satelitų ir lėktuvų darytos 
nuotraukos, elektroninių apara
tu sugauti radijo signalai ir kt. 

Prezidentas Carteris, ieškoda
mas išeities iŠ šios krizės, suda

rė žvalgybos ir kitų įstaigų bu
vusių pareigūnų komisiją, kuri 
patars prezidentui. Komisijoje 
yra buvęs gynybos sekretorius 
Clark Clifford, buvęs preziden
to Kennedžio patarėjas McGeor-
ge Bundy, buvęs saugumo reika
lu patarėjas prez. Nixono ir prez. 
Fordo laikais Brent Scowcroft, 
buvęs diplomatas John McCloy, 
buvęs CIA direk. John McCo-
ne, buvęs gynybos departamen
to pasekretorius David Packard 
ir diplomatas Sol Linowitz- Skel
biama, kad prezidentas prašė pa
tarimų ir iš buvusių valstybės 
sekretorių Dean Rusk ir Henry 
Kissinger. 

Sekretorius Vance paaiškino 
spaudai, kad Kubos žemėje esa
ma sovietų kariuomenė yra svar 
bus klausimas, kurį reikia išspręs 
ti, nes jis gali paveikti visus mū
šy santykius su Sovietu Sąjun
ga. Negalima sakyti, kad pasita
rimai su sovietais pasibaigė, kad 
jie iširo. Amerika žiūrės, kad jos 
interesai būtu pilnai apsaugoti, 
pareiškė sekretorius. 

MEKSIKOS PREZIDENTO 
VIZITAS VVASHINGTONE 

laikoma būdų pagerinti santykius 
Washingtonas. — šį savaitgalį 

Amerikon atvyksta kaimyninės 
Meksikos prezidentas Jose Lopez 
Portillo. Besikeičiančiame pasau
lyje Meksika keičiasi greičiau už 
kitas šalis. Iš atsilikusio, vargin
go krašto Meksika planuoja išsi
vystyti į pažangią pramonės vals
tybę, kurios pajamos už naftą 
leis jai siekti savo gyventojams 
aukštesnio gyvenimo lygio. 

šio vizito proga bus pasirašyta 
gamtinių dujų iš Meksikos į Ame
riką atvedimo sutartis. Nors Ame
rikos energijos skalėje tos Meksi
kos dujos sudarys tik labai men
ką nuošimtį, pabrėžiamas pats 
energijos teikimo principas- Tarp 
kaimyninių valstybių seniai vieš
patauja geri santykiai, tačiau daž
nai iškyla ir sunkumų. Vienas to
kių nemalonių klausimų liečia 
Colorado upės vandenį, kuris ne
ša į Meksiką nešvarumus, įvai
rius mineralus, kurie kenkia že
mės ūkiui Meksikoje. Texas vals
tija protestuoja, kreipiasi į teis
mus dėl savo pakrančių užterši
mo iš Meksikos atplaukusia nafta, 
kuri veržiasi iš jūros dugne ras
to šaltinio. 

Vienas painiausių klausimų 
yra nelegalūs imigrantai, kurių 
Amerikoje gali būti apie 6 milijo
nai. Amerikos pareigūnai spau-

Didina karo jėgas 
japonę salose 

Tokijo. — Žvalgybos raportas 
Japonijoje atidengė, kad sovietai 
padidino savo karines jėgas šiko-
tano saloje, vienoje iš keturių ja
ponų salų, kurias sovietai pasisa
vino po II-jo Pasaulinio karo. Ke
turiose salose sovietai laiko apie 
12,000 kareivių. Japonijos premje
ras Ohira pasakė, kad Japonija 
griebsis diplomatinių žygių atsi
kirsti į kariuomenės didinimą vos 
40 mylių nuo Japonijos. 

Pasitraukė Danijos 
vyriausybe 

Kopenhaga. —Danijos koali
cinė vyriausybė, sudaryta iš li
beralų ir socialdemokratų, nera
do būdų sumažinti biudžeto de
ficitą. Debatuose kilo nenugali
mų ideologinių skirtumų dėl atei
nančių metų biudžeto ir vyriau
sybė pasitraukė iš pareigų. Prem
jeras Jorgensen paskelbė, kad rei
kia laukti naujo parlamento rin
kimų. Deficitas biudžete atsira
do daugiausia dėl pakilusiu naf
tos kainų 

džia Meksiką, kad ji sutvarkytų 
savo socialines-, ekonomines prob
lemas, kad jos piliečiai neturėtų 
ieškoti darbų kaimyninėje šalyje. 

Apžvalgininkai prisipažįsta, 
kad praeityje Amerika nesiskaitė 
ne tik su Meksika, bet ir su ki
tomis Pietų Amerikos šalimis. 
Daugeliu atvejų išdidūs meksikie
čiai buvo įžeisti, kaip 1.977 m., 
kada energijos buvęs sekretorius 
Schlesingeris atmetė Meksikos 
gamtinių dujų pirkimo planą, sa
kydamas, kad Amerikai jų nerei
kia. Meksikos įtaka pasaulyje au
ga. Ji yra didžiausia ispaniškai 
kalbanti tauta pasaulyje, o gy
ventojų skaičiumi Meksika pasau
lyje 11-ta. 

Prezidentas Lopez Portillo rug
sėjo 27 d. pasakė kalbą Jungti
nėse Tautose, kur jis pabrėžė di
dėjančią savo valstybės įtaką pa
saulyje. Jis siūlė sudaryti pasau
linį energijos planą. Naftą ga
minančios ir naftos produktus 
naudojančios valstybės turėtų 
bendrai planuoti ir produkciją ir 
naudojimą. Reikėtų planuoti ir 
kaip padėti nepasiturinčioms ša
lims, kurioms daugiausia kenkia 
naftos kainų kilimas, pasakė Porti
llo. 

Ne tik didžiuliai naftos šalti
niai pradėjo kelti Meksikos pres
tižą. Amerikoje vis didėja ispaniš
kai kalbančių žmonių skaičius, 
kartu kyla jų įtaka, politinė jė
ga, balsų blokas. Washingtonas 
turi ieškoti naujų kelių su savo 
pietiniu kaimynu, turi daugiau 
su Meksika skaitytis, ieškoti 
abiem naudingų sprendimų abie
jų valstybių santykiuose. 

— Atstovų Rūmų ir Senato 
konferencija susitarė duoti Tur
kijai 450 mil. dol. paramos, i i 
jos 75 mil. dol. pašalpos, kita 
suma — paskola lengvomis są
lygomis Senate buvo skirta ir 
50 mil. doL pašalpos kariniams 
reikalams, bet atstovai ir tą su
ma pavertė j paskolą lengvo
mis sąlygomis. 

— Londone vykstančią kon
stitucinę Rodezi jos - Zimbabvės 
konferenciją sutrukdė žinia, 
kad Rodezijos karo jėgos vėl 
puolė sukilėlių stovyklas Mo-
zambikoje. 

— New Yorke mirė 96 m. 
Aleksandra Tolstoy, žinomo ru
sų rašytojo duktė. 

— Izraelio saugumas suėmė 
70 arabų, įtariamų Palestinos 
Laisvinimo Organizacijos slap
tų narių. Tarp suimtų yra 19 
metų Abdul Shaft Gazoje pas 
jo tėvą neseniai lankėsi uisie* 
nip reikalų ministras Dayanas. 

privertė 
atšaukti koncertus 

Maskva. — Sovietų kultūros 
ministerija patvirtino, kad Gos-
koncert atšaukė ateinančią sa
vaitę prasidedančias Maskvos 
simfoninio orkestro gastroles 
Amerikoje. Trečiadienį turėjo 
įvykti koncertas New Yorke, po 
to orkestras turėjo aplankyti 24 
JAV miestus. 

Manoma, kad sovietai išsigan
do savo artistų bėgimo į Vakarus-
Sakoma, jog gastrolių organiza
toriai — Columbia Artists — at
sisakė garantuoti apsaugą visiem 
orkestro nariam. 

Pasirašė Panamos 
kanalo sutartį 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris pasirašė Panamos kana-
lo sutarties vykdymo įstatymą, 
kuris palaipsniui iki 1999 gruo
džio 31 d. perleistų Panamai vi
są kanalą. Pirmadienį Panamai 
turi būti perleista kanalo zona. 

Panama nepatenkinta kai ku
riomis sutarties teksto interpre-
cijomis- Daugiausia nepasitenki
nimo kelia sakinys, kad Amerika 
turi teisę siųsti karo jėgas ginti 
kanalo įrengimus nuo "grėsmės". 
Nesusitarta, kas sudaro grėsme. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas Ardu, 
Angelų Sargų, Kęsgailą, Litą. 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, Sofi
ja, Žymantas, Inga. 

Spalio 1 d.: Remigijus, Teresė 
K f., Gedvainis, Levinija. 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:36. 

Nepastovus debesuotumas, gali 
lyti, temperatūra dieną 751., naktį 
60 laipsnių. 
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PASVEIKINKIME POPIEŽIŲ! 
Naujausiame "Ateities" nu

merio viršelyje matome, kaip 
nuoširdžiai popiežius Jonas Pau
lius II sveikina jaunus lietu
vius, jų tarpe ir Arvydą 2ygą, 
MAS pirmininką. Jaunimo kon
greso atstovai pasakoja, kad 
kai popiežius pastebėjo jų iš
keltą lietuvišką vėliavą, popie
žius matomai pakeitė savo 
žingsnių kryptį, tuojau pas juos 
atėjo ir pasikalbėjo. 

Netrukus popiežius atvyks j 
pačią išeivijos lietuvių sostinę 
Marąuette Parką, Chicagoje. 
šis popiežius yra vienintelis 
Bažnyčios bei valstybės vadas 
nuo II pasaulinio karo pabaigos, 
kuris parodęs, kaip asmeniškai 
sielojasi bei rūpinasi Lietuvos 
sunkia padėtimi. Kaip lietu
viai popiežiui padėkos už jo 
pakartotiną, spontanišką, ypa
tingą dėmesį Lietuvai ir lietu
viam? 

Mane pribloškė vieno jauno 
lietuvio draugo pasisakymas. Jis 
pareiškė, kad jis nė nemano 
sutikti popiežiaus! Jis tikisi 
iškilmes pamatyti per televiziją, 
savo name. 

Teisingai, kad tokiu būdu 

'm.. 

popiežių gerai pamatys — ta
čiau argi tada popiežius turės 
progos jį pamatyti? Štai ir yra 
popiežiaus atvykimo tikslas. 
Ar tokiu būdu jis galės prieiti 
prie popiežiaus ir pasakyti, kad 
esame lietuviai, ir kad lietuviai 
yra jo dėkingi ir ištikimi vai
kai? 

Koks kontrastas! Mano ame
rikiečio draugo pažįstamas at
važiuoja tiesiog iš Denverio 
miesto, kartu su savo vienuo
lika vaikų, o čia lietuvis var
žosi nueiti į Californijos gatvę 
arba prie Quigley mokyklos! 

Mes, lietuviai, turime daugiau 
pagrindo negu bet kas kitas 
tikėti, kad popiežius prie mūsų 
sustos, jeigu pamatys, kad esa
me lietuviai. Todėl turime pa
rodyti, kad esame lietuviai! 
Moterys turėtų atvykti pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, o 
vyrai su lietuviškom vėliavom. 
Pagalvokime, ar nepaliktų di
delį įspūdi papiežiui ir Ameri
kos 350 vyskupam, jeigu mes 
juos sutiktumėme prie Quigley 
mokyklos su tikru lietuvišku 
nuoširdumu? 

linas Sklrys, ML D. 

Sendraugių stovykloje Kennebunkporte, Maine, šnekasi (iš k.) dr. St. Goštautas, kun. L. Andriekus ir dr. Vytenis 
Vasyiiunas Nuotr* P- * ž u - ° 

Sendraugiu stovykloje Kennebunkporte, Maine: Paiemėnien*. Eugenijair 
Petras Minkunai iš New Yorko NB8tr- p- Ažapl* 

T. Klimas taip pat pristatė 
kitus vadovus: Praną Prancke-
vičių, SAS vicepirmininką — 
vyriausią vadovą ir AJgį Liepo-
nį, SAS iždininką —.šeimininką 
ir ūkvedį. 

Vakare Rochesterio šv. Jur
gio parapijos klebonas, tėvas 
Justinas Vaškys, OFM. atnaša
vo šeimyniškas šv. Mišias. Po 
šv. Mišių buvo vakarienė, o po 
vakarienės laužas, prie kurio 
jaunimas pasakojo feljetonus ir 
ilgai dainavo lietuviškas dainas. 

Pirmadienis. Po vėliavų pa
kėlimo ir pusryčių vyko užsi
ėmimo ir darbo būreliai. Būre
lių buvo trys ir kiekvienas tu
rėjo svarbių darbų atlikti 
Operos būrelis, vadovaujamas 
P. Pranckevičiaus ir K. Sala-
džiaus, turėjo parašyti ir suvai
dinti studentų ateitininkų sto
vyklos tradicinę humoristinę 
operą. Liaudies dainų pažini
mo būrelis, vadovaujamas Vido 
Nevarausko ir L. Rimkaus, 
stengėsi išmokyti studentus 
"naujų" liaudies dainų. Tai 
svarbus tikslas, nes ką mes da
rysime, kai jaunimas nebedai
nuos? O žmogaus teisių būre
lis, vadovaujamas T. Klimo ir J. 
Laukaičio, ruošėsi demonstraci
joms, kurios įvyko ketvirtadienį 
Rochesterio miesto centre. 

Dr. Antanas Klimas skaitė 
stovyklos pirmą paskaitą. Jis 
ilgametis ateitininkas, yra tarp
tautiniai žymus kalbininkas. 

dom vėl susirinko būreliais. 
Vakarinė programa buvo ra
maus pobūdžio (neišvarginti jau 
taip išsisėmusius stovyklauto
jus) susipažinimo vakaras. 

Antradienis. Tuoj po vėliavų 
pakėlimo ir pusryčių, stovy
klautojai susirinko į (anksčiau 
apibūdintus) darbo būrelius. 
11 vai. r. Obio valstijos Kento 
valst. universiteto "Ethnic Heri-
tage" programos direktorius, 
ilgametis lituanistikos seminarų | 
talkininkas, profesorius drJ 
John Cadzow skaitė paskaitą 
apie lietuvių istoriją ir etninį 
gyvenimą Amerikoje ligi II-jo 
pasaulinio karo. 

Paskaitininkas išaiškino įvai
rias teorijas, kurios mėgina nu
statyti individo etninę grupę. 
Bet dr. Cadzow yra priėjęs iš
vados, kad, nežiūrint nei kalbos 
mokėjimo, nei genetikos, žmo
gus priklauso tai etninei grupei, 
kurios narys jis jaučiasi esąs. 

Dr. Cadzow toliau kalbėjo 
apie ankstyvesniųjų ateivių is
toriją ir sociologiją, kodėl jie 
atvyko, kaip ir kur jie įsikūrė, 
kaip jie gyveno, ką jie pasiekė. 
Tikrai, lietuviai nebuvo "durni 
imigrantai", kaip kiti yra sakę. 
Didelis procentas mokėjo skai
tyti ir rašyti, net ir tuo laiku, 
kai lietuviškos mokyklos buvo 
uždraustos Lietuvoje. Buvo 
daktarų draugijų, muzikos mo
kyklų, net ir viena pilna kole
gija buvo įsteigta (ji dabar 

kuriuos atvyksta valstybinis 
inspektorius. Vyksta konkursas 
tarp pacientų grupių: ta grupė, 
kuri pasirodys inspektoriui dau
giausiai serganti, gaus daugiau 
valstybinės šalpos ateinančiais 
metais. Pacientų grupės varžė
si šūkiais, dainomis, ir vaidyba 
— bet inspektorius nutarė, kad 
jis pats daugiausiai sergantis, 
ir sau pačiam paskyrė valstybi-

| nius pinigus. 
Tadas Kttmas 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA 

Studentų ateitininkų sąjun
gos vasaros stovykla įvyko R o 
cbesteryje, nuo rugpiūčio mėn. 
26 d. iki rugsėjo mėn. 3 d. Dar 
prieš stovyklą, šeštadienį, rug
piūčio mėn. 25 d., Rochesterio 
šv. Jurgio parapijos Jaunimo 
centre įvyko priešstovyklinė 
sueiga. Rochesterio Jaunimo 
centras yra didelis pastatas, bu
vęs vienuolynas, stovįs prie pa
rapijos bažnyčios. Rochesterio 
jaunimo gražiai atremontuotas, 
Jaunimo centras turi gerą bi
blioteką, modernią virtuvę, di
desnę salę, konferencijų kam
barį, posėdžių kambarį, ir t. t. 
Cia visa Rochesterio jaunimo 
veikla ir vyksta: susirinkimai, 
posėdžiai. Ročesteriečiai čia 
dažnai rodydavo ir diskutuoda
vo filmus, pasiskolintus iš mies
to bibliotekos, bet sis vakaras 
buvo pirmas kartas, kai ši pui-

stovykla. Aštuonias savaites 
vasarą ji yra naudojama inva
lidų vaikų stovyklai, ši stovy
kla yra puikiai pritaikyta to
kiems vaikams: nors yra daug 
žemės pasivaikščioti, bet bara
kai stovi ne per toli nuo viena 
kito. Taip pat, nėra didesnių 
kalnelių, kad šie vaikai galėtų 
pilnai ir lengvai naudotis sto
vyklaviete. Be to, yra labai di
delis apšildomas baseinas su 
dviem šokimo lentom. Prie ba
seino stovi gražūs nameliai, kur 
galima persirengti. Stovykla 
turi gan didelę sceną, o virtuvė 
pakankamai didelė maitinti 500 
žmonių, 

Stovykla iškilmingai prasidėjo 
su vėliavų įnešimu bei himnų 
giedojimu. SAS pirmininkas ir 
stovyklos komendantas A, Ta
das Klimas tarė pasveikinimo 

į žodį, apibūdino savaitės pro-

taisyklę, būtent krikščioniškai 
mylėti vienas kitą. 

. Stovyklautojai ir vadovybė 
tikrai šios taisyklės ir laikėsi. 

ki vieta buvo nuklota ne vien Į gramą, paskaitė Rotary Parko 
tik Rochesterio jaunimo. 

Į priešstovyklinį susibūrimą 
susirinko apie 15 asmenų. Būsi. 
mieji stovyklautojai bei valdy
ba klausėsi muzikos, šnekučia
vo, ir planavo rytdieną prasi
dedančią stovyklą. 

Sekmadienį, rugpiūčio 26 d. 
anksti iš ryto vadovybė nukelia
vo į Rochesterio Rotary. Parką 
ir Sunshine Camp stovyklą, 
apie 13 mylių į pietus nuo Ro
chesterio. Rochesterio Rotary 
Parko stovyklavietė yra nauja, 
1974 metais statyta, moderni 

ja rusinimo banga Lietuvoje". 
Dr. Klimas moksliškai išaiš

kino, kas yra kalba ir kodėl ji 
tokia brangi ir svarbi. Kiek
vienos tautos kalba yra tai tau
tai geriausia kalba, kalba rodo 
tautos istoriją, pergyvenimus, 
ir dvasią. Okupuota Lietuva 
yra labai gerai, tiesiog stebu
klingai, atsilaikiusi nuo jos kal
bos rusinimo. 

Bet sovietai yra pradėję nau
ją "programą" prieš lietuvių 
kalbą. Situacija tokia rimta, 
kad Lietuvos pogrindis yra iš
leidęs leidinį "SOS Pasauli!" 
Sovietai imsis visų priemonių 
naikinti lietuvių kalbą ir rusinti 
lietuvius, kokių net caras ne
drįsi naudoti. Pvz., vaikai bus 
mokomi rusų kalbos nuo vaikų 
darželio — kai jie net pilnai 
nėra pasisavinę lietuvių kal
bos! Rusų kalbos mokytojai 
turės kas penkerius metus pra
leisti Rusijoje, mokydamiesi ru
siškai. 

Dr. Klimas teigia, kad mums 
i administracijos pageidavimus ir reikia ramti lietuvius visokiais 

paskelbė stovyklos vienintelę j būdais, ir ypatingai skelbti šitą 

specializuojasi germanų ir bal-jyra pavirtusi į aukštos rūšies 
tų kalbų lyginamojoj lingvisti-1 karinę akademiją . gimnaziją), 
koj. Paskaitos tema buvo "Nau- j Buvo net trys lietuviai pasaulio 

bokso čempionai 
Dr. Cadzow irgi apibūdino 

ankstyvesniųjų lietuvių ateivių 
veikiančias grupes ir jų tarpusa
vio ginčus ir su airišiais ir ki
tais. Įdomu buvo sužinoti, kad 
pirma komunistų partija Ame
rikoje buvo latvių įsteigta; kad 
tų laikų komunistai labai skyrė
si nuo šių laikų komunistų, ypaf 
pažiūromis į religiją, ir kad 
grupė lietuvių praeitam šimt
metyje atsiskyrė nuo Katalikų 
bažnyčios ir pajėgė įsteigti 
kelias tautines parapijas, ka
dangi airių dominuojama Ame
rikos Katalikų bažnyčia juos 
skriaudusi. 

Dr. Cadzow supažindino sto
vyklautojus su garbinga senes
niųjų ateivių istorija, ir skatino 
mus, naujos generacijos narius, 
neužmiršti įtraukti ankstyves
niuosius ateivius į talką Tėvy
nės labui. 

Po pietų sekė sportas ir mau
dymasis. Vakarinė programa 
įvyko prie laužo. Stovyklauto
jai, susiskirstę grupėmis, vaiz
davo ligoninės pacientus, pas 

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS 

šį sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
2 vai. p. p., Jaunimo centre šau
kiamas Chicagos kun. A, Lip-
niūno kuopos moksl. ateitininkų 
pirmasis susirinkimas. Visi 
kviečiami dalyvauti. Labai 
laukiami ir nauji nariai. Susi
rinkime bus aptariami šių me
tų veiklos planai 

"AITEnTES" 
ŽURNALO VAKARAS 

Vakaras bus spalio 13 dieną, 
7 vai. 30 min. vak. Jaunimo 
centre. Bilietus užsisakyti pas 
Valeriją Žadeikienę, skambi
nant vakarais nuo 6 vai. telef. 
778JT852. 

Kainos suaugusiems 15 dol. 
studentams — 8 dol. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
1979-1980 M. TEMOS 

Ateitininkų Tarybos parėdy
mu, sudaryta komisija ruošia 
programą, kuri išeinama ketu-

genocidą moksliškuose leidi
niuose. 

Popiet įvyko Sporto diena. 
Rotary Park puikiose aikštėse 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami č ia 
Jų re ikmenis . Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus re ikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta p i n n a d . 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai . 

3314 YVest 63id Street 
Tel. — PRotpect 6-8998 

. v 
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rių metų bėgyje, kasmet paski
riant bent keturius draugovės 
susirinkimus. Tiems susirinki
mams yra paskiriamos temos 
iš ateitininkams esminių sričių 
— padėti studentams ateitinin
kams veikti ir ugdytis tose sri
tyse. Tos temos nėra tik su
gestijos. Pagal Ateitininkų Ta
rybos nutarimą, jos yra būti
nos įjungti į draugovių metinę 
veiklą. 

1979-1980 metų temos yra 

šios: 1. Kristus: Jo Asmenybė 
ir įtaka istorijoj, dabarty, ma
no gyvenime; 2. Mjano ryšys 
su Kristum; 3. Tauta istorijoj.: 
Didieji įvykiai; Tautos sąmonė; 
Ateitininkų tikslai tautoj (te
ma turi vesti į konkrečias išva
das bei į'veiklos projektą); 4. 
Visuomeniškumas: Ko mūsų ap
linkoj visuomenei reikia (veik
los projektas). 

Medžiaga yra ruošiama (teks-
(Nuketta I 4 psL) Mjyi3 

—d \>J\ 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tei . L L 5-6446 

jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm , antr. irketv. 6 iki 7:30 v. v. §ešt. 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

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

Tel . of iso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt. 100 - 5:00 
va! popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest S l s t Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3 -5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Kai tik reikėjo kokį darbą at-į stovyklautojai loie krepšinį, 
likti, vadovybes paprašyti stu-1 amerikietišką futbolą ir kitus 
dentai tučtuojau puolėsi jį at- žaidimus. Geriausiai stovyklau-
likti. O vadovybė per visą sto- tojams patiko naujai išmoktas 

vykią nenaudojo jokių svilpu- "Ultimate Frisbee" žaidimas, 
kų, bet mandagiai pranešdavo kuris yra panašus į europietiška 
stovyklautojams, kad laikas kel. futbolą, bet vietoj sviedinio, 
tis ar į paskaitą eiti. Nebuvo lėkštė yra mėtoma per vartus 
jokių nesusipratimų. po vakarienės keliom vaisa-

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Daio namus ii lauko ir ii vi
daus. Darbas garantuotas. 

Skambinti 927-9107 

STASYS SAKINIS 

imniiimiminimiiimimimiiHipnnmB 

Lietuvos atsiminimai 
RAdljo Valanda Jau t l meto* tar
nauja New Jersay. N*w York tr Co*-
nectlcut lietuviams ! 
Kaa fteitadlen) nuo • Iki t vai. po
piet U WEVD Stottoa Now Tortą 
1IS0 kll.. AM Ir nuo 7 iki t ra* 
rak. 97 » me». FM. 

Di rėkt. Dr. JokSbaa J. gtahao 
1407 Pore* Drlr* 

MotintalnaKta, !f. J. S7SM 
T«l. SSS-SMS <«***) M l 

Kvi«Aiam* taip pat ktauejrtt* Ltetu-
rtSku kultūrinių valandų anglu ka.ba 
U Seton Hali fJnlv«r*tUto radijo «to-
U M (N«w Jaraey WSOU. I K m**. 
FM) Pirmad. 7:10 - I 10 vai. raka**. 

(Vadtovaoj* prof. 4. Stalk**) 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

0R. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

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

Tel. of iso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, ,y 

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

j — | — , 
Tel. REIiance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt. 
uždaryta ->x . . - ; J l i 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KCDIKIV IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryfo . 
iki I vai popiet "°"* 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919". 
Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS "" 

Specialybė vidaus ligos W 
2454 VVest 71st Street 3 **? 

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

Telef. — 282-4422 . ' . ^ r y -

Dr. ROMAS PETKUS ~ 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA^ ~" 

Ofisai: . C7S? 
111 NO. VVABASH AVE. J . . - . . 

4200 NO. CENTRAL AVE. „ ' V, 
Valandos pagal susitarime. \ *• '"'_ 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) -

OPTOMETRISTAS »--£ 
Tikrina akis. Pritaiko akintus ir,^*,.. 

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

Val pagal susitarimo Uždaryta tre? w" 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PC'SLĖS IR - •«"• 

PROSTATO CHIRURGUA"»*-» 
2656 VV. 63rd Street - . , - , , 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. . )Wl 

Ofiso tel . 776-2880, rezid. 448-5545 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. J U CAS 
O D O S LIGOS — C H I R U R G I J A 
7110 VV. 127 St., Palos Heights . 

Tel. 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

C H I R U R G A S 
2454 VVest 71st Street T^T' 

ĮV'al : pirm , antrad , ketv ir penktad 2«-!rir 
|6-7 — iš anksto susitarus. . . „ . . 

Jstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Cour t , Cicero , III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trec\ ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 VV. 59 St., Chicago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr , treč., 
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 — -

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-6195" 

DR. V. TUMAS0NIS A— - » 
. J 1 . . . 1 -

Ofs . tel. 586-3166; namu 381-3^72" 

DR. PETRAS 2LI0BA ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien DR AlKVfc, rrev' 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių <itei*-» 

rastis, g' skelbimų kainos yra višįems , 

prieinamos f Jį l 

ytoi 



5*. TOvo apsilankymai —> i 
• PASTORACINIS IR ISTORINIS ĮVYKIS 

Ar reikalinga Jungtinių Tautų organizacija 
Tautot praranda viltį, kai problemoj didėja 

Į Rimtiai valandėlai 

Jau ketvirtą kartą naujųjų lai- siekimus, tai yra žmogaus kilnu-
kų popiežiai lankosi Amerikos mą atnaujinti evangelinę dvasia, 
kontinente. Pop. Paulius VI bu- kad ir šio krašto gyvenimas bu
vo Jungtinėse Tautose New Yor- tų atnaujintas, 
ke ir Kolumbijoje, o dabartinis Tai nėra misija pagonims at-
popiežius Jonas Paulius II buvo versti ar jiems įtikinti, kad evan-
Meksikoje ir dabar ateinančią gelinis mokslas yra žmonijos ge-
savaitę atvyksta į Jungtines A- resnio gyenimo kelias. Bet tai 
merikos Valstybes. Jis atvyksta žodis krikščionims ir nekrikščio-
ae tik į Jungtinių Tautų centrą nims, tikintiems Dievą ir pasi 
New Yorką, bet lankysis ir Chi- tikintiems Dievo veikimu žmo-
cagoje, Washingtone, Bostone ir nėse. Šiandien jau yra mažai 
dar gal kitur. žmonių, kurie negyvena sociali-
!.!Tai įvykis, kuris laikomas pas- niu, bendruomeniniu, tautiniu, 
toraciniu, religiniu evangeliniu valstybiniu gyvenimu, nors ir 
apaštalavimu, bet kartu jis yra šiuo atveju galima skirtingais 
istorinės reikšmės. Aukščiausio- būdais siekti jo tobulinimo, 
fo katalikų Bažnyčios vadovo to- Popiežius nori, kad Amerikos 
limų kraštų lankymas po dauge- katalikai ir ne katalikai į jo ke
lio šimto metų, kai popiežiai iš Honę žvelgtų, kaip į Dievo tarno 
Romos nepajudėdavo, yra tokios ir Evangelijos skelbėjo kelionę ir 
reikšmės, kurios dar šiuo metu joje drauge jaustų žmonijos ben-
negąlima apspręsti. Reikia ilges- drumą ir reikalingą darnumą, 
nes laiko perspektyvos pamatyti kad gyvenimas butų lengvesnis, 
tokio apsilankymo rezultatams ir taika butų labiau užtikrinta ir 
katalikų bei kitų religinių bend- viltys rastų pagrindimą. Taip 
ruomenlų gyvenimo pakeitimui, turime į šią istorinę kelionę žiū-

Gal su didžiausiu dėmesiu se- rėti ir mes, šio krašto gyvento-
kama popiežiaus kelionė į Wa- jai, kurie laukiame žmonijai tei-
snihgtoną, kur susitiks šio kraš- singos taikos ir žmogaus vertės 
to prezidentas ir aukščiausi vals- pripažinimo, 
tybės pareigūnai su religinės ins- * 
trtndjos vadovu. Bet taip pat ^ ^ ^ ^ ^ n ^ . 
reikšmingas ]o lankymasis Chi- m o fr ^ l i e t u v i a i > M e s „ . 
cagfrje, kur yra didžiausia tikm- d a r o m e n e m a ^ ^ ^ ^ ^ 
čiųjų skaičiumi arkivyskupija, ^ ^ t u r f m e ^ i m t i t u c i j a S j 
kur pats.miestas pasižymėjęs tur- ų mokyklas, ligonines, į-
toiga Pramone, tautų mišiniu, y a i r i u s ^ ^ ^ į ^ ^ 5 ^ ^ . 
pjačia krikš&onių veikla ir kul- m ^ T a č i a u fr Uetuvi&u ^ ^ 
turinėmis institucijomis^Je,_ New m ^ ^ . ^ ^ H 
YorUas kai kuriuo požiuru1 ir i r o d ^ ^ viejumoje. Paski-
pmlerdaa Chicagą tai vis dėlto roms ^ • & k ^ l e n k u s > 
ten popiežiaus lankymasis labiau k u r f ^ i e ž i u s ^ j j ^ . 
suristas su tarptautine institucį- nehjs neį ^ ^ flt. 
ja - Jungtinėmis Tautomis ir su s]dnį ^ ^ ^ j a u m ^ j . 
prekybmiu centru. Net ir katali- ^ m c h o r u „.grindinių 
kaii jame labiau^išsisklaidę, M i S a i k 5 t ė j e d i d e l i s l a i m ė _ 

Sis vizitas Chicagoje reikšmin- | j m a s > 
gas ir lietuviams, nes tai didžiau
sia lietuvių gyvenvietė ir didžiau- Popiežiaus kelionė, jei ji vyks 
iias~rautlnės veiklos centras, čia tiksliai, kaip dabar skelbiama, 
ir iškilmingoms popiežiaus su pro lietuviškas įstaigas, kurios y-
vyskupais koncelebracinėms šy. ra didžiausiame lietuvių centre 
Mišioms pasiruošime pakviestos — Marouette Parke, yra didelis į-
dalyvauti tautinės grupes su sa- vykis. Popiežius galės pamatyti, 
vo chorais ir šokių ansambliais, ką lietuviai yra sukūrę, ką dabar 
kad jos galėtų pasirodyti prieš turi ir kaip jie prisidėjo prie šio 
milijonus žmonių su savo tauti krašto kūrimo. Bent pravažiuo-
nėmis tradicijomis ir savo kultu- damas popiežius sužinos, kad tai 
tūrinėmis apraiškomis. Lietuvių yra lietuvių sukurta bažnyčia, 
jungtinis choras taip pat turės mokykla, ligoninė ir daugelis ki-
progą giedoti prieš pat šių Mi- tų institucijų toliau nuo šio cent-
šių pradžią. ro. 

tį^įi, * Negalime iš šios kelionės 
f savo apsilankymą pats po- laukti politinių rezultatų. Tai 

piežius žvelgia labai rimtai ir su ir nėra popiežiaus kelionių tiks-
rūpesčiu. Štai jo žodžiai ameri- las. Tačiau politika niekada nė-
kiečiams, kaip jis kalba .apie sa- ra taip atšiejama nuo kultūrinio, 
vo kelionės tikslus. "Aš žvelgiu i net nuo religinio gyvenimo, kad 
savo vizitą jūsų krašte. Pasiun- žmogus vienur ir kitur savo žmo-
tinybė, kurią aš trokštu atneš- giška prigimtimi nepasireikštų, 
ti, yra vilties ir taikos pasiuntiny- O laisvės troškimus popiežius, Į nedarna, paprastai remia J. Tau-

Įprastu laiku pradėjo posė
džiauti Jungtiniu Tautų dabar 
jau 151 valstybės atstovų genera
linė asamblėja, savo pirmininku 
išsirinkusi Tanzanijos ambasado-

Į rių. Jos posėdžiai tęsis 3 mėne
sius. Sesijos metu, kaip jau įpras
ta, daugumas atstovų turi gerą 
progą pulti savo priešus, kelti se
nus ir naujus reikalavimus, suda
ryti kelblumų turtingesnėms tau
toms, ypač JAV, kaltinam jas 
imperializmu, kolonizmu ir mili-
tarizmu. Tuo tarpu, kaip visi ži
nome, J. Tautos jau seniai ne
bėra, jeigu kada nors gal buvo, 
tinkamas .organas spręsti pasau
lyje nuolat iškylančioms proble
moms. Ji visada pataikavo Sovie
tų Sąjungai, nesvarstė Pabalti
jo valstybių pasisavinimo, Veng
rijos sukilimo malšinimo, Čeko
slovakijos okupacijos, Vietnamo 
karo, Libano pilietinio karo, nie
kada nekėlė žmogaus teisiu lau
žymo Sovietuose ir jų bloke ar 
trečiojo pasaulio diktatorių savo 
piliečių žudymų. 

Vadinamas „trečiasis pasaulis" 

Didžiausią nesutarimų šaltinį 
asamblėjoje sudaro trečiojo pa
saulio — mažiau išsivysčiusių 
tautų Azijoje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje politiniu, bei ūkinių 
interesų susidūrimas su pramoni
nių Vakarų interesais. Trečiojp 
pasaulio valstybės, būdamos dide
lėje daugumoje, nepaisydamos di
džiųjų, priima jas smerkiančias 
rezoliucijas, reikalaujančias savo 
turtais dalintis su jomis. Kadan
gi J. Tautų visa vykdomoji ga
lia sutelkta Saugumo taryboje, 
kur didžiosios valstybės turi veto 
teisę, tai asamblėjos nutarimai 
lieka popieriniais nutarimais. Pa
ti J. Tautų struktūra neleidžia 
joms būti veiksmingomis. 

Pasinaudodami veto teise So
vietai gali paraližuoti bet kurį 
svarbesni Saugumo tarybos nuta
rimą. Iki šiol ta teise jie pasi
naudojo ar ne 120 kartu. Tuo 
tarpu JAV veto teise pasinaudo
jo tik 16 kartų. Kaip rodo prak
tika, J. Tautos neturi ir negali 
turėti vykdomosios galios. Visos 
J. Tautų narės — valstybės, gin
damos sav/3 suverenumą, ką blo
ga padariusios, neleidžia reikalo 
svarstyti, tvirtindamos, kad tai 
kišimasis į jų vidaus reikalus ir 
pažeidimas jų suverenumo. Tuo 
labiausia remiasi diktatūrinės 
valstybės. 

JAV nusiteikimas 
JAV vyriausybė, nors ir niur-

P. GAUČYS 

lį visų J. Tautų metinių išlaidų. 
Tačiau JAV visuomenė ir spauda 
labai žemai vertina J. Tautas, o 
ypač generalinėje asamblėjoje sa
komas kalbas. Kongrese dažnai 
pasigirsta balsų, siūlančiu JAV 
pasitraukti iš J. Tautų, ir labai 
nenoriai ju išlaikymui skiriamos 
sumos. Kodėl tad JAV vyriausy
bė vis dar tebelaiko J. Tautas? 
Esą todėl, kad teigiamybės nu
sveria neigiamybes. Generalinė 
asamblėja esanti naudinga ir tai 

lomatijos įrankiu. Jiems J.T. yra 
nepaprastai naudingos kaip pui
ki propaganda, kur netrukdo
mai gali skelbti antimilitaristi-
nes, antikolonistines ir antirasis-
tines kalbas. Faktas, kad beveik 
kiekvieneriais metais JAV visada 
atsiduria pralaimėjusiųjų pusėje, 
yra tos Sovietų propaganods vai
sius. 

Jau toli tie laikai, kada į Jung
tines Tautas buvo žiūrima kaip 
į pasaulio išganytoją, kad jų veik
los pasėkoje įsiviešpataus visuo-

£ tinė taika, ypač tais laikais, kai 
_ " i r kos illaikymui. Nedalyvaudama\\; J™1?? vyravo Amerikos 

J. Tautose, JAV vargu galėtų V a k a r * E u r o P ° s l t a k a-

ROŽANČIUS SVC. MARIJOS 
GARBEI 

be, broliškos meilės pasiuntiny- kuris yra išgyvenęs persekio-
bė. Aš noriu užtikrinti visiems jimus ir matęs komunistinę prie-
amerikiečiams - katalikams, pro- spaudą, supranta geriau, negu 
testantams ir žydams, visų Baž- politikos viršūnių atstovai, susi-
nyGų įmonėms ir visiems geros rupinę tik savo valstybine ar 
valios vyrams ir moterims — sa- savo tautos ateitimi, 
vo pagarbą ir vertinimą. Ypatin- Popiežiaus rūpestis — žmogus, 
gal aš prašau mano sekėjus — krikščionis, Dievo kūrinys, ku-
katatikus mano vizito dienomis ris laisves, vilties, taikos ir geres-
plačfai atverti savo širdis Sven- nio gyvenimo laukia ne tik iš sa-
tosios Dvasios nuskaistinančiai vo paties pastangų, bet ir iš Die-
veiklal Kas labiausiai reikalinga, vo. Pop. Jonas Paulius II Ir at-
tai dvasinis pasiraošimas, kad, vyksta su pasiuntinybe pakelti 
kai aš atvyksiu, mes galėtume dvasini gyvenimą, sustiprinti 
tinV,™.. Svesti drauge Dievo žmogaus asmens vertę, paskatin-
meilėje, mūsų Viešpaties Jėzaus ti ji siekti laisvės, kuri yra duota 
Kristaus meilės vienybėje. Sped- jam paties Kūrėjo. Tik dėl žmo-
aliai aš atvykstu kaip Kristaus nių silpnybių ir blogio ji dažnai 
Evangelijos tarnas su pastorad- yra suniekinima, padarant pati 
niu vizitu katalikų Bažnyčiai žmogų žmonių vergu. Mūsų pa-
Jungtinėse Amerikos Valstybėse rirodymas su savais ženklais, su 
skelbti kilnią ir išganingą Dievo tautiniais drabužiais ar vėliavė-
žodžk> pasiuntinybę'', lėmis būtų tautinio stiprumo žy-

Tai nuoširdūs popiežiaus žo- mė. Kartu Ui bus ir dvasinis pė
džiai, kurie išreiškia Jo kelionės kilimas, nes mes esame kovojan-
tikstą ir lo troškimus, kad visi jį čios krikščioniško pasaulio dalis. 
Munkantieji Jaustų tuos pačius Pr. Gr. 

Taikos jėga 

Vatikanas. — "Tiesa yra tai
kos jėga", tokią temą popiežius 
Jonas Paulius II pasirinko try-
liktajai pasaulinei Taikos dienai, 
kuri bus minima 1980 m. sausio 
1 d. Tiesa paremti socialinius ir 
tarptautinius, politinius ir ekono
minius santykius reiškia kurti 
taika, Be tiesos taika yra negali

ma. Taika galutinai remiasi ne 
kuo kita, o tiesa apie žmogų, sa
ko popiežius Jonas Paulius II 
savo pirmojoje enciklikoje "R«" 
demptor Hominis". Kurti taiką, 
paremtą tiesa apie Smogų, reiš
kia iškelti žmogaus asmenį virš 
daiktų ir žmogaus dvasią viri 
medžiagos, reiškia grąžinti žmo
gui jam priklausančias šeiminin
ko teises pasaulyje. 

t<f* veiklą ir apmoka ketvirtada-

reikštis, sprendžiant Vidurio Ry
tų ir Kipro klausimus. 

Ne mažesnį nepasitenkinimą 
asamblėja jaučia ir Vakarų Euro
pos valstybės, bet irgi pripažįsta 
jos naudingumą. Prancūzija nie
kad neturėjo iliuzijų dėl J. Tau
tų, bet tiki, kad jos atlieka savo 
vaidmenį,švelnindamos pasaulio 
konfliktus. Italija netiki, kad per 
J. Tautas būtų galima išspręsti 
kokį rimtą reikalą, bet ji jaučia, 
kad jos turi vertę kaip pasaulinis 
balsas ir kaip šiokia tokia prie
monė siekianti taikos. Vakarų Vo
kietija J. Tautų nelaiko naudin
gomis, sprendžiant kokį rimtą rei
kalą, bet labai jas vertina kaip 
orlaidę, leidžiančią nepasitenki
nimui išsilieti iškilmingomis kal
bomis. Kanada J- Tautų uždav-
nį laiko ne konfliktus šalinti, bet 
juos siaurinti. Tai forumas, kur 
kiekvienas netrukdomas gali išsi
kalbėti. 

Azijos nuotaikos 

Japonai tvirtina, kad šis tas 
geriau negu nieko. Nuostatas, 
kad didelės valstybės ir mažiau
sios yra lygiavertės, japonams at
rodo esąs svarbiausias veiksnys 
pakertant J.T. reikšmę. Sovietai 
irgi J.T. nelaiko veiksmingu dip-

Neveiksminga institucija 

Dabar visiems aišku, kad J.T. 
negali būti visuotiniu vaistu vi
soms pasaulio problemoms spręs
ti. Priešingai, dabar jau tikima, 
kad J.T. lengvai galima sugriau
ti. Jeigu įvyktų koks labai didelis 
ir pavojingas konfliktas tarp pra
moninių ir besivystančių tautų 
arba jeigu J.T. generalinė asamb
lėja nubalsuotų išmesti Izraelį iš 
J.T., tada iš jų pasitrauktų JAV, 
o be jų nebebūtų arba tiksliau, 
nebegalėtų išsilaikyti J. Tautų or
ganizacija. Žinia, niekas nenori 
užsitraukti sau tokios atsakomy
bės. Mažosioms valstybėms J.T. 
yra vienintelis pasaulinis foru
mas, kur jos lygiomis su didelė
mis gali ginčytis, kalbėtis ir de
rėtis ir iš jų gauti reikiamą pa
galbą. 

Šiaip ar taip J. Tautos yra ne
tobula pasaulinė organizacija. 
Jos generalinėje asamblėjoje vy
rauja mažos naujos valstybės, 
trokštančios kaip nors pasireikš
ti, parodyti savo galią, pvz., nu-
baudžiant kurią valstybę, jų įsiti
kinimu Vakarų „iškamšą". Tuo 
tarpu pasaulio problemos vis 
blogėja ir daugelį tautų dar la
biau apvilia. 

JAV naftos bendrovės ieško alyvos šakinių Raudonojoje jūroje 

Dievas mus pažįsta ne dėl to, 
kad mes esame ir gyvename, bet 
dėl to mes esame ir gyvename, 
kad Dievas mus pažįsta. Šitoks 
tvirtinimas skamba keistai mums, 
kurie tikrovėje daiktus atranda
me ir paskui pažįstame. Dievo 
mintyje visi daiktai buvo ir yra 
nuo amžių prieš jų sukūrimą. 
Jis visus pasaulius sukūrė pagal 
savo minties planą. Jo kūrybin
goji mintis yra mūsų viso būvi-' 
mo šaltinis. 

"Viešpats turėjo mane savo 
kelių pradžioje, pirma negu yra 
ką nors padaręs nuo pat pradžios" 
(Pat. 8, 22). Sį Šventraščio tekstą 
galime kiekvienas sau prisitaiky
ti, bet ypatingu būdu Bažnyčios 
jis taikomas Marijai, Dievo Moti
nai. Dievo kūrybingosios minties 
planuose ji tikrai buvo kelių pra
džioje, įsikūnijimo nutarimas yra 
tas centras, apie kurį visi Dievo 
planai, ruošiant sukurti regimus 
ir neregimais pasaulius, turėjo 
suktis ir prisitaikyti. Dievas nu
tarė įeiti į savo kūrybos pasaulį 
kaip žmogus, nutarė priimti lai
kų pilnybėje žmogiškąją prigim 
tį. O Marija, Dievo gražiausias 
kūrinys, yra visų Dievo planų 
pradžioje stovinti moteris, kuri 
duoda galimybę Dievo Sūnui 
tapti žmogumi. Čia glūdi jos vi
sos būties didybė. Jos dieviškoji 
motinystė duoda atsakymą die
viškojo Žodžio įsikūnijimui. Pa
laimintosios Mergelės kilmė, 
Kaip sako Pijus K "Ineffabilis" 
buloje, yra numatyta ir apspręsta 
vienu ir tuo pačiu įsikūnijimo 
nutarimu. 

Mes negalime išeiti iš Dievo 
kuriančios galios ir visi esame pa 
lenkti pagal Dievo planą įsikū
nijimo paslapčiai, iš kurios seka 
visa eilė mūsų išganymo pa
slapčių. Žmonių atpirkimas yra 
surištas su Marijos dieviška mo
tinyste. B jos ir joje Dievas su
kūrė Kristaus žmogišką prigimtį. 
Joje prasidėjo Dievo žmogiškoji 
gyvybė, kuri turėjo būti paskui 
paaukota dėl žmonijos atpirki
mo. Mes sakome, kad Kristus 
kančia, kraujo praliejimu, mirti 
mi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš 
numirusiųjų atpirko žmoniją. 
O Kristaus kraujas ir gyvasis jo 
kūnas buvo paimtas ir suformuo
tas iš nekaltai pradėtosios Mer
gelės Marijos kraujo ir kūno. 
Kristaus gyvybės paaukojimas, at
seit, jo mirtis yra atpirkimas ta 
prasme, kad per jo gyvybės pra
radimą mums skirta gauti dieviš
kąja gyvybę ir dievišką įsūnystę. 
Taigi Kristaus atpirkimas neša 
nepaprastai didelį suartėjimą su 
dievybe ir Dievo Motina, kuri 

Dievo planuose per įsikūnijimo 
paslaptį yra torpininkė tarp Die
vo ir žmogaus. 

Iš tokios Marijos, Dievo Moti
nos, būties ir jos paskirties sam
pratos išplaukia tikinčiųjų jai 
po Dievo didžiausia pagarba ir 
Bažnyčioje ypatingas kultas. Apie 
Švč. Mergelės kultą Bažnyčioje 
Vatikano II nutarimuose sako
ma: "Marija, po Sūnaus Dievo 
malone išaukštinta aukščiau už 
visus angelus ir žmones ir kaip 
Švenčiausioji Dievo Motina daly
vavusi Kristaus paslaptyse, pa
grįstai Bažnyčios garbinama spe
cialiu kultu. Nuo seniausių laikų 
švenčiausioji Mergelė yra garbi
nama Dievo Gimdytojos titulu, 
ir jos pagalbos prašo tikintieji 
visuose pavojuose ir reikaluose'' 
(Dogminė Konstitucija apie Baž
nyčią, nr. 66). 

Bažnyčios liturgijoje Marijos 
garbei yra skiriama daug šven
čių. Jos garbei ir tikinčiųjų pa
maldumui žadinti ir ugdyti ski
riami per metus net du — gegu
žės ir spalio — mėnesiai. Spalio 
mėnuo skirtas kelti pamaldumui, 
kalbant rožančių. Bažnyčios li
turgijoje spalio 7 d. yra rožan
čiaus šventė. Ta šventė įvesta Sv. 
Pijaus V prisiminti krikščionių 
pergalę prieš musulmonus prie 
Lepanto. Pergalė priskiriama 
krikščionims per Marijos pagal
bą, kurios buvo prašoma, kalbant 
rožančių. 

Nors Vatikano II nutarimai 
labai gražiai kalba apie Marijos 
kultą ir žadina tikinčiųjų pa
maldumą, bet pasauliečių ir dau
geliu atvejų net dvasininkų tar
pe galima išgirsti atsiliepimų,kad 
rožančiaus kalbėjimas yra ne mo
demus, senovinis ir atsilikęs nuo 
gyvenimo pamaldumas. Nekal
bant apie priežastis, kodėl ir iš 
kur tokios nuomonės skleidžia
mos, reikia pasakyti, kad mūsų 
visos išganymo paslaptys yra se
novinės. Jos prasidėjo su Dievo 
Sūnaus įsikūnijimu. O pamaldu
mas į Dievo Motiną, kalbant ro
žančių, yra surištas su tikėjimo 
paslapčių apmąstymu, tikėjimo 
išpažinimu, su malda į dangaus 
Tėvą ir angelo pasveikinimu, pra 
šant Marijos, kad ji melstųsi už 
mus ypač mirties valandoje. Tai 
yra gražus Dievo Motinos pager
bimas ir ryšio palaikymas su dan
gaus ir žemės Karaliene, kurios 
užtarimo mums visiems labai rei
kia. 

Būdinga yra, kad Liurdo ir Fa-
timos apsireiškimuose Dievo Mo
tina vaikams buvo matoma su 

(Nukelta į 7 pal) 
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— Gyvenimas. 
— Taip, gal gyvenimas? Gal tikras, geras ir 

gražus gyvenimas, kas žino? Dabar gal galėsim 
judėti, važiuoti, kur tik panorėsim. Karo metu to 
negalėjom. Oui? 

— Si. 
— Dabar... man atrodo, kad žmogaus mizerija 

turi savo šaltinius. Jie yra gal trys. Pokaris juos gan 
greitai pašalins. 

— Kas jie? 
— Man atrodo yra taip. Pirma, tai skausmas. Ir 

kas jį pašalina? Iiebe, l'amour... Meilė pašalina 

— O trečioji mizerija? 
— Trečias mizerijos šaltinis yra mirtis. 
— Mirtis? 

— Mirtis. Pokaris panaikina baimę mirti nuo 
bombų. Ar tai ne fantastiąe? 

— Amžinai vistiek negyvensi. 
— Taikos metu mirsi tik dėl ligos. Dėl brutalios 

rankos, ar nuo širdies smūgio, senatvės... Bet tai 
natūralu... 

— Aišku, karas ir pokaris dvi priešingybės. 
— Kaip tau mano teorijos atrodo? 
— Neblogai. 
— Extraordinaire. ar ne? — ir prancūzas savo 

karto pasakė! Fo paskaitų, "medikų" apsuptas, 
Danys juo susidomėjo. 

— Kuo aš sergu? — Danys paklausė. 
— Tavo spuogeliai yra odos liga, — tėškė Gauga. 
— Odos?... 
Medikai ir inžinieriai kvatojo. Danys kiek pyko. 

Bet pažintis su Gauga taip buvo padaryta. Lyg 
vienas kitą papildydami, jie susidraugavo. Gauga 
aplankydavo Danį — Danys eidavo pas Gaugą. 
Eidavo kartu žuvauti, Laisvės Alėja pavaikščioti, 
sėdėdavo kine, teatre, viens kitam meilės nuotykius 
atvirai pasipasakodavo, net frontui artėjant kartu 
pasitraukė. Nelaimė tik... Gauga S t Poeltene 

kalba pradėjo visa tai aiškinti ant lovų gulintiems kažkodėl sukvailėjo ir, rusams užėjus, perskirtas nuo 
prancūzams. 

Danys apsivertė vėl lovoje ir jų nesiklausė. 
Sunkūs, gudrūs, bet geri buvo Derain žodžiai, išrėkti 
lyg iš katedros Sorbonoj. Bet, ar pokarinis 
gyvenimas ir viltys taip lengvai išsipildo? Jis jautė, 
kad jam vis kažko trūksta. Karas pasibaigė. Jis, 

skausmą. Kartą paėmus, meilės vaistas duoda ne tik pagal Derain, į taiką atėjo gan sveikas ir gyvas. Ir 
malonumą, bet ir aistras. Ar nejauti to šalia 
merginos? Tas keistas vibracijas ir kvapo trūkumą? 
Visa tai jauti ir, kai patenki į karo pavojų, kai bijai 
numirti. Bet meilės "pavojus" yra neskausmingas. 
Kvapo trūkumas tau tampa malonumu. Meilėj 
mirties jau nebijai... 

tai yra daug. Valgė, miegojo, skaitė ir važinėjo 
dviračiu... Puiku! Bet, grįžęs, sėdėjo lovoje, gulėjo ir 
klausėsi tik gudreivų kalbų ir lagerio čerškėjimo. 

Jam trūko gal pirmojo pokario elemento? Jam 
tikrai trūko meilės. Nors kažką panašaus, gal tik 
aistrą, slapstantis rusų zonoje, iš vienos ūkininko 

Danys krustelėjo lovoje ir apsivertė, kad geriau jį dukters jis apturėjo? Gi čia - vien neviltis. Lagerin 
girdėtų. Pašnekesys pradėjo dominti. atvažiuodavo įvairūs bėgliai, kartais ir kokia 

— O koks antras mizerijos šaltinis? — klausė mergina. Bet, neilgai pabuvę, vėl išvažiuodavo. 
Alfredo. Slavės, prancūzės, lenkės, net kelios belgės... 2iogų 

— Antras? — Pamąstęs, Derain tęsė. — Tai mišrainė! Jis klausėsi įvairių kalbų tarškėjimo ir 
neviltis. Pokaris deiimteriopai daugina viltį. Viltis juto, kad kažko jam trūksta. Meilės? Derain gal 
duoda energijos. Energija padeda nuveikti tai, ko tu neklydo? Bet kada meilė jį aplankys? 
nori. Žmogus nepavargsta, supranti? Trūko gal ir tėvynės? Ir seno, nors pamišusio, 

— Si. draugo Gaugos... Keista pavardė. Bet technikos 
— Aišku, tu dar įpratęs miegoti. Bet miegas studentui Daniui medicinos studentas Gauga patiko 

dabar, kai gali tiek nuveikti, turėtų būti tik būtinybe, i i karto. Tu sergi, medicinos rūmuose Gauga jam iš 

repatrijuojamo draugo, Danys i»soko i i lekiančio 
sunkvežimio. 

Užmerktom akim Danys jautė, kad jo gyvenimas 
čia tuščias ir bergždžias. Be Gaugos tuštuma atrodė 
didesnė. Ar jis nuo jos kada pabėgs? Visi keliai i i 
lagerio vedė į vakarus, į pietus, retai į jo šiaurę. 
Retas grįždavo ten. Maurizio, Alfredo ir Spondi 
atvirai jau šnekėjo apie grįžimą Italijon — tik 
areštuotas Ricci dar čia juos prilaikė. Jei ne Ricci, ir 
jie spaustų namo. O Danys? Kas jis jiems? Priekaba, 
balastas. Paliktų jį čia, sakydami "važiuok pas 
mamą, ar su mumis". 

Danys atmerkė akis, pasilenkė, ir iš po lovos 
ištraukęs "Mein Kampf', pastebėjo, kad ir Maurizio 
nerimsta. 

Maurizio vartėsi lovoje, jausdamas, kad grupei 
jis nereikalingas. Kelionės pavojai rusų zonoje šiame 
lageryje pasidarė komedijom, o jis tapo vadovo 
iikamia. Dar tik už Ricci kol kas atsakomingas, bet 
ne daugiau. Po Ricci išgavimo, visi teeina skradžiai 
žemės, kur tik panorės! Lovoje girgždėjo 
iitikimiausieji Spondi ir Alfredo. Jie kažką šnibždėjo 
ir juokės. Jie juokės iš jo, tikriausiai... 
„ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ (Bus daugiau) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ 
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CLEYELANDO ŽINIOS 
RALFO 85 M. SUKAKTIS 

Si sukaktis bus minima ban
ketu spalio 6 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių namuose. Bilietai jau 
platinami po lietuviškų pamaldų j Clevelande. Rengia 
DMNP parapijos kavinėje ir šv. I Lietuvių taryba 

IŠ PARENGIMŲ 
KALENDORIAUS 

Spalio 12, 13 ir 14 dienomis 
saukiamas Lietuvių kongresas 

Amerikos 

Jurgio parapijos salėje. Bilietus 
galima užsisakyti ir telefonu 
486-5970 arba 481-2836. 

Spalio 27 d. Obio Lietuvių 
gydytojų draugijos metinis su
sirinkimas ir premijos įteiki
mas. 

Lapkričio 3 d. Lietuvių Ame
rikos piliečių klubo kultūrinės -
visuomeninės premijos įteikimas j 
— balius Lietuvių namuose. 

Lapkričio 10 Kariuomenės j 
k t ) SAS programos ruošimo! š v e n t ė s minėjimas Lietuvių na-
komisiją sudaro: pirm. inž. Al-1 m u o S e . Rengia LKVS Ramovės 
mis Kuolas, Gabija Juozapavi- Clevelando skyrius. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psL). 

tai, magnetofoninės juostelės ir 

Clevelando P U kongreso atstovai padarė platu pranešimą apie įvykusį kon
gresą. Matyti I. Bublienė, atstovai V. Rociūnaitė, S. Cyvas, N. Lenkauskai-
tė ir A. Kazlauskas. Nootr. VL Bacevičiaus 

Lapkričio V7 
thuania šventė 

Korp! Neo-Li-
balius su Neo-

iš Chica-

čiūtė, Saulius Girnius, kun. dr. 
Kęstutis Trimakas ir Aldona 
Zailskaitė. Turintieji sugestijų Lithuania orkestru 
arba norintieji prie šio komisijos gog. 
darbo prisidėti, prašomi kon- j Lapkričio 18 d. Lietuvių die-
taktuoti komisijos narius. į n o s — Emilijos Platerytės mu-

Studentų draugovių valdy- zikinis veikalas Euclido gimna-
boe yra prašomos šiai komisi- \ į j o s auditorijoje, 
jai pateikti savo adresą: Almis; Lapkričio 25 d. Dievo Moti-
Kuolas, 1760 Meadowview Ave., n os Nuolatinės pagalbos para-
Pktkering, Ont. Canada L1V pijos 50 metų sukakties minėji-
3G8, arba rev. K Trimakas, mas. V. R. 
Ateitis, 860 Des Plaines Ave. 
Apt. 409, Forest Park, TL 60130, 
USA. 

SAS Programos ruošimo 
komisija 

BALFO SUKAKTIS 

Spalio 6 d. 7:30 vai. vak. Lie
tuvių namų viršutinėje salėje. 
Balfo Clevelando skyrius ruošia 

35 metų šio šalpos fondo gyva
vimo sukakties minėjimą - ban
ketą. 

Minėjimas - banketas susidės 
iš dviejų dalių: minėjimo atida-

j rymas ir O. Pliuškonienės kon
certas, vakarienė, svečių iš to-

'. liau pristatymas, dovanų dalini-
• mas ir šokiai, geram orkestrui 
į grojant. 

Solistė O. Pliuškonienė iš Pbi-
! ladelphijos. Pa., lietuvių paren-
S gimuose yra gražiai pasirodžiusi 
! ir muzikos kritikų gerai jver-
' tinta. Gimusi Lietuvoie ir dai-
; nos meno mokėsi JAV. Ji yra 
i Lietuvos operos solistės J. Au-
į gaitytės mokinė. Dainavimo 
i studijas tęsia toliau. Jos kon-
: certas bus dviejų dalių: lietu-
\ vių liaudies dainos — muzika 
į V. Banaičio ir dainos su pritai

kyta poeto Aisčio žodžiams mu
zika — Vyt. Marijošiaus, ir po 
to Operų arijos. Jai akompa
nuoja pianistas V. Puškorms. 

Bilietus įsigyti galima sekma
dieniais NPDM parapijos kavi
nėje ir šv . Jurgio parapijos že
mutinėje salėje, po h'etuviSkų 
pamaldų arba iš anksto paskam
binant telefonu: 481-2836 pirm. 
V. Steponavičiui, arba p. Gra
žuliui telef. 741-1782. Balfo 

I Clevelando skyrius maloniai 
j visus kviečia dalyvauti. K. 

įnuumiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMitiiniiii 
REMODELING 

JUOZAS VENCKAL SKAS 
Atliekame visus namų taisymo 

darbus. 
TELEF. — 582-7808 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

St.Pctersburg,Fla. 
BALFO VEIKLA 

Balfo 143 skyr. vykdo visą ei
lę rudens vajaus darbu. 

Vajaus atidarymas įvyksta spa
lio 4 d. su išvyka į gamtą Semi-
nole parke Nr. 9 pavilijone. Bus 
karšti pietus, daug dovanų, šo
kiai ir žaidimai. 

Po išvykos j gamtą bus vyk
doma vajaus rinkliava, lankant 
St. Petersburgo lietuvius po na
mus, yra sudarytos šešios rinkė
ju grupės. S. Vaškys lanko Belle 
Vištoje gyvenančius lietuvius, O. 
Kindurienė—Gulfporto lietuvius, 
0. Galvydienė su F. Valansku, 
St. Pete Beach, Trešiur, Sland. 
Madeira Beach ir kitur, Rožė Ple-
pienė Vina del Maro ir kitur, A. 
Miliauskienė — North, E Peters-
burg, V. Kriaučiūnas — didžiuo
sius apart. Baltininkai nesigailėk 

darni laiko ir išlaidų renka au
kas, eidami namas iš namo, 
belsdami į geraširdžių duris, no
rėdami padėti savo tautiečiams. 
Kviečiamas kiekvienas lietuvis 
prisidėti prie pagalbos. 

Skyriaus pirm. J. Valauskas 

— Ir 
mokėt. 

kuolą nutašyti reikia 
Liet. patarlė 

BEŽDŽIONIŲ PAKLAUSA 
Medicininiams tyrimams) vien 

Europoje ir JAV kasmet reikia 
apie 250 tūkstančių beždžionių. 
Tačiau paklausa didesnė, nes 
gyvenančių beždžionių kaskart 
mažėja, Miunchene įvykusiame 
mokslininkų kongrese gan. 
buvo diskutuojama beždžlc 
paklausos problema, 
po ilgų diskusijų buvo flttce 
konkreti mintis — didinti dirb
tinio beždžionių veisimo tenųjflfc 
Paaiškėjo, kad jau kai kur ta 
mintis realizuojama. JBL 

f 
I 

WAGNER and SONS 
TYFEWR1TERS AVT> 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, 
Viri 50 matą patikimas jums 

patarnavimas. 
MIS 8. Pakaki B&, Cfckmgo 

— 581-4111 

T U O J A U I Š L E I D Ž I A M A 
UCB Kronikos lietuviu kalba V-tomas 

ir ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis pirmieji tomai 
VILNIAUS UNIVERSITETO 

400 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI 
Maloniai prašome visų lietuvių aukų Kronikos kny

goms išleisti ir plačiai paskleisti 
Paaukojusieji 100 dol. ir daugiau bus įrašomi leidžia

mose knygose. Aukas siusti: 
UCB KRONIKOMS LEISTI S4JUNGA 

6825 S. Talinas Avenue 
>, m. 60629 USA 

ii • 
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I A. T V E R A S 

GALITE GAUTI VIENA IŠ ŠIU 
TIMEX LAIKRODĖLIŲ NEMOKAMAI 

E LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
s Pardavimas ir Taisymas 
= 2646 W 69th Street — TeL RE 7-1*41 
aniHiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiimiiiiimini! 
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JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71«t St., Chicago, HL 60629 7 \ 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdaia MokiadieniaiB nuo S vaL ryto 0d 10 vaL vakare. 
M — — s U i ano 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN. B.S.. Ragistruotas vaUttainkaa 

Tai. — 4 7 6 - 2 2 0 6 « —• 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
rf" 

ARBA VIENĄ IS SITI L Z MAZ1AL NEGI) $30. Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus-. 
lintuvaL Išmetamieji vamadiiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE T1RE& 
Wheel alignment and K*1«"»Vg, 
Brakes. Shock absorbers. Mufflert 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fflters. ?fftn 

KAI TAUPYSITE PAS FIRST FEDERAL OFCHICAGO 

. 

Here's uhat you do te 

Prcmium Item 

A. Mens LED Watch. 
Round gold tono 
full expansion band 

B I-adips l.ED YVatoh. 
Rectangular sold-tonr 
sliding tlasp band 

C. Men s I.FD VVatch. 
Rectangular. r hrome-
plated black strap 

D. LadieV LED VVatch 
Rectangular chrome-
plated blac k strap 

F.. M*»n"s r'.lectric VVatch 
C hrome plated brusheddial 
sweep hand black strap 

F. LadieV DITSS VVatch. 
Goldtone sunburst 
dial mesh band 

G. M«i's LCD VVatch. Chrome 
plated metallic face 'xpansion 
band date 8t seronds 

H. l.ad>V IX D VVatch. Pohshed 
gold tone dark brown face 
brovvn strap date & se<onds 

S200-S999 
Deposit 

S 9 9 5 
50tax 

$10 45 

S 995 
50 tax 

SI0 45 

S 9 9 5 
50 tax 

$10.45 

S 9 9 5 
50 tax 

$10 45 

S1995 
1 00tax 

$20 95 

$1995 
1 00 tax 

$20 95 

$24 95 
1 25 tax 

$2fi20 

$24 95 
1 25 tax 

$2fi20 

Onlv one vvatrh 

get yonr Timex icatch. 
$I.'X)0-$4.9W 

Deposit 

Free 

1 ree 

Free 

Free 

$1495 
75 tax 

S15 70 

$14 95 
75 tax 

$15 70 

$1995 
1.00 ta x 

$20 95 

$1995 
L2Qtax 

$20 95 

per .K-count from thc 

S5.000 & Over 
Deposit 

Free 

Free 

Free 

Free 

$ 9 9 5 
50 tax 

$10 45 

$ 9 9 5 
.50 tax 

$10 45 

$1495 
75 tax 

$15 70 

$14 95 
75 tax 

$15 70 

M three r olumns 

AdditionaJ 
$100 Deposit 

$11.95 
.COtaj 

$12.55 

$11.95 
60tax 

$12.55 

$11.95 
.60 tax 

$12.55 

$11.95 
.60tax 

$12.55 

$22.95 
1.15 tax 

$24.10 

$22.95 
1.15 tax 

124 115 

$27.95 
1.40 tax 

$29.35 

$27.95 
1.40 tax 

$29 3.5 

Jsigyįimui vieno Sių Timex laikrodėlių jums 
tereikia taupyti pas First Federal of Chicago. Tik 
užeikite, padėkite S 1.000 ar daugiau ir galėsite 
pasirinkti vieną iš keturių Timex l.ED laikrodėlių 
nemokamai. Arba. galite gauti Timex Electric, ir 
I.CD su pastoviu skaičium, arba gražų moteriškinį 
puošnu laikrodėli už truputi, ką paprastai 
mokėtumėt. Uf kiekvieną pridedamą $100 indėliui, 
įūs galite pirkti dar vieną laikrodėlį už labai 
patrauklią kainą. 

Ir įūs galite gauti Timex laikrodėlį padėdamas 
vos tik S200. 

Timcx laikrodėliai yra puikūs dovanoms. Ar 
pasiruošę ar ne. bet dovanu teikimo sezonas jau 
skubiai artėja. Kodėl nepradėti pirkti dabar iš 
ankstu!.. Užeikite j First Federal. kurioje nors 
patogioje vietovėje. Tik u/eikite, padėkite indėlį, ir 
sutaupykite už Timcx laikrodėlius. Arba. dar 
geriau. įsigykite Timex laikrodėlį nemokamai. Bet 
skubėkite. Pasiūlymas tegalioja tiktai iki spalio 27 
d., o laikas gaišinamas. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«t 59th Sfrttt - TtU « 0-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS GEBĄS 
ftettadkmlata nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet 

\V i>a\iūh nui\ vtili"i<i >ui< i IW)m rtn'\t'i>>4 iki \patm 2~ <l. ar ha k ui m turimas (, irk n i<sihai%\ I irni hnlrral /•/ ( hn av<iĮw\ilii'kii w/»/ 
tfhfi'iikmn arba pasiūl' ina nutrauk 11 hel kunii" laik u hr inkm prariršumt Klirnias ruk \ uli/ikim/a prilietimui III t IIUU^II n pu inųiif 
uiiu k ulonu \ir\utmei Irnttlėie. iri kliriuns aliJur. \ pruli rims \ti\kaiHn nrh/i ;>«</,» trulėh i ilnuvuiu nesu \icfiq sinkailu iw> pu* tu 
vardu, ar pavienio ar iunzttnr*-..l'>ini' \askaiii^ \a\iiunku Timr.t ( i>rpi>raimn. nr f irsi I rtlrral nl (hitoyn uiiikinin liinrr 
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apgautas 
Adolfas Mtrkftlii 

Jau buvo pats vasaros vidurnaktis, kai patogu. Nors visi stovyklos gyventojai pagal 
Glasenbacho stovyklos-komendantas Jurgis 
Čiabyla staiga atšoko nuo savo kambario 
durų. Dažnai jis grįždavo vėlokai ir, nors 
truputį ir girstelėjęs, vis pataikydavo savo 
kambarį. 

— Nei girtas, nei ką, o niekaip nepa
taikau. 

Dėl visa ko patikrino barako numerį. 
— Sakiau, kad negirtas. Mano kambarys 

ir mano barakas. 
jpar kartą pravėręs savo kambario duris, 

žvilgterėjo į vidų, vėl staiga uždarė. 
— Mano kambary s, knygos, spinta, sta

las*, bet suknelė, kojinaitės, batukai... , 
Net akyse patamsėjo. Perbraukė ranka 

trumpai kirptus plaukus, paglostė apyskystę 
bagsdą ir veidą. Viskas jo. Pojūčiai veikia. Nė 
kiek negirtas. 

— Gal kas atvažiavo, kokia nors mergaitė, 
— mąstė jis, stovėdamas prie barako durų. — 
Mano kambarys laisvas, ir draugai ją pagul
dė. Juk ir patalynė pakeista. Gal Angelė 
atvažiavo. O ji galėjo atvažiuoti. Staiga iš 
netyčių patikrinti kaip aš gyvenu. 

Tarp visų komendanto pareigų jis 
prisiminė, kad niekad nebuvo kaip reikiant 
įsimylėjęs. Metai slinko, jis svajojo įsimylėti, 
bet nebuvo laiko, o kai laikas leido, nebuvo 
ko. Kažkaip meilė jį aplenkė kaip prastas dal
gis apdžiūvusią' viksvą. 

', r— Jau keturios dešimtys. Pats laikas 
mylėti. Bet ką? Negi dabar prasidėsi su gim
nazistėmis, juokindamas žmones. Lyg pa
auglys koks. — Jis išėjo iš barako į lauką ir 
atsisėdo ant suoliuko. Aplink augo skurdūs 
beržai ir lyg išblėsusios plėnys plazdėjo švie
sėjančiam rytmečio skliaute. 

— O vis dėlto gražu gyventi, štai sėdžiu po 
beržu, o mano kambary mergina miega. Jau 
auti o aš vis dar sėdžiu. Romantiška. Niekas 
manęs nemato, o aš juos visus matau. Miega. 
Patenkinti. Be didelių vargų. Be siekimų, be 
meilės nuotykių... Gal grįžti į kambarį, pary
moti, paglostyti jos kaktą ir vėl dingti... 

— Bet garbė, pareigos, — jis grįžo į kas
dienybe. — Prasidėtų kalbos. Moterų nesulai
kysi, kalbės dieną ir naktį: „Štai koks mūsų 
komendantas. Manėme, kad garbingas, bet, 
pasirodo, štai kokio esama". Ko gera kitam 
kartui jo neberinktų, ir lyg kiaušinio nesu
dėjus višta jis kudakuotų, niekuo nepasižy
mėjęs, nieko gyvenime nenuveikęs. 

Jis pergalvojo, kaip kitados Angelė buvo 
jam pasipiršu8i, bet jis nežinojo ką daryti. 
Stamboka, tvirtų pečių ir visada paraudusio 
veįdo mergina. Bet tuoktis, tai būtų buvę su
griauti viengungišką savo gyvenimą, suar
dyti įprastą gyvenimo tvarką. Kažkas bai
saus. Gal jis tada jos nemylėjo, o gal tik 
pusiau mylėjo, gal net nežinojo, ar myli, ar ne. 
Įkyri ji buvo. Persekiojo be pasigailėjimo, 
nors nepasakytum, kad jį baisiai kankino. 
Anaiptol, jis buvo net kiek išdidus, kad 
moterys jį persekioja. Pagaliau ji kažkur . 
nupėrė stovykliniam gyvenime, tuo keršy
dama Ciabylai už jo nerangumą ir atstū
mimą. Dabar pajuto jis gailesį ir ilgesį. 

/UžėjuB snauduliui, pakilo, apėjo barakus. 
Pamatęs kampiniam kambaryje antklode už
trauktą langą ir kambaryje pritemdytas 
šviesas, Čiabyla nusprendė, kad Švaila su 
vienarankėliu Julium nemiega, bet, prisi-
kvtėtę merginų, geria, pilnai išnaudodami jo 
— komendanto nebuvimą stovykloje. Dabar 
norėjo juos tėviškai subarti, bet supratęs, kad 
anie vis vien jo neklausys, paliko juos 
ramybėje. Patikrino palanges, ar nenau
dėliai nebus ko nors prikabinėję, ar neuž
klijavę iš lauko pusės langų, kaip kartą buvo' 
seniau pasitaikę. Žinoma, žmonės keikėsi, 
pildami karštą vandenį ant langų ir kaltino 
komendantą, kodėl jis nesurado nusikaltėlių. 
O Juk tik ką neseniai niekadėjas buvo įjungęs 
elektros laidus į vandentiekį, kad iš ryto nu
kratytų pirštus besiprausiantiems. Ranka 
perbraukė barako sieną patikrinti, ar neuž
tiks vielos ar stipraus siūlo, jungiančio kur 
nors palubėj pakabintą varpą, be tikslo vidur
naktį keliantį žmones. Pagaliau, velniai žino, 
ką galėjo sugalvoti tie nenaudėliai. 

— Nei gėdos, nei proto. Negerbia vyresnio. 
Makalo nepripažįsta, tik slankioja be darbo ir 
kiršina žmones prieš valdžią. Jiems tik komi
tetą versti. Subark. Klausosi, bet negirdi, šai
posi. Protingo patarimo nenori priimti. Tik 
gert ir miegot tetinka. Reikės pavaryti į 
darbą, — mąstė Čiabyla, grįždamas prie savo 
barako durų. 

— Vis aš kaltas. Kad ir dėl tos mergaitės. 
Gftftjo ją kur nors kitur paguldyti, bet būtinai 
mano kambaryje, kad neišsimiegočiau. 0 ir 
tie raktai. Vienu raktu gali visas duris atra
kinti. Taip jau išeina, kad viskas mano 
nenaudai. 

Pravėręs kambario duris, jis įjungė švie
są. Mergaitė gulėjo nusigręžus į sieną, veidą 
pridengus skarele, tik buvo matyti juodų 
plaukų pluoštas ir girdėti lengvas alsavimas. 

Stovėti prie durų ciabylai kažkaip nebuvo 

komendanto potvarkius šiuo metu turėtų 
miegoti, tačiau koridoriuje degė šviesa, o ši 
medinė dėžė nėra rami net vidurnakčiais. Bet 
toks jų ir miegas. Nenusidirbę gula daugiau iš 
įpročio, nuduoda miegančius ir tik laukia, ar 
kas nepraeis naktį koridorium. Iš žingsnių 
atpažįsta. Jei ne, tai netingės keltis iš lovos ir 
vienmarškinis, pastovėt prie durų. Gal kokį 
pusvalandį, o jei jam patiks, ir visą valandą 
išlauks, kad pamatytų, kas koridoriumi 
nusvyrinėjo apygirtis, kas su kuo grįžo iš 
šokių, kur užėjo, kiek ilgai užsibuvo užėjęs, 
kas ne į savo kambarį pataikė per apsirikimą 
ar tyčia. Taigi, piliečių miegu negalėjai pasi
tikėti. 

— Tikriausiai, visi žino, kad mano kam
bary miega moteris, ir jei kas nors mane 
pamatytų bestovintį prie durų, dievaži, ką 
pagalvotų. Geriau pasivaikščiosiu, o iki ryto 
nebe kiek čia yra. 

Sunėręs užpakaly rankas, jis išėjo keliuku 
link upės. Ji plaukė rami, plati, o jos medžių 
šešėliuose pasislėpęs vanduo slinko lyg tam
si plieno juosta. Pakelėj augo laukinės gėlės. 

— Gerai būtų gėlių. Kaip ji nustebtų, 
radusi puikių raudonų rožių. Atsikelia rožių 
apšviestam kambary. Gal pievoj paskint lau
kinių, ar gal geriau grįžti į kambarį ir pra-
rymoti ligi aušros. Velniškai gerai skamba: 
„ligi aušros". Kaip pasakos princas, o ne kaip 
koks akėtvirlalis. Ji ramiai sau miegotų, kaip 
mieganti gražuolė, o jis lūpomis paliestų jos 
kaktą. Bet.geriau tegu išsimiega mažytė. 
Pavargus iš kelionės, vargšelė, — svajojo Čia
byla, — geriau palauksiu ryto. 

Kai išaušus miegūsti žmonės pradėjo slan
kioti su katiliukais į stovyklos virtuvę, išvar
gęs komendantas vaikštinėjo koridoriumi, 
atsakydamas į žmonių sveikinimus, ir vis ret
karčiais pasibelsdavo į savo kambario duris. 
Vaikščiojo lyg niekur nieko, lyg kažko užsi
mąstęs, lyg kažką užmiršęs, kartais pagrei
tindamas žingsniais, lyg kur skubėtų, o nu
žiūrėjęs, kad tuo metu nieko nėra koridoriuje, 
praeidamas vis garsiau stuktelėdavo į savo 
duris . %-•» *i' • * * 

Niekas neatsiliepė. 
— Kietai miega. Matyt, iš toli atvažiavus 

Betgi kuo aš dėtas. Pradės žmonės su rei
kalais lankytis, o mano kambary moteris 
miega. Geriau aš ją pažadinsiu. 

Pravėręs duris, jis matė ją veidu nusi
gręžusią į sieną ir prisidengusią skarele. 

— Na, po perkūnų ir miegas. Net ant kito 
šono neapsivertė. Kaip negyva, — sumetė jis 
ir pradėjo ją atsargiai žadinti: — Panele, 
panele... tai kietai miega, kad ją kur. Panele, 
prašau keltis. Gerbiamoji, žinau, kad negerai 
darau, jus žadindamas, bet aš, mat, komen
dantas. Tuoj žmonės ateis su reikalais. 
Kelkitės, meldžiamoji, labai, labai prašau 
keltis, — vos neverkdamas maldavo jis, — tik
rai prašau keltis. Išvirsi kavos. Ką nors pus
ryčiams. Paskui jūs galėsite miegoti nors ir 
savaitę, dvi, bet dabar labai prašau. 

Moteris visiškai nesiklausė ir net nesu
judėjo. 

— Tai ką tu čia man vaizduoji? Miegan
čią? Tingine, tu. Sakiau, kad vėliau galėsi 
miegoti, kiek nori, bet dabar užleisk man 
kambarį. Perkūnai, į kokią padėtį patekau, — 
patylomis skundėsi Jurgis Čiabyla. — Lyg 
kokia jai čia karčema ar vieši namai. 

— Gerai, aš pusvalandį palauksiu, kol tu 
atsikelsi ir susitvarkysi, — bandė ją geruoju 
įtikinti. — Būk apsirengus, susirink visus 
drabužėlius ir žiūrėk, kad nieko moteriško 
neliktų, kai aš grįšiu. Supranti? 

Už pusvalandžio grįžęs komendantas 
gerokai perpyko, radęs moterį toj pačioj 
padėty. 

— Gal negyva, — perbėgo baisi mintis. 
Jis šoko prie lovos, nutraukė skarelę ir nė 

žodžio neištarė. Svaidė iš lovos and lazdų 
apvyniotus baltinius drabužius, neišskiriant 
nė jo paties tualetinio kapšo, liemenės ir 
skustuvo, kurį sviedė kiek atsargiau, kad 
nesudaužytų. įpykęs buvo Čiabyla. Perplėšė 
tetos iš Amerikos sidabru išvedžiotą suknelę 
ir spyrė nudėvėtus skirtingų dydžių moteriš
kus batelius. Visas sušilo, karštai besi
darbuodamas, ir prakaitas bėgo jo veidu ir 
barzda. 

— Atėjo laikai, — jis vis dar siautėjo, — 
iškamšas guldo. Gi ryt gali atitempti į lovą 
lavoną. Ir kad tai pirmą kartą. Tai būtų 
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laimė. Kiek kartų ką nors negera pastebėjau, 
vis patariau žmonėms susitvarkyti ir pado
riai gyventi, kaip aš pats gyvenu. Bet ar jie 
klausė? Ne, — jis kiek atlyžo, tvarkydamas 
savo kambarį, bet padarytos jam skriaudos 
visu ryškumu grįžo į sąmonę. — Kad ir aną 
kartą, kai prapuolė kirvis... Visą rudenį ant jo 
išgulėjau, kol pagaliau ištraukiau iš Šieniko. 
Buvo į vidų įsiūtas. Ir svarbiausia, negali 
nutvert nusikaltėlio. Sakiau jiems, kad taip 
nepadoru gyventi, bet jie tik šaipėsi ir kartojo: 
„Sakyk tiems, kam reikia, tik ne mums, nes 
mes nieko apie tai nežinom". Žinau, kaip jie 
nekalti. Į akis tik „ponas komendante, ponas 
Čiabyla", o už akių pasirengę ir jau seniai 
sugalvoję ką nors naujo iškrėsti. 

Po šio įvykio, kurį niekadėjai spėjo 
apskelbti visiems stovyklos gyventojams, 
komendantas Čiabyla tapo dar atsargesnis. 
niekur neišnykdavo naktims iš namų, metė 
girkšnojęs vyną ir blaivia galva stebėdavo ir 
sekdavo stovyklos gyvenimą. Niekuo nepa
sitikėjo, net ir rimčiausiais gyventojais, nes 
niekas negalėjo užtikrinti, kad tas rimtasis 
kurią naktį nepradės piauti barako balkių, 
rimtai pasirūpindamas kuru žiemai. Apie 
vidurnaktį jis stovėdavo prie savo kambario 
pravertų durų, stebėdamas vėlyvus pra
eivius koridoriumi, vėliau apeidavo barakus, 
gyventojų daržų lysves ir palanges. Nuo 
nemigos išblyško ir sublogo, ir iš buvusio 
gana dailaus veido liko tik nosis ir barzda. Jo 
rūpestingumas neliko nepastebėtas, ir 
niekingi įvykiai turėjo užsibaigti, kai staiga 
visų pajuokai buvo išstatyta jo vadinamoji 
karališkoji lazda, kurią pasiimdavo tik ypa
tingais atvejais, eidamas pasivaikščioti. Ji 
buvo kaip ir valdžios simbolis, skeptras. 
Visos lazdos galėjo jai pavydėti kreivumo. 
Patį vidurnaktį ji staiga pakibo kori
doriaus palubėj. Paryčiais susirinko žioplių 
minia, stebėdamasi, kas galėjo ją taip aukš
tai iškabinti. Komendantas dar labiau nu
stebo, radęs nuosavas kortas nukarpytomis 
bortukų ausimis. 

Čiabyla blėso lyg nuodėgulis, nebepajėg
damas kovoti su nenaudėliais, galvojo apie 
mirtį, ir net laukuose išbujojusi vasara nepa
jėgė nuplėšti švino nuo jo akių: sunkus jo 
žvilgsnis gėrė iš visur tamsą. Jo pečius slėgė 
lyg ateinančios audros nujautimas. Jį visą 
traukė prie žemės. Pagaliau rezignavo: nusto
jo saugoti barakus ir vėl retkarčiais apygirtis 
grįždavo vėlokai namo. 

Dar įvykis su moterimi nebuvo žmonių 
visiškai pamirštas, kai vieną naktį, jam vėlai 
grįžus namo, jo lovoj vėl atsirado moteris. Ji 
kaip ir pirmą kartą buvo nusigręžusi į sieną 
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ir, matyt, gana ramiai alsavo. Čiabyla šį 
kartą nebepyko, beveik džiaugėsi iš nenau
dėlių nekūry bingumo. 

— Aha. Gerai. Nieko nauja nebeišgal-
voja. Geresni laikai ateina. 

Trindamas iš džiaugsmo rankas, Čiabyla 
stvėrė antklodę, norėdamas iškamšą šviest 
ant grindų. 

— Vajėzau, — suriko moteris, — gelbėkit... 
Išgirdę moters riksmą, rinkosi vienmarš

kiniai žmonės, įsitikinę amerikiečių kareivių 
veržimusi į moterų kambarį, bet pamatę 
sumišusį komendantą, nesuprato, kas dėjosi 
aplinkui, tik kraipė galvas ir traukė pečiais. 

— Begėdi, kaip tau negėda lįst prie mo
ters. Ir dar kas kas, bet pats komendantas. 
Avinėlį vaidina. Tfu, bjaurybe, kad tu surūg
tum, — vienos moterys spiaudėsi, kitos gal 
pavydėjo, galvodamos: „Vis dėlto komen
dantas, ne koks šakalio vaikas, ir nebe jau
niklis, bet ženyboms kaip tik..." 

— Taip taip, komendantas pamišo. Toks 
doras žmogus, — kalbėjo vyrai, — bet sto
vykla ir jį matyt, sugadino. Jei koks karei
vis ar pusbernis, bet dabar komendantas... 
Sužinojus IRO, dar gali cigaretes nutraukti. 
Vakar jau ir muilo nebedavė, — stebėjosi 
žmonės. 

Lovoje sėdėjo vienmarškinė, rausvų 
skruostų mergina, sveika, stipri, atrodė tik ką 
iš ūkio parvažiavusi. Ji smarkiai nusi
žiovavo ir kumštimis patrynė akis. 

— Angele, aš nenorėjau tavęs išgąsdinti, 
aš tik šiaip sau, — mikčiojo lyg teisinda
masis komendantas. 

— Ale, kad taip smarkiai griebei. Nema
niau, kad toks smarkus besąs. Kiek prisi
menu, tu prie moterų kaip kokia avelė, vis 
pamažu, vis poniškai, — baltais dantimis 
Šypsojosi Angelė. — Gerai, brangusis, šį 
kartą tu jau nebeišbėgsi, — ji juokėsi. 

Ji buvo kaip ir anksčiau įkyri, tačiau jos 
veide ir akyse šypsojosi pergalė. 

— Angele, nemaniau, kad tu kada nors 
sugrįši, bet tu sugrįžai. Maniau, kad tu mane 
jau užmiršai, susiradai jaunesnį ir gražesnį. 
Maniau, kad viskas jau baigta... 

— Nė velnio, ne viskas dar baigta. Dar tik 
pradžia, ir tau, brangusis, bus ir pabaiga. 
Dabar tu niekur neištrūksi. Tu esi kaip voro 
tinkle, kaip ta musė. Žinok, kad moteris 
baisesnė už vorą..., — ji juokėsi. 

Komendantas susimąstė. Žinojo, kad 
Angelė pajėgs net ir per sieną įsiveržti į vidų. 
Nei durys, nei raktai jai nieko nereiškė. 
Pagaliau ši išdaiga jam net pradėjo patikti, 
nežiūrint sąmoningai ar nesąmoningai 
padaryta. Jis glostė barzdą ir šypsojos. Jis vėl 
prisiminė visas nenaudėlių iškrėstas iš
daigas: iškamšos paguldymą jo lovoje, kara
liškos lazdos išstatymą pajuokai, vidurnak
čių baladojimus ir kitas, bet kada jam 
padarytas nedorybes. Tik tokios išdaigos 
nesitikėjo. Nebuvo jis visiškai tikras, ar 
niekadėjai paguldė Angelę į jo lovą, ar pati ji 
čia atsigulė. Lyg vaikas jis viską užmiršo ir 
atleido už šią paskutiniąją išdaigą. 

— Angele, tai matau, kad tu manęs neuž
miršai, o aš maniau, kad užmiršai. 

Algimantas Kezys 
KrodYs-Brentano's 
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Kroch's & Brentano's knygynas 
Chicagos vidurmiestyje žinomas 
kiekvienam inteligentui, nes ten 
sudėti rinktiniai viso pasaulio 
autorių kūriniai: grožinė litera--

tūra, memuarai, mokslo veika
lai, platus meno knygų skyrius, 
kurį tvarko Henry Tabor, giliai 
menu besidomintis žmogus. Jam 
neseniai kilo idėja, kad reikia iš
leisti rinktinį Chicagoje esančių 
įvairių bažnyčių bei šventovių 
leidinį, kuriame tilptų įdomiau
sios savo architektūra, vitražais 
bei įvairiu menu kctaliku, protes
tantų, žydų ir kitų religijų bažny
čios, šventovės bei sinagogos. 
Hanry Tabor šį uždavinį įvyk
dyti pasiūlė Loyolos unrversite--
to knygų leidyklai. Po kurio lai
ko leidyklos vadovas George 
Lane, S.J., ėmė planą vykdyti. 
Pirmasis žingsnis — nufotogra-* 
fuoti charakteringas bažnyčias, 
sinagogas bei jų detales. Šiam už- < 
daviniui įvykdyti Geprge Lane, * 
S.J., pakvietė mūsų žinomą foto 
menininką Algimantą Kezį, S.J., 
suteikdamas jam plačią fotogra- * 
fuojamų objektų pasirinkimo 
laisve. 

Alg. Kezio, 5.J., žodžiais, šis 
uždavinys labai panašus į prie*** 
6-7 metus atliktą Pennsylvanijos•-
angliakasių lietuvių bažnyčių 
bei jų detalių fotografavimą. Tos 
nuotraukos buvo sudėtos į ,,Penn-
syhranijos angliakasių Lietuvos"., 
albumą, kurio šiup metu leidyk
loje jau nebelikę. Tuo tarpu nau
jasis Alg. Keziui, S.J., patikėtas 
uždavinys surištas su jau tikru 
profesionalizmu: jis objektą tik 
nufotografuoja ir jam toKau gal
vos nebereikia sukti dėl filmo iš-.,, 
aiškinimo, dėl nuotraukų atrin
kimo, albumo puslapių suda
rymo, pagaliau ir dėl lėšų albu
mui išleisti. Visa tai sutvarkys 
Loyolos universiteto knygų lei
dykla ir Kroch's - Brentano's kny
gynas. A. Kezys, S.J-, šiuo metu,~ 
apsišarvavęs foto aparatais, va
žinėja po Chicagą ir renkasi įdo
miausius bei meniškiausius ob
jektus, kurių dalis vėliau tilps 
albumo puslapiuose ir jis pagrin
de bus taikomas Chicagą lankan
tiems nesibaigiantiems turis
tų būriams. 

Tuo tarpu Kroch's — Brenta
no's knygyno meno knygų skyriu
je Rugsėjo 14 d. buvo atidary
ta Algimanto Kezio, S.J., ir Ame
rikos Leituvių bibliotekos išleistų 
knygų par/xia, kuri tęsis visą mė
nesi. Alg. Kezys, S.J., yra autorius 
ar bendraautorius 14 knygų, ku
rių daugumą sudaro įvairūs me
niškų nuotraukų albumai. Aukš
tą prestižą turintis Kroch's — 
Brentano's knygynas, kaip matyti, 
Alg. Kezio bei Amerikos Lietuvių 
bibliotekos išleistus albumus ver
tina, nes knygyno vadovybė pa
ti pasiūlė parodą surengti. 

Alg. Kezio, S.J., ryšių užmez
gimas su Kroch's — Brentano's 
knygynu nėra pripuolamas. Jau 
anksčiau knygyno meno knygų 
skyrius buvo paėmęs pardavimui 
Amerikos Lietuvių bibliotekos iš
leistą Sv.Kazimiero kapinių albu
mą. Kai Alg. Kezys, S.J., ilgesnį 
laiką knygyne nepasirodė, taip ir 
nežinojo, kad to albumo knygy
nas greitai pritrūko. Tad tik šio
mis dienomis buvo pristatytas 
papildomas jo kiekis. Taip pat 
pristatytos ir rinktinės, padidin
tos meniškos Alg. Kezio, &J.t 
nuotraukos — posteriai, kuriais 
ypač doniisi amerikiečių šviesuo
menė. Aną dieną, jam besilan-
lankant knygyne, atvyko „Chf-
cago Tribūne" dienraščio meno 
kritikas Alan Artner ir, atkreipęs 
dėmesį į posterius, paprašė Alg. 
Kezį, S.J., su visais savo išleistais 
albumais atvykti į redakciją. 
Reiškia, kad kurią nors dieną to 
didžiulio dienraščio menui skir
tuose puslapiuose pamatysime ir 
Alg. Kezio, SJ., fotografijų įverti
nimą. vut 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

40,000 DOL LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJU PARUOŠIMUI 

Lituanistinis švietimas ir litu
anistinės mokyklos yra vienas di-
diiiusu Liet. Bendruomenės rū
pesčių. 1978-79 mokslo metais 
JAY-bėse veikė 28 lit. mokyklos, 
kuriose mokėsi 1925 mokiniai. 
Mokyklose dirbo 247 mokytojai. 
Visu šiy mokykly išlaikymas per 
metus kainavo 221,095 dol. Siaos 
pinigus sudėjo mokiniu tėvai, 
Liet. fondas, LB krašto valdyba 
ir LB apylinkės. 

Sio krašto valdžios ar kitos įstai
gos ligi šiol mūšy lit. mokykly 
nerėmė, nors šiuo reikalu daug 

veikti. Į talką buvo pakviestas 
šio dalyko žinovas dr. Vytenis 
Darnusis. Jo ir Br. Juodelio rū
pesčiu paruoštas dokumentinis ir 
gerai argumentuotas prašymas 
susidėjo iš 167 puslapiu. Jis buvo 
labai rimtai atitinkamu institu
cijų peržiūrėtas, svarstytas. 

Minėtam projektui vykdyti bu
vo sudaryta speciali Etniniu pa
tarėju taryba. Ji angliškai vadi
nasi Composition of the Ethnic 
Advisory Counci! of the Educa-
tional Council of the USA, Inc. 
Projekto direktorium buvo pa 

tyje. Kiekvienoje jų dalyvautų po 
keliasdešimt mokytojų. 

Jeigu šio projekto vykdymas 
pavykų, yra gerų vilčių dar ki
tais metais gauti lėšų mokslo 

R E A L E S T A T E 

Arizonoj, prie Phoenizo, pas lietu
vius išnuomojami mebliuoti nedideli 
butai. Labai tinka pensininkams. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
priemonėms įsigyti ar panašioms j $15000 mėn. Mrs. J. Kuras, 10428 W 

1 i-% *̂k_ sa . - n . . M-* a _i_ o e » i e 

kartų buvo kreiptasi. Tačiau pa- į kviestas ir patvirtintas Br. Juode 
starosiomis dienomis pasiektas di-1 lis. Minėtos tarybos nariais pa
džiausiąs laimėjimas JAV-biu lie-' kviesti 8 asmenys: J. Bergmanis 
tuvių išeivijos istorijoje: JAV Svie-į (Latvių bendruomenės Chicago-
timo departamentas (federalinė ije pirmininkas), Enuo Toomsa-
valdžia) paskyrė 40,000 dolerių, j lu (Estų bendruomenės Chicago-
kurie yra skiriami lituanistinių i je pirmininkas), David G. Roth 
mokyklų mokytojų pasitobulini- į (žydų org-jų atstovas), dr. J. Rėk 
mui studijų savaičių metu 1980 
metų vasarą. 

Tai pirmoji tokia stambi su
ma, pasiekta Švietimo tarybos pir
mininko ir jo talkininkų pastan
gomis-
j;Apie tai, kaip tai įvyko, perei

to trečiadienio vakarą Jaunimo 
cen-ro kavinėje pranešimą patei-
fefe. Švietimo tarybos pirmininkas 
JJronius Juodelis. Podėdyje daly
vavo 10 Švietimo tarybos narių 
iflceli spaudos atstovai. 

• Pranešėjas pasakė, kad jau per
eitais metais Švietimo taryba 
prašė iš federalinės valdžios 

laitienė, kun. A. Saulaitis, A.V. 
Dundzdla, Modestas Jakaitis, J. 
Bagdonas (dabar jau miręs). 

Projekto vertintojais bei revi
zoriais valdžios švietimo įstaigos 
pakvietė dr. Vyt. Damušį ir prof. 
J. Račkauską. Jiedu turės paruoš
ti fed. valdžiai smulkesnį prane
šimą —raportą, apie projekto 
vykdymą. 

Minėtų 40,000 dolerių paskyri
mas valdžios įstaigų yra tam tik
ru būdu sąlygojamas. Sakysime, 
šie pinigai negalės būti naudo
jami mokslo piremonių įsigijimui 
ar mokinių mokym/> reikalams, 
o tiktai lit. mokyklų mokytojų 

100,000 dolerių, tačiau gauti ne- j paruošimui, praktiškai — moky-
aavyko. Šiais metais buvo prasy-
į 50,000 —gauta 40,000 dol. 
Se pinigai paskirti specialiam rei
kalui —lit. mokyklų mokytojų 
paruošimui ir jų tobulinimui. 

Nelengva buv,o tokią sumą iš-
jauti ir reikėjo šiuo reikalu daug 

tojų studijų savaičių išlaidoms 
dengti (8 lektorių atlyginimai, 
kursantų kelionpinigai ir pan.). 
Numatoma 1980 m. suruošti 3 
mokytojų studijų savaičių dienas 
— vienos jų vyktų JAV Vidurio 
rajone, kitos —Atlanto pakraš-

A A 
EMILIJA VASAITIS 

(SESKEVICI0T£ 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė rugsėjo 27 d., 1979, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Žiežmarių miestelyje. 
Amerikoje išgyveno 68 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sally Butkus, žentas Joseph, 

anūkė Maureen Grazzini, jos vyras Gerald, 4 proanūkai; brolis Zig
mas Suscavage. pusseserė Agnės Petrulis su Šeimomis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos Draugijai. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 29 d., 6 v. v. Vasaitis-But-

kus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, Ū. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 1 d. B koplyčios 8:30 vai. ry

to bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: duktė, žentą*, anūkė Ir kiti giminė*. 
Dėl informacijos skambinti tel. 652-1003 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A 

ONA SUBAČIUS 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atplėšė nuo 

mūsų mylimą motiną ir uošvę, kuri mirė 1977 metų spalio mėnesio 
trečią dieną ir palaidota Švento Kazimiero kapinėse Chicagoje. 

Praėjo dveji metai, bet širdies skausmas nemažėja, ir m e s nie
kados negalėsime jos užmiršti. Lai gailestingas Dievas, su Švenčiau
sios Marijos užtarymu, atpildo jai už žemės skausmus ir suteikia 
amžiną ramybę. 

UZ jos sielą bus atnašaujamos Šventos Mišios: spalio m. 3 d. 9 
v. ryte St. Florence bažnyčioje. Wakefield, Ma ; spalio m. 5 d. 7 
v vakaro Sv. Petro koplyčioje. So Boston, Ma.; spalio m. 6 d. 9 v. 
ryte St. Florence bažnyčioje. Wakefield, Ma.! spalio m. 7 d. 9:45 v. 
ryte Sv. Pranciškaus bažnyčioje, Lawrence, Ma. 

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus pa
simelsti su mumis ar aukoti r-aldas atskirai už josios siHą. 

Nuliūdę: Doktė Albina ir žentai Kęstutis Miliūnas 

išlaidoms dengti. 
Atrodo, kad mūšy švietimo va

dovai sugebės prie projekto sąly
gų prisiderinti, paskirtą sumą tik
rai gaus ir ją pagal veikiančias 
taisykles išnaudos. Jeigu tai ge
rai pasisektu, būtu gėry vilčių 
ateityje gauti iš federalinės val
džios daugiau lėšų šiems ir ki
tiems lituanistinio švietimo rei
kalams. 

(bk) 
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V a j a u s a u k o s 
Ja\rriiny> centro sa lės atnaujinimo ir 

remonto vajaus paskolos ir sukos nuo 
i. m. birželio mėn.: po 1,000 dol. — dr. 
Kazys ir Marija Ambrazaičiai, dr. Ge
diminas ir Vanda Balukai, Eugenijus ir 
Danguolė Bartkai, dr. Stasys ir dr. Mil
da Budriai, Viktoras Diminskis, Stasys 
ir Sofija Džiugai, dr. Ferdinandas Kau
nas, Albertas ir Elena Kereliai, dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai, Kazys 
ir Juzė Laukaičiai, dr. Pranas Mažeika, 
dr. Juozas Meškauskas, dr. Antanas ir 
Elena Razmos, dr. Pranas ir Ada Sut-
kai, dr. Vacys ir Augusta Sauliai, An-
tanass ir Gražina Vaičaičiai; po 500 
dol. — dr. Kazimieras, Aldona ir Linas 
Rimkai, N. N.; 200 dol. — Kristina 
Gražienė (dr. J. Gečui atminti); po 100 
dol. — Dzūkų draugija dr. Laimutė 
Griniūtė, Liucija Kairienė, Juozas Ma
žeika, dr. Vytautas ir Genovaitė Mu-
soniai. Bronius ir Stasė Prialgauskai; 
po 50 dol. — Birutė Ciplijauskaitė, 
JCDG komitetas, Jonas ir Angelė Juod-
viršiaū Aleksandra Kruvelienė, sen. 
Frank Savickas, Suktinis; 40 ole — Vi
talis Litvinas, 30 dol. — Gage Parko 
LB apylinkė, 25 dol. — Tadas Rūta, Al
dona Zailskaitė, N . N., 10 dol. — Lio
nė Banienė, Antanas Garalevičius, Gra-
silija Meiluvienė. J. Pautienis, Myko
las Puskauskis. 
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Rūta A v e , Peoria, Ariz. 85345. 

B E A L E S T A T E 

ARCHER * NARRAGANSETT 
By owner. Brick home. 3 bedrooras, 2 
baths. Birch Idtchen cabinets 4 trim. 
Flniahed basement and a t t i c Forced 
air heat; centrai air coad. 2 car ga
rage, automatk door opener. $68,000. 

707-7143 

MIAMI BEACH, FLORIDA 
Parduodami 2 condominium. Vienas 

su 1 miegamu ir visais baldais arti jū
ros. $35,000.00. Antras liuksusinis su 2 
miegamais, 4 lovos. Prie įlankos ir jū
ros. $88,000.00. Galima ir išnuomoti 
visam ar pusei sezono. Informacijai 
kreiptis: A Simas, 9141 CarUsle Ave., 
Surfslde, Florida S31S4. 

TeL (SOS) 803-1470 

WESTCHESTER, BY OWNER 
3 bedr. brick randi, 2 car br. ga-

rage.Maintenance free. Central air, 
patto. Beautiful lot 80 x 100. Mušt sell. 

Tetai. 

Evergreen Park savininkas parduo
da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg., 
platus lotas, žemi taksai, geras susi
siekimas TeL 422.7554 

0AK LAWN - BY 0WHER 
8 r m . immaculate ą u a l i t y bui l t all 
face brick ranch. 3 bdrms. , 1 % 
bath . A t t . 2 car g a r , 8 0 f t . lot. 
H.W. zoned h e a t C / A . Oak tr im 
and cabe. Plaster . Ideal location. . 
$115 ,000 . TeL 422-1430. 

Parduodamas gerame stovyje vie
no buto (3 mieg.) namas. Atdaras ap-

i žiūrėjimui sekmadienį 1-5 vai. po pie-
' tų. 6341 So. Whipple Ave. 

House 5 yrs. oM, with downstairs 
apt. with or without furniture. Large 
lo t garden fruit trees.. Bargain. HOT 
SPRINGS, Ark.TeL (501) 023-2811 

8 butų 
po 4 

mūrinis 
Pulkus investavimui. 2 botai 

kamb. ir f po S kamb. Brutto pajamų 
virS $16,000.00. 

Pi lnas rūsys. Arti 65-os ir Cali-
fomia. A-1587. 

WOUSKI REALTY CO. 

TeL — 586-0340 

D Ė M E S I O 

Kas jaučiasi v ienišas ir nori turėti 
kompanijoną. Gražus Chihiuaha ve i s 
lės šuniukas 7 m ė n . amžiaus. Infor
macijos tel: 

P A R D A V I M U I 

1966 M. V O L K S W A G O N — 8 2 4 6 6 
1 0 0 % "recondi t ioaed" . S k a m b i n t : 

7 7 8 - 2 9 2 2 artsv 776-9199 

B Y O W N E R 

Deluxe custom-built 2 bedroom 
home. Vicinity 66th & Pulaski. 
Call for details, tel. 582-2211. 

SAVININKAS PARDUODA 2 butų mū
rinį namą, po 6 kamb. Marquette Par
ke. Labai geras ir gražus. Dėl infor
macijų skambint telef. 737-

MISCELLANEOUS 

SIUNTINIAI | UETUVą 
Ir kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4059 Archer A v e . >'»tllHIHimmnnmmMinnilUUUIIIIlim 
C M c a g o , 111. 6 0 6 3 2 , t e l . 927-5980 

BY OWNER - Marąuette Park, 
West of California, 4 bedr. brick, din-
ing room, centrai air, garage, Mid 40' 

Telef. 47*4161 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiimmiimiiiiiiir 

NAMUS 
PARDUODAM*- PERKAME 

Turime pirkėjų s v pinigais 
Skambinkite dar š iandien 

BAUS REAL ESTATE 
5814646 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Marąuette Parke 2-jų aukštų mor. 
3-jų miegamų butai. Gazo š i luma 
$45.500. 

Marąuette Parke. 2-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $30,950 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
naujesnes 2-jų aukštų mūras. Beauty 
Shop ir 4 Vį kamb. liuksusinis butas 
antrame aukite. Prie pat bažnyčios. 
150,000. 

Brighton Parka Trys mūr. namai. 
2-jų aukštų po 2 butus — vienas sa
lia kito. 64.000. 

Puikus investavimą*. 62-os ir Fran-
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo šiluma. $75,000. 

Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
ražas. $68.000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis . $58,900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

į nariu M.L.S., kas palengvina parda
v i m ą bei pirkimą. 

į 6 kamb. atremontuota* medinis. Ga-
į z u šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
i $27.500.00. 

2-jų aukštų GeorgJan. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
ka ina $30.000.00. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

B K A L I 8 I A T I 

1 ir Vz akro, daug 
medžiu - # 1 9 , 0 0 0 . 0 0 

4 butų medinis. Galima pa
gražinti. Nuomos $500.00 į 
mėnesį. Kaina $35,000.00. 

P. AKOMAITIS R. L 
1005 Porter Street 

Lement, III. Tei 257-6675 

PIRKĖJO LAIMEI 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. 4 kamb. apsild. butas 
apyl. 71-mos ir California. Vyresnio 
amt porai. 180 dol. mėn. Galima už
imti spalio 1 d. TeL 

*r • • • • • • • • • • • • • • — • • • • - • • . • • , . . 
RESTORANUI REIKALINGA 

PADAVĖJA 
Tf 

Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2Jų aukite; maras. 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 Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-6534 
B y O w n e r — V l c . 67tii a a d Kotia. 
Brick 3 bedrm. Full b a s e m e n t 2 
car garage . Central air. Remodeled 
kitehen and bath. Diahwasher. 
Crawl space . M a n y eatraa. 

TeL — 565 .6815 

Kreiptis į GRAŽINA, 
S2S8 So*«* Hateted Street, 

7 - 1 0 va i . ryto. 
• r 

•i • • - • • • • i • • • n t 

Reikalinga namo valytoja, 95th A' 

Damen Ave. apylinkėje. 
Teirautis tel. 4454*8* 

CLERICAL 
i 

Top wages! Office work. Typing A 
derical skals reąuired. Interested 

3 Call: MRS. WARNSBY 
3 4 2 - 6 1 7 1 

OPEN HOUSE SUN. 1 to 6 - 10440 
GEORGIA LANE, OAK LAWN. (Near 
105th A Long). By Owner - Del. 3 

Į Bdrm. Tri-level w/bsmt. possible 4th 
jBdrm. 2 y 2 bath, Frplc. near w / w 
j crpt. eatras. p o o l pstio, $89,000. 
•: Best ofr. Immed. poss 

VYRAI IR UOTKRVS 

B U T Ų N U O M A V I M A S 
N a m ų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

Draudimai — Ineome T a s 
Nntartata* — Vert imai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

Reikia spaustuvei 
ar laužytojo paraoitt 
offsetui. Tori 
kalbą ir turėti 
darbe. Skambinkite 585-950L 
Prašykite reikalą vadėj*. 

9<%00*9<&*»<%<3<%*a<S>0<S><g<&<&9 

— VYBAI 

EAPERIENCED DRIVER -
who knows Cbicago well. 

CaU — MR. LARS0N 
2 7 8 - 9 2 0 0 

IMMEDIATE OPEN7NGS FOR 

SECURITY GUARD5 
Ideal for retirees. Full ft pt tkat 
Midaray area. Unarmed positions. 
Afternoon and midnight shifts. 

TEL. — 332-7S31 
GUARDSMRRK INC. 

4 4 4 K. 

W A N T E D : F o r small famfly wMk 
n o children, rel iaMe eoople to d o 
Gen'l Hoosevrork aad Mslstiiaaarfi 
A l so s o m e driving. Separate l iv ing 
ąuarters . References reąuired. 

Phone — 847-4339 days, or 
323-1980 

0FFSET PRESSMAN 
A 3 Diek S<0 wttb T-51 bead aad 

envelope (eeder atUtchm«nt. Experl-
ence a mušt Colonvoifc. Top ware. 
Paid holidaya and Insurance. Air 
oondiUoned plant. CALL 
REOENT PRTNTING OOMPANY 
363 W. Erle St. TeL 7874646 

£ x p e r I e i e ed 
Operatoc-Grinder 

« a 0 . Md I.D." 
To nork m a factory. Short run. Mušt 
read biueprints A set up machines. 

Apptym person. 
B a R BEVEL OEARS 

AND BIACHINE 
533 Wiathrop, Adabon, DX 60161 

H E L P W A N T E D — M A L E R P E N A L E 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Cbica*e« mlMto leidime 
Dirbu ir atmieš*?. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir saSinlncal. 
4514 S. Talman Are. 927-S559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

M I S C E L L A N EO F S 

PACKAGE E X P R E S S AGEHCY 
MAUMĄ NORF.IKIENft 

SIUNTINIAI | UETUVA 
Labai pagefdaa|amo« 

prea ja Matasas tf Europos 
2S0S W. SS S t . Chicago, m. 

TEL. — WA S-S787 

V A L O M E 
RUIMUS IR BUDUS 

Plauname ir vaf i suo j a m e 
visu rftiis gr ind i s . 

J . B U B N Y S - TeL R E 7-5168 

sosso 

Hi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i in i i i i i i 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
N a m ų p a t a i a y m a i — Pries ta ta i . 

N a u j a s t a t y b a 
Apdraustaa i r s ą ž i n i n g a s darbas . 

P E T R A S G R I G A L I Ū N A S 
T E L E F . — 9 2 5 1 5 1 8 

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

P U S M E Č I U I 
S1OS0O Chicagoje 

077M 
C I e • r a J a 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams šuto apdraudė 
Amžius 62 iki 80 m. 

6455 So Kedzie Avenne 
I. BRCEFICIUS — 778-2233 

10% — 20% — 30% ptatata mokCfltte 
o i apdraudė nuo uf-nte* Ir automo
bilio pM mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. OA 4-8654 

3MBV2 W. 95th Street 

l l l l l l l l f l l l l l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimu ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2 S 4 6 W. 69tb S t , teL 776-1486 
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

l l l l l l l l im i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

M.A. i I M K U S 
NOTART PL^BLIC 

rifCOME TAX SERVICE 
4256 So. Mantareod, teL 254.7456 

Taip D»t daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ Ilkv1«tttnal. pildomi 
Ptl.IrTTTRBS PRA*TMAt l» 

kitokio Mankai 
iiimiiiiiimiriiuiiiiiMniiiiiiujuiiimiiiiii 

T A I S O 
S K A L B I M O I R DŽIOVINIMO 
M A S I N A S ir 6 A L D Y T L V L S 

Kre ipt i s i H e r m a n ą Deck) 
TeL 5 8 5 . 6 6 2 4 p o 5 v. 

Kalbė t i l ie tuviškai 

M O V I N G 
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 

TeL — WA 54063 

PLATINKITE "L^AUGA". 

! '.iiiimiiiiiiiiiiiiniiimuiiiiitiiHttiimimii ' 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

Mūrinis f kamb. bungaknr. Gara
žas. Marąuette Parke. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Tas 

Notary Repubtte 
2951 W. 63rdSt., 436-7878 

tja-1764 arba 8JS-SS48 

iiiiiw»wwimHisUMuiwHitmmtmiuii 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IUIHUUIIIIII I I 

P L U M B l N G 
Lieassjed, boaded , s a s a r e d 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos , 
vamzdžiai iivalomi elektra. Ga- Į 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. j 

S E R A P I N A S — 656-2966 
HHHIIIIMtltlIlMHIIIIIIIHIIHttMilIMIMIIIIII 

I I I I I I I I I I I I I I IHI I I I I I I I I I I I I I I IHI I I I I i in i l l l l l l l 
{•airių prekių pastrinkJmaa ae-

branclal i i mOaą saadilio-
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2561 W. 69 SU, Chleago, m. 60629 
SIUNTINIAI | LIETUVA , 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valentinas Į 

į i i i i i i i i i i i i i i t i i i imiii i i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i i i i i į 

t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
(•airių atstumų 

TeL S76-1S82 arte 87S-58SS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii iuii i i i i i i i i i 

Assistant Manager and Stock Clerk 
for new beauty supply store. Permanent full time positions in 
rapidly growing company. Will train. Good bours and benefita. 

Apply in person 
2S7 Ogden Ave., Doimers Grove, Uteois. TeL 960-8087 

— or — 
652 Nortlnrest Hwy., Park Rldge, 

(Village Green Shopping Plasa) 
TeL 69S-248S 

L P W A N T E D — H A L E 

M I L U TENDER/MAINTENANCE 
A weO estabUsbed Steel Porgtaf Company bes aa escefleet 
opportenity avaflable tor aa iadhrkhul esperteaced ia 
teadiaf kigh prsssars etosai b o i k n , maiateaaocc aad a 
variety of utsrest iag ėatiss. 
Tais is a pennanent Full Time poaitkm offerinf competithrt 
sraffea, overtime, Uberal profit sbariag and aa escellent lift 
aad bealtb insuranee program. TMs ie steedy employment 
with no layoffs ia 2 0 yean. 

mm 
misnmm 

PLEA8E CALL OR APPLY IN PERSON TO: 
RICHARD CARL80N 

678-8480 

CORPORATION 
^*r* ST̂ Pv>Sw ^^S^B^SSvTCSVSSV r̂ 

9406 W. Belmont Ave. 
Franklin Perk, IL 

= ^ 

T E L E P H O N E dc C O M M U N I C A T I O N 
A N S T A L L E R 

Expcricnced O r W i t h Tcchincal 
Background —- H i ^ i Salaty A n d Benefits. 

CaU Mr. Al len — 943^8563 
V 



ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— T&rpzoainis turnyras Ry

goje j a u įpusėtas, sužaisti devy
ni 'imtai. Tebepirmauja Rygos 
dm M. Talis, surinkęs 7V2 taš
ko. J i s sudorojo keturis sovie
t ų didmeisterius. JAV dm Ja
mes Tarjaną, Jugoslavijos dm 
L. Ljubojevičių ir t r i s partijas 
užbaigė lygiomis: su Buaziu iš 
Tuniso, Grinfeldu (Izr.) ir įgar
sėsiu (Dan.). Po TaKo įkandin 
seka rumunas Gheorgiu ir da
nas Larsen, vos pustaškiu že
miau (po 7 ) ; L. Polugajevskis 
(Sov.) — 6V2, Z. Ribli (Vngr.) 
— 5Y2, kitas vengras A. Ador-
jan — 5 su 2 nebaigtom, ame
rikietis J. Tarjanas — 5, Angli
jos dm A. Mails — 4y2 , Sovietų 
dm Kuzminas ir Ljubojevičius 
po 4 tš. , brazilas Rimsdeik. iz
raelietis I. Grinfeld su sovietų 
dm Ceškovskiu po 3V2 tš., dm 
O. Romasišinas (Sov.) — 3(1), 
brazilas F. Trojs — 3, ameri
kietis Edv. Mednis — 2% (1), 
Buazis iš Tuniso 2y2 ir Filipinų 
dm Rodrigez užbaigia lentelę su 
1% taško. 
, Turnyras vyksta nepaprastoje 

Maskvoje, 
metai. 

Jos vyksta kas dveji 

me rate tik dvi partijos užsi
baigė laiku, o septynios buvo 
nutrauktos ir kitą dieną tęsia
mos toliau. Kovos labai aštrios. 
Kiekvienas nori patekti į pirmų
jų trijų skaičių, kad taptų įkel
tu j tolesnes pasaulio kandidatų 
varžybas. 

Iš paskelbtų pasekmių mato
me, kad šiame turnyre rungia
si du JAV atstovai tm Edvar
das Mednis iš New Yorko ir 
jaunas dm James Tarjanas, Ca-
lifornija. Mednis įkeltas vieton 

— So Bostono LPD šachma
tų klubas, geisdamas sustiprinti 
savo komandą, kuri ruošiasi 
dalyvauti Bostono 1979-30 METI 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta i i 3 psL). 

rožančiumi. Liurde ji mokė Bei 
nadetą, kaip reikia kalbėti rožan
čių. Bernadeta Mariją pagerbė, 
sveikindama ją su angelo pasvei
kinimu: Sveika Marija malonės 
pilnoji! O Fatimoje Dievo Motina 
labai didelę reikšmę priskyrė ro-

negalėjusio dalyvauti žymiausio į ^ a ^ g kalbėjimo pamaldumui 
JAV dm L. Kavaleko. Mednis 
laimėjo prieš Tuniso S. Buazį. 
lygiomis baigė su dm LjubojevL 
čiu, brazilu Rimsdeiku ir Ven
grijos dm Ribli. Geriau varosi 
jaunas dm James Tarjanas. Jis 

Šeštame apreiškime ji Liucijai 
sakė: "Aš esu rožančiaus Karalie
nė. Aš ateinu įspėti žmones, kad 
jie taisytų savo gyvenimą, kad 

Dievo nebeįžeidinėtų..., kad kal
bėtų rožančių, darytų atgailą 

įveikė Mednį, Rodrigezą, i r So-, ( K a n d r p Aleksa,Marijos Žodis 
vietų dm V. Ceškovskį, o lygio- Fatimoje, psl. 30). 
mis užbaigė su dm Gheorgiu, 
dm Ribli, brazilu Troja i r An 
glijos dm Mailsu. 

Spalio mėnuo Bažnyčios yra 
skirtas garbinti Mariją rožančiaus 

I malda. Mes turėtume Marijai bū-
— FIDE nutarė 1982 metų; ti labai dėkingi, kad ji pati davė 

šachmatų olimpiadą įvykdyti į žinią, jog jai tokia malda patin-
Liucerne. 1978 olimpiada įvy- ka. 

lygos varžybose, kviečia Bosto- ma tuo reikalu skan:hinti K. 
no ir jo apylinkių pajėgesnius Merkiui, tel. 268-0853. arba ko-
šachmatir: nkus įsijungti į Lie-. mandos kapitonui Broniui Skra-
tuvių komandos eiles. Prašo- I buliui, tel. 471-4704. K. M-

A. f A. 
PETRON£LĖ CHIPAS 

PAGAL PIRMĄ VYRĄ JAVRA 
PO TĖVAIS — URBUTYTfi 

Gyveno Marąuette parke, o anksčiau Roselande. 
Mirė rugsėjo 26 d., 1979 m., 7 vai. vak., sulaukus bran

daus amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskr., Eržvilko parap Ridiki-

šių kaime. Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Loreta J -Ta ir sūnus 

Leonard Javra, mirusio vyro Antano Chipo vaikai ir jų šei
mos. Dukterėčia Patricia Bell ir jos šeima, sūnėnas Stephen 
Socas ir jo žmona Florence ir jų šeima. Lietuvoje liko brolis 
Paul. Velione buvo a. a. Bernardo Javra našlė ir a. a. Antano 
Chipo našlė. 

Velionė buvo amžina narė šv. Kazimiero seselių rėmėjų 
ir Maldos Apaštalavimo draugijos. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., rugsėjo 29 d., 6:30 v. vak. 
Lack-Lackavičiaus koplyčioje. 2424 W. 6p Street. Laidotuves 
įvyks pirmadienj, spalio 1 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus at-
rydėėta į svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nluydeta į sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: IKdrtė, sūnus, brolis Ir kiti gfaaia**. 
_ R E 7-1213. 

DRAUGAI šeštad aiis, 1979 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

įtampoje. Pavyzdžiui, devinta- ko Buenos Aires, 1980 — bus I V. Rmš. 

Dėl informacijų skambinti teief. 
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An Uncommon Friendship... 
Autumri Kickoff Fbr Savers 

.*z.-... -

- , 

Go 

P 

Go to Saint Anthony Savings and take advantage of a 
special offer. You and the kids will join in on the fun vvhen 
you receive an "uncommon" Saint Anthony football for 
any $50 deposit to a new or existing account. We"re offer-
ing timely autumn gifts. high interest rates. and more! 

your savings. have never been higher! Earn 5':% (5.65% 
annual yield) on your passbook savings or invest in our 8% 
(8.45% annual yield) certificate of deposit. You'll Double 
Your Money in a little over 8 ' : years vvhen interest is left to 
compound. Don"t forget our Money Market CD's which 
yield the most attractive interest rates on 6 month or 4 year 
deposits. 

t Fight 
Fight inflation during these uncertain times by saving in-
stead of spending. The interest rates that you 11 earn on 

Win 

Football game You and two guests . . family or friends 
vvill see the Bears play the Nevv England Patriots on Oc-
tober 14th. After the game. you'll enjoy reminiscing the 
days activities over cocktails and dinner at a fine restau-
rant. It"s all on us and you need not be a Saint Anthony 
saver to enter. Simply complete the coupon belovv and 
mai! it or drop it off in our lobby All coupons mušt be 
deposited before noon on October 6th. Drawing vvill be 
hela October 6 and winner vvill be notified by phone. 

Win in our special dravving for a fun filled day at Soldier 
Field vvatching the Chicago Bears piay an exciting NFL 

t 

L 

Free Bears Tickets 
(Dhmer & tickets for three to the Bears/New England game on 
Oct. 14,1979) 

Compiet* th« ?ofiowing to enter the Saint Anthoriv F*!l JCtckof* Dr**nng No depoMt 
wquwe<i Jtm mml m or VWII oitr lohciy to enter 

NAMf 

A I X « E S S 

STATE ZIP fn-ONf 

r>ow thru Oc? r*h Wmr»*T *w*d r>o* br' pr#s*nt No oHigahon 

Free Gifts 
Everything you need for that ntppy autumn day to keep you warm 
and snug VVhether it be at home. dutdoors. or at a football stadium. 
Saint Anthony has a widc selecTion of timely. autumn gifts for you to 
choose from vvhen you make the required deposit For example a 
Cannon acrylic blanket. a cozy comforteT. an electric blanket. or the 
"Le Sac" vvill prepare you for Jack Frost's first visits A VVilson Foot
ball. Stadium blanket. GE portable radio. or a sfurdy Thermos can 
make a perfect chotce fo«he up coming Sunday afternoons Stop in 
our lobby today and choose the gifts which you'll enioy most 

Providin<? an autumn fur. filled Kickoff For Savers. is iust another vvay 
that Saint Anthony Savings provides you An Uncommon Friend 
ship" 

OtTs m*- or ČH{A&, and avattabV OMIV wt-ie <upp*»r« lašt Oiegtft per tamtK/ p4ei»e !! funoS 
<}liaMv*rK} 'ot ^ qt*r are \**t*dr*vr> HTKW to '*0 (Iftvi hcyrr. d*N» cA cVpoMt the n t̂ co*! of the ojft 
w»fl he deriucterf fcMH tm accoti-^t TroViai re^ilatiom vinutaie tirtHta^rtai •rtimt oenaltte^ 
W vothdrawak .m certi(>cate< or"" «> maturiy rtate No OI(N |nr traosfer* C«>n reom«1 icr 
rtew rnotiey depo«rte<1 ooly 

aint ntliony 
& Loan Association 
1447 South Fortv-Ninth Court 

Cicero. Illinois 60650 
Suhurhs: r>.S6-6330 • C h t . a c " -M2-4.!<*:, 

EOUAL HOUSING 
LENOER 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
1975 m. spalių 3 d. Chicagoįe mirė mano my

limai sūnus . *. 

Buvo gimęs Kaune 1927 m. vasario 28 dieną. 
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Tė

vų Marijonų koplyčioje, 6336 S. Elboum Ave., 
spalių 3 d. 7 vai. ryto. 

Vilty būti greit kartu amžinoj laimėj Viešpaty. 
Antanina Butkuvienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

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

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

4330-34 So . Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

Member: Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation 

Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 29 d. X Kun. Petras BaniAnas, 
"Darbininko" administratorius, 

• pr,.f. Juozas 2H>-.:/-IU*, *"* ^ ^ l a n k ė s i Chicagoje. 
i prieš išvykdamas j Baltimorę, I T a P " * * a P l a n k ė " D r a u g 0 " » -
kartu su savo dukra ir žentu, d a k c i j ^ i r administraciją, pasi-
atvykusiais jo parsivežti, a p - ; t e r ė ^P*«*» " k a l a t e «r pain-

• lankė "Draugą", padėkojo už formavo redakciją apie vadovų 
ilgų metų nuoširdų bendradar- Pasikeitimus pranciškonų veda-
biavimą su Muzikologijos archy-I m o s e ^sti tucųose. 
vo darbuotoiais, ypač su archy-1 X J ė z u i t a i fcrolim SU*?* 

taria vo kūrėju, pačiu profesorium 2i- Tamkvaitis ir Mykolas Andrio 
X Jungtinio choro, 

prieš pop. Jono Pauliaus n šv. j levičrom. Redakcija ir adminis-
Mišias Grant Parke giedos lie- i t r a c i J a J a m palinkėjo laimingos 

jauskas atvažiavo į Chicagą iš 
Zimbabve, Rodezijoe, kur jie 

tuviškas eiesmes oaskutinė ee- keUonės ir gerai jaustis s a v o Į clarbayosi 40 metų ir dabar gy-
m M ^ n c ^ u s a ^ i n a ^ - Girnos narių tarpe Į Baltimo-. v e n s Chicagoje Grjžo iš misi-
neranne repeticija ous ateuian * »«*£*«« i&™*«*Q ! JU todėl, kad dėl politinių ne-
tį trečiadienį, spalio 3 d., 8 vai. r* P r o f- J- Žilevičius išvyksta \įų nebeealėio toliau dar-
vak. Marąuette Parko liet. pa- : t*>J po atsisveikinimo, kur is ; ^ m

+
u m i * ^begalė jo toliau dar 

rapijos salėje. Įėjimas, kaip! b u* sekmadienį 1 vai. • Rėklaltienė, 
ir anksčiau, iš automobiliu pa-1 * "*»» ***» iki — w » l 1>r- ***™ **Wtfai iė , 

eju iki penkerių" j . . J--A „«;„s i praėjusiais metais dalyvavusi 
statymo aikštės. Repeticijoj d a - < - užėmimų parodėle pnes- J į moterims uždarose 
bus išduodami pažymėiimai, i mokyklinio amžiaus vaikams l-«™«-=^ mo.cr.ms uždarose 
kad būtų galima įeiti į šv. Mi-! *v>'ks Jaunimo centro vestibiu-
5inTTi<5 skirta vi^ta i *v k i t 4 šeštadienį, spalio 6 d., 
šioms skirtą y,et^ ! n u o 9 iki 12 vai dieną ir sek- j b * r e l * * k v i e č i a J a ™ * m o t e -

JAV LB K-sios tarybos m^enį ^ ^ ? j r is tose rekolekcijose dalyvauti. 
T S f sna ivvlrsta niP"«pin . * _ r _ r 

rekolekcijose, šiais metais pati 
įsijungė į rekolekcijoms rengti 

x 
pirmoj sesija įvyksta rugsėjo 
29-30 d. Park Plaza viešbutyje 
Clevelande. Dabartinė JAV vai-

/SARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYilU A* 

ir 1 vai. Bus išstatyti užsiėmi- x "Eglutę", vienintelį lietu-
mų pavyzdžiai, vaikai galės iš- viams vaikams išeivijoje žur« 
bandyti kelis užsiėmimus ir žai- nalą. kurį leidžia ir redaguoja 

dyoa baigia kadenciją, po jos ^ ^ į r b u g ^m* įsigyti kny- : Putnamo seselės, bus galima 
atstovų pranešimų bus renka-: g u f i ų w i n f o r m a c i j u b r o š i ū į į užsisakyti ar užsakyti savo 
mas ras o vai ybos pirmi- -e v a i k o vyStymąSį j r p r i t a i - draugų ir pažįstamų vaikams 
ninkas, prezidiumas ir kontro- * * 
lės komisija. Pranešimus padą- i 

"Draugo" 70 metų sukakties minėjimo batjkete Pas. Liet. Bendruomenės stalas. Iš kairės PLB vakl. vykd. vicepirm. 
Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Aldona Kamantienė, PLB vald. pirm. Vytautas Kamantas ir LB krašto vald. vice
pirm. Modestas Jakaitis. Nuotr. Jono Kuprio 

| kytus užsiėmimus. 

X Brighton parko lituanisti
nė mokykla, vadovaujama mok. 
S. Jonynienės, rugsėjo 10 d. pra- j 
dėjo savo darbą. Pavasarį mo-i 

SUTIKSIME SV. TĘVA CHICAGOJE 
Rugsėjo 26 d. Jaunimo cen- pageidaujama, kad įsigytų Šv. 

, , , 0f t .. , i tre posėdžiavo Lietuvių visuo-
kykla švęs 30-ties metų savo i f , TT. „,. . T , , . . , i.:.i,. menes komitetas sv. Tėvui Jo-. . . . . .. gyvavimo sukaktį. Mokiniui . . . . . . 

yra graži dovana jrimtadie- s k a i č i u s k a s m e t m a ž ė j a ( _ « I m Pauliui II sutikti. Posėdžiui nes iš-: 

per Putnamo rėmėjų rengiamą 
T . . . . » „ . , . . . , madų parodą Jaunimo centre, rys Lietuvių tautinių šokių; x I JAV LB K-sios tarybos , T a i 

šventės rengimo kom. pirm. J.: sesiją iš Chicagos vakar išvy-\ ^ ^ . _ , - , . ... ^ k o m i t e t o ^ ^ 
Talandis, švietimo valdybos ko tarybos nariai: V. Kerelytė,! ' * - . _ U Z \ teidaania daugiau, negu p t o j a Į ^ ^ T j m l r j l i H . TJ Z Z 
pirm. Br. Juodelis, LB pirm. J- Vaznelis, K. Sušinskas, St. x r a n K W i m m a i - K-> L*-, r. •, į p l rmą skynų. Pamokos vyks-
dr. A. Razma, Kultūros tarybos Džiugas, Br. Juodelis, K. La U . Vacbergų užuojautoje a. a. Bro-. t a kiekvieną dieną nuo 12:45 
pirm. A. Radžius ir kt. Vaka-1 kaitis, kiti išvyksta šiandien. n i s l a v a i Karazijienei mirus, tu- Val. iki 2:15 vai. šiais metais 
rienės metu kalbės buvęs PLB' * Dail. B. Morkūnienė pado- r ė J ° b ū t i užuojauta Irenai Mei- • mokykloje dirba mokytojai: 
pirm. inž. Br. Nainys i vanojo tapvbos paveikslą, o A. , i e n e i ( J o s P a v a r d ė h^° k l a i - ! k u n F . Kireilis, S. Jonynienė, 

x Kun. Antenas Zakaraus- \ Butkienė ir L. Sodeikienė _ po d i n S a i P a rašyta) . 
kas, švč. M. Marijos Gimimo! k e r a m i k o s v a z a Putnamo sese- x Nekaito prasidėjimo para-
parapijos klebonas, praneša. l i ų rėmė3*ams. Šias dovanas bus P»ja Brighton parke rugsėjo 23 
kad "lietuvių jungtinis choras, | ? a l i m a laimėti madų parodoje, d. iškilmingai atšventė 65 metų 
kuriam diriguos muz. Antanas 
Linas, yra pakviestas giedoti 
11:45 vai. ryto Grant Parke 
prie estrados ateinantį penkta
dienį, spalio 5 d., prieš šv. Mi
šias, kurias koncelebruos Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II su 360 
vyskupų, šiam įvykiui choras 
jau dabar intensyviai ruošiasi. 

x Lietuvos Vyčių choras ma
loniai kviečia visus atsilankyti 
į rudens pasilinksminimo vaka-į £s£ 
rą, kuris įvyks spalio 19 d.' 
penkt. vakare, Vyčių salėje. 
Veiks bufetas ir baras, šokiams r, ^ ,. . . 
- xxTnii rr„ B i Dr- P- Kisieliui prisegamas Balto 
J " Wally Tenclmger orkes- ^ ^ C i c e r 0 && ^ ^ ^ s u s i . 
tras. Pradžia 7 vai. vak. auka rinkime. Nuotr. A. Zailsko 
$2.00. (pr.) 

parapijos gyvavimo jubiliejų. 
Arkivyskupo Quigley leidimu, 

, NP parapija buvo įsteigta 1914 
i m. Parapijos klebonas Damazas 
' A. Mozeris, parapijai švenčiant 

R. Juškienė, Gr. Meiluvienė, J. 
Salack. Tėvų komiteto pirm 
yra Pranas Tamkus. . .. ,. tT .. w *r J. ^ « . J - - i- specialiu lunuzinu. Važiuos už-x Vytauto Didžiojo saulių ( / ,. . . . . 

Kazys Laukaitis. Iš padarytų 
komiteto narių ir klebono kun. 
Antano Zakarausko pranešimų 
išaiškėjo, kad saugumo organų 
jau yra sudarytas, smulkus po
piežiaus kelionės Chicagoje 
maršrutas. Jis važiuos specia
liu automobiliu ir protarpiais 

darame limuzine, o kai kurio
mis gatvėmis atidarame specia
liame automobilyje. 

kuopos tautinių šokių grupė 
"Vytis" pradeda ruoštis tauti
nių šokių šventei. Repeticijas 
pradeda šį sekmadienį, rugsėjo 
30 d., 7:30 v. v., Šaulių namuo- i vių koloniją California Ave. pra-

Tėvo paveikslą ir jį pravažiuo
jant laikytų iškėlę. Nepagei
daujama bet kokie rašytini pla
katai. Būtinai kiekvienas lietu
vis turi turėti tautinę vėliavėlę. 

Komitetas ryšium su šiuo 
pasiruošimu turi ir išlaidų. Ma
noma platinti Šv. Tėvo paveiks
lą ir iš tų gautų aukų išlaidas 
padengti. Tuo reikalu rūpinasi 
iždininkas Z. Jaunius. 

Jeigu pavyks susitarti su 
miesto pareigūnais, gal bus ga
lima prie lietuviams skirto su
tikimo vietos aukštai gatvėje 
iškelti tautinių spalvų juostą su 

Pro Marąuette Parko Beta- i P ^ ™ ^ sveikinimu 

I 50 metų sukaktį, užbaigė pasta- i se, 43rd ir Artesian. Kviečiame j važiuos spalio 5 d. 9:15 vai. ry-
1 tyti vieną moderniausių baž- į buvusius ir naujus šokėjus at-' to. Tuo metu ir gal net anks-
nyčių visoje Amerikoje. LB i silankyti. Dėl platesnės infor- Į čiau apylinkės gatvės gali būti 
apylinkės valdyba turėdama ar
timus ir draugiškus ryšius su 
parapijos vadovybe, dalyvavo 
iškilmingame jubiliejaus banke* 
te ir sveikino jubiliejaus proga. 
Parapijoj tarnauja kunigai F. 
Kireilis ir T. Kasputis. 

macijos skambinti (312) 434- pravažiavimui uždarytos ir ju-
2165. 

x Sofijos Barčas šeimos lie-
dėjimas nukreiptas į kitas gat
ves. Todėl norintieji sutikti pra-

tuviškosios radijo valandos važiuojantį Šv. Tėvą jau iš ank 
transliavimo laikas nuo spalio 
1 d., pirmadienio, yra pakeičia
mas. Programa bus nuo pirma-

sto turi rinktis į lietuviams nu
matytą rinktis vietą — tarp 67 
ir 69 gatvių blokuose ir Cali-

nurasomos nuo federalinių pa- x LMF Chicagos klubas kvie-
jamų taksų, čekius atresuoti: č i a C h i c a S O s i r apylinkių lietu-|mo 75 m. sukakties minėjime/sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų 
Lithuanian Folk Dance Festi-' v i u s . ^ j ų s v e č i u s atsilankyti į rugsėjo 30 d. 3 vai. p. p. Uet. j Bus ir užkandis. Visi laukiami, 
•als, Inc. (pr .) l Ginos Capkauskienės rečitalį į taut. namuose, Chicagoje, kun. j x Alvudo narių visuotinis 

, 1979 m. spalio mėn. 7 d. 3 vai. j dr. Pranas Gaida skaitys pa-j susirinkimas ir valdybos rin-
x 10 dienų ekskursiją į Mek-, popiet Jaunimo Centre. Akom- skaitą, taip pat programą at- Irimas įvyks spalio 14 d. 4 vai. 

s iką—rengia "Margutis". 1979; panuoja torontiškis muzikas j liks solistė Margarita Momkie- po pietų. Uetuvio sodyboje, 
m. lapknčio 30 d. — gruodžio, Jonas Govėda. Bilietai gauna-! nė, muzikas Alvydas Vasaitis! 6515 So. Canfornia Ave., Chica-' 
11 d̂  Kaina 425 dol. - dviese imi pas p. Vaznelį Gifts In te r - ' i r neohthuanės JoUta Kriauče-įgo, IU., Nariams dalyvavimas 
kambaryje; 525 dol. atskiras i national ir pas klubo nares. .Uūnaitė, Danutė Mikužienė, pa-'būtinas. Praneša Alvudo valdy-
kamb. (Kainos dar gah keistis). | (pr.) i skaitydamos draudžiamojo laik- ba 
Skubėkite registruotis. Papildo-, x R A f O M 0 S l o s mJĮ$> l i e t u v l s | r a mečio ir vėlesnės spaudos iš-| x DaU. Birut* VOkutaitytė-

CHICAG0S 
ŽINIOS 

VATIKANO PARODA 

Chicagos miesto biblioteka 
popiežiaus atvykimo proga ruo
šia Vatikaną ir popiežius lie
čiančių eksponatų parodą. 

ARABŲ TERORISTAS 
Chicagoje Dirksen federali-

x l ietuvių spaudos atgavi- j pokalbis Lietuvio sodyboje šį'tinius drabužius. Prašo daly-jniuose rūmuose apklausinėja-

x Istorikė Alicija Rfigy^. dienio Ugi penktadienio perduo- fornia Ave. Pohcijos pareigu-
skaitys paskaitą: «VUniaus uni-1 fama n u o 5 : 3 0 J * 6

J . v a l ^ v a - ; n a i
1 . t ; a r k y S

t " T J " **. ^ 
versiteto 400 metų s u k a k t i s " , ' k a r o *" ** P a c i ą " ^ ^ S t o t H i r b e t u v n » k o n u t e t o n a n a 1 ' ^ 

Visuomenė prašoma šiam įvy
kiui parodyti labai rimtą dėme
sį ir kuo gausiausiai sutikime 
dalyvauti. Jurgis Janušaitis 

x Kun. Mykolas Kirki las Chicagos skyriaus ramovėnų su- į še š t ad i en io i r sekmadienio prc-j riuos bus phrną atpažinti iš 
x Vl-ostos Tautinių š. šven- į Chicago. BĮ., nusipirko "Drau- sirinkime kuris įvyks rugsėjo i g r a m o s l a l k a s P^e^ 1 1 1 * 8 tas : specialių pne krutinės prisegtų 

tės rėmėjams žinotina: visos ge" didesnį lietuviškų knygų ir 30 d., sekmadienį, 12 vai. Jauni-' p a t s - _ ; kaspinų su užrašu "Committe". 
aukos. įskaitant ir lėšų telkimo i sveikinimo kortelių kiekį. I m o centre X K a i p P a « e r b t J P»važmo- Komitetas prašo visas hetuves 
banketo rezervacijų aukas, yra^ I J3*1*! S v - T ė v *- Sia tema bus Į moteris ir mergaites dėvėti tau-

vauti visas lietuvių organizaci- mas Ziyad Abu Eain, įtariamas 

suose medeliuose gaunamos CHICA-1 dalyvauti visi-os. Po minėjimo 
te i Prašom skubiai registruotis, i GOJĘ: Draugas - 4545 W. 63rd St.. — kavutė. Įėjimas laisvas. Ren

gia — LST Korp! Neo-Uthu-

jas, uniformuotus šaulius, tau
tinių šokių grupių šokėjus su 
grupių vadovėmis, taip pat dė
vint tautinius drabužius. 

Komitetas ruošia specialų Šv. 
Tėvui prašymą, prašant prisi
minti kenčiančią ir persekioja
mą katalikų Bažnyčią okup. 
Lietuvoje. Kartu numatoma 
įteikti ir graži dovanėlė. Raš-

esąs arabų teroristas. Apklau
sinėjimų metu trečiadienį prie 
tų rūmų demonstravo apie 150 
žmonių, šaukdami "Tegyvuoja! 
Palestina". 

SIMFONIJOS ORKESTRO 
SUTARTIS 

ma rudeninė ekskursija į Lie-į ni6ymif v i s o m k a l b o m > GAIDOM, vi- traukas. Minėjime kviečiami; Gedvilienė, iš Clevelando, pado- tas ir dovanėlė bus įteikti per 
..uvą. spalio 1 d., vienai savai- «,„,«• m*rfiMiiifKA »»,mamrtc r m r * . , dalvvauti visi-os. Po minpiimo wo«~-;~ «,„,~ u.-.-.^ «;w_i« kardinolą .T HnHv 

Dėl informacijų kreipkitės į u" •amarais pas A. Daugirdą, tel. 476-
American Travel Service Bu- 73W art>a tiesiai i§ SPARTA savinin

ko: J. J. ania Chicagoje. (pr.) 

vanojo savo kūrybos paveikslą, 
o Juozas Rygelis iš New Yor-
ko meniską spalvotą nuotrauką 
Putnamo seselių rėmėjų madų reau, 9727 S Western Ave ' *o: *' *' ̂ •* r t ' t ' , į» ' • Barry Dr-, E. | 

Chicago, m. ei643. Tel (81*) j "**""• N Y" " * *»] X ***** **&* » • * 3:00 Parodos, kuris vyks šį sekma 
238-9787. (gk ) x Akiniai įmitimai f Lietu-! v P- P- J - C ^ t r e įvyksta Put- Įd>en^ J Į ^ J ™ * * * - _ 

_ j vą. Kreipkitės j V. Karosaite i n a m o s e s e l h * rtmėJU madų p a - i . ,x D r a a 8 ° s * 1 * " ^ PTO8a 

x Taupymo-skolinimo B-vei optical Studio 7051 S VVashte j r o d a - BiUetų bus galima į s igy - , l m k l u v l s i e m 8 dienraščio dar-
reikalingos tarnautojos (Tel- i n a w A v e ^ m m 2 9 ; ti prie įėjimo. Visi kviečiami', b u o tojams LMevo palaimos ir 
lers) pilnam ir dalinam laikui. I T d 7 7 8 . 6 7 6 6 ( . . \ pamatyti įdomius šio sezono rū- i s t i P n o s sveikatos. Sia proga 
Pageidaujamos kalbančios Be- j ! bus / p r ) į skiriu 15 dolerių auką" — rašo 
tuviškai arba lenkiškai. Kreip- ? >»aloniai kviečiame visus Į y ' mums nuoširdus skaitytojas K 
tis tel. ^54-4470. (sk.) I a t s » a nkyt i į Vl-osios Tautinių j x Pensininkas, jei norėtų Račkauskas iš Richmond Hill, 

| š. šventės lėšų telkimo banke- gyventi VVisconsine, Antanas; N . Y 
x Sunny HMK Floridoje, su- i t ą ' k u r i s ^ k s 1979^XL17, \ Mikutis turi vietos ir ieško to- ! 

Chicagos simfoninio orkestro 
nariai 90 balsų prieš 3 patvir
tino naują darbo sutartį. Pagal 
ją 105 muzikai per trejus me
tus kasmet gaus po 50 dol, dau
giau savaitinio atlyginimo. Da
bar jie gauna 500 dol. savaitei. 
Padidinamos ir jų pensijos nuo 

tiniais drabužiais dėvinčios mo- j 9,000 dol. iki 12,000 dol. me-
terys ir mergaitės sudarytų gra- ; tams, kai jie sulaukia 60 m. am-
žias, įspūdingas gretas priešais žiaus, simfoniniame orkestre iš-

kardinolą J. Cody. 
Kun. Antanas Zakarauskas 

ir komiteto nariai atkreipė dė
mesį į gausų lietuvių dalyvavi
mą. Uniformuoti šauliai, tau-

— Dr. Vytauto Vardžk), Ok- : 
lahomos universiteto profeso
riaus, knygą 'The Catholic 
Church and Dissent in Soviet 
Lithuania" aprašė Oklahomos 
laikraštis "The Daily Oklaho-
man" rugsėjo 5 d. laidoje, pri
mindamas, kad šią knygą Mas
kvoje rengiamoje knygų paro
doje Sovietai išcenzūravo ir ne
leido išstatyti. Laikraštis cituo
ja autoriaus žodžius, kuriais jis 
reiškia tam tikrą pasitenkini
mą, kad veikalas yra tikrai tei
singas, nes, kaip žinoma, ko
munistai tiesos negali pakęsti, 
žinią pakartojo net kelis kar
tus ir žinių agentūros, per tele
viziją duodamos pasikalbėjimą 
su prof. V. Vardžiu. 

— Rašytojo Levo Tolstojaus 
dukra Alexandra mirė New 
Yorke, sulaukusi 95 m. Mirus 
tėvui 1910 m. ji išvyko iš Ru
sijos. Amerikos piliete tepo 
1941 m. 
— Vyga Bikinis, licensed Reai 

Estate Broker (nežinau kaip 
lietuviškai) jau šeši metai kaip 
verčiasi namų pardavimo pre
kyboje Californijoje, į šiaurę 
nuo San Francisco, išgarsintoj 
Marin County. Ji yra išlaikiu
si brokerio egzaminus ir yra 
gavusi College of Marin diplo
mą biznyje. Besikeliantiems lie
tuviams į San Francisco apy
linkę ji galėtų padėti. Rašyti 
arba skambinti: Mrs. Vyga Di-
kinis % Home & Land Co., 950 
Redvvood Hwy, Mill Valley, Cal. 
94941; tel. (415) 388-9500 ar
ba (415) 383-9237. Vyga su 
vyru Daumantu dabar keliau
ja po Orientą. Daumantas Di-
kinis dirba Bechtel kompanijo
je, San Francisco, ir tik ką už
baigė studiją, užsakytą Korė
jos valdžios, apie jų krašto ge
ležinkelius", t 

— LMK federacija spalio 14, 
sekmadienį, 4 v. popiet K. Židi
ny Brooklyne, N. Y., paminėa 
75 m. sukaktį, kaip buvo at
šauktas spaudos draudimas. Pa
skaitą skaitys šių metų dailio
sios literatūros laureatas poe
tas Stasys Santvaras. Dailiojo 
žodžio programoje dalyvauja 
Vytautas Valiukas ir Irena Veb-
laitienė. 

AUSTRIJOJ 
— Dvidešimt septintoji Eu

ropos lietuviškųjų studijų savai
tė įvyks 1980 m. rugpiūčio 9-16 
d. Austrijoje, Innsbrucke. Sa
vaitei vadovaus dir. V. Natke
vičius ir dr. J. Norkaitis. Or
ganizacinę komisiją sudaro L 
Joerg-Naudžiūnaitė, dr. A. Kui
lys ir A. Grinienė. Spalio mė
nesį Innsbrucke įvyks 27-sios 
studijų savaitės rengėjų posė
dis programai ir techniškiems 
klausimams aptarti. 

minią ant šaligatvių. Taip pat 

važiuokime spalio 27, 28 29 die- 0 1 v m P i a Fields Country Club i k i o asmens. Prašome skambin 
Dėl informacija kreip- "al*Je- R*™rvacijo» — D. ti telef. (1) (608) 296-2903 ar nomn* 

Įritės: Gierštikienė, teL 767-3241. 
( s k ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA 

Už sveikinimus ir para
mą esame labai dėkingi. 

x "Minėdami Draugo 70 me
tų jubiliejų, linkime ir toliau 
tęsti lietuviškos kultūros bei 

•spaudos puoselėjimo darbą. Lai 
x LB Brighton parko apylin- padeda Jums Dievas. Sia proga 

ba rašyti: A. Mikutis, R 
VVestfield, Wis. 53964. 

1, 
V. Beleckas, 

Sunny H1H* _ 904 773-3333 
R. Kezys. j sXOTX)S duodamos mažai? mė- ' k ė k v i e č i a dalyvauti Tradicinia- j siunčiame 50 dolerių auką". — 

N«w York — 212 769-8300 ;
 r«riniais imokėiimais ir rriei-1 m e r u d e n 8 bankete, kuris įvyks Rašo mums Eugenija ir Kazys 

l Zabavičius~ ' namai* nuošimčiais | spalio 13 d. 7:30 v. v. Aižinų; Kriaučiūnai iš Clarendon Hills, 
New Jersey - 201 381-3198 Mutua] FMrral Savings. 2212 ^ P a k š t o > 8alėJ< &M So\m- Už malonius sveikinimus ir 

We«t Cermak Road 
VI 7-7747 

mą atliks Lemonto teatro mė-i x Antanas Mikalajūnas, at 
D. DulaltK 

Detroit — 313/280^29«9 

J. MBtonK. 
Cleveland — 216 531-2190 

Telef i C a l i f o r n i a - Pirmą kartą mūsų! didelę paramą nuoširdžiai dėko-
/ - v ! apylinkėj nuotaikingą progra-1 jame. 

P \ R n f W ) \ H \ < ? \ 4 M A « rasis tvartas", vad. n:uz. Rasos cos, Calif., užsuko į "Draugą" legiją bakalaurės laipsniu Ji yra 

Irena Mačiulytė, baigusi Japonijo-

dirbę 30 metų. 
CHICAGA PELNYS 10 MIL. 

Numatoma, kad popiežiaus 
i Jono Pauliaus n atvykimo pro
ga į Chicagą suvažiuos tiek 
žmonių, kad jie mieste išleis 
apie 10 mil. dol. 

MKTIS D t L DEGTUKŲ 

Trejų metų berniukas, žais
damas su degtukais, padegė 
namus 5500 VV. Cortland, Chi
cagoje. Pats spėjo išbėgti iš 
užsidegusio kambario, bet jo 
17-kos mėnesių brolis žuvo gais
re. Kituose gaisruose Chicago
je trečiadienį žuvo du suaugu
sieji. • 

BRANGIOS PASKOLOS 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiniHiiiit 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kediin Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, BHnois 60029 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
fiestad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

"MuiiiiimiimiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnminmiiini 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo va.la.ndoa: nuo 9 •- r. tkt • 
vai. vak. SeAtadlen} nuo » vai. ryto 

Iki 12 vai. i. 
Ir pagal susitarimą 

TeL 776-5162 arba 776-5168 
2649 W. 68 Street 

Chicago, m. 60629 
iiiiiiniiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 

PARDUODAMAS NAMAS 
Naujai pn«tA».."«<. rrrtvii.*. 3 n i K ^ m l 

Dvi didžiosios taupymo ben-
Soliūnaitės. Šokiams gros B. ir apsirūpino lietuviškomis kny-' **&& baigusi Kast FJgin gimnaziją į drovės — Talman ir St. Paul 

M. Mei*. ^"^rTtejTi^MMjr '^VmaV" '" Pakšto orkestras. Gardžiai vai- gomis. Sia proea paliko "Drau- ****?>*• J o s ^ėvai f yveiia W™T< Chicagoje paskolų procentus 
rs«i~~A ai 9 T « - m ? Kr?r*H i MR- VAU HOTTFV (K*- - i n a n Q * - « « : ^ A TA- I- •„ , r t T, . 1.7 . . Ont. Irena nuo Sio rudens tęs studijas " 
CUcago — I H «3#-l<l. ,«•*»_>. M . (*i«) M2--O-20 — dar- . s 1 " 8 P- Stropienė. Įėjimo auka gui" 10 dolerių auką. Maloniai Toronto universitete, siekdama 

vf> ^ala! 
lUIlIMIMIfftIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIltntIIIII 10 dol., studentams — 5. (pr.) j dėkojame. n;a-

I gifltiės laipsnio. 
nuosavybėms pirkti pakėlė iki 
10'/,%. 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams it vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kodzlt Avo. 

Tol. 486-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

http://mo.cr.ms
http://va.la.ndoa

