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LKB KRONIKA NR. 41 

Už žmogaus teisių deklaraciją 
KRATOS ninę kratą padarė N. Basko, (Tęsinys iš vakar dienos) 

Šiuo dokumentu mes kreipia- 1979 m. lapkričio 24 d. KGB reikalaudama net išsirengti, bet 
mes į TSRS ir 34 kraštų vyriau- pareigūnai padarė kratą p a s Kereiutė nepakluso. 
sybes, pasirašiusias Helsinkio Povilą Pečeliūną gyv. Vilniuje, '"'" : ^ * : i - r - • 
Baigiamąjį Aktą, o taip pat į Skorinos g. 2. Kra ta pradėta 
visas Jungtines Tautas, prieš 30 9 vai. 15 min. ir baigta 18:30 

atsisakė duot i parodymus. Kul
tūros ministerijoje, kur dirba 

metų paskelbusias Visuotinę vai. Kratai vadovavo papik. I i - D ^ e r š i ū t ė . \ į a i b u v ? " " j j Į į f į 
žmogaus teisių deklaraciją "kaip niauskas. Keturi KGB darbuo- f**1 P a ^ k ^ H 

kurį išpildyti turi tojai dokumentų neparodė. darbo, tačiau j i tai padaryti uždavinį, f - - — • -
stengtis visos tautos ir vai- Kviestiniais dalyvavo Vilius ***»*«• Keršiūtės viršminkas 
stybės". č iapas ir Andriejus Dropovas. skundėsi kad skynu3e dingsta 

6 i s dokumentas paliktas pa- Paimta asmeniniai užrašai, laiš- dokumentai, o pat i Kersiutė 
sirašymui per visus šiuos me- kai, kūryba, rankraščiai, "LKB e s a n t l glh&l hkmtl i r * L 

tus mūsų krašte ir už jo ribų, Kronika", "Alma Mater", "Per- Lapkričio 26 d. tardymo metu 
kurie drauge su mumis stengia- spektyvos", "Lietuvių archy- buvo gąsdinama Keršiūtė, kad 
si gyvenime realiai įkūnyti VI- vas", išrašai iš skaitytų knygų, ją galį padaryt i amoralia, pa-
suotinę žmogaus teisių deklara- asmeninė užrašų knygutė, kny- talpinti į psichiatrinę ligoninę 
ciją su įsitikinimu, kad tai ga- gos spausdintos rašomąja maši- ir pan. Tardomoji apie kitus 
rantuoja ne tik asmeninę laisvę nėle, pvz., "Atlaidų rinkinys", asmenis atsisakė duoti paro-
ir gyvybę, bet ir taikų sambūvį "Stigmatizuotoji Teresė Neu- dymus. 
visoje žemėje. manaitė" ir t. t . 

Saugumiečiai 
kaltino leidinio 

P. Pečeliūną i g r r 9 m ^pkrič io 24 d. buvo 
"Alma Mater" į^ata pag Vilniaus universiteto 

redagavimu, taip pa t bendra- d o c e n t ą Vytautą Skuodį, gyve-
darbiavimu kituose pogrindžio n a n t - vandentiekio g. Nr . 44-4. 
leidiniuose, teiravosi, kaip po- K r a t a p r a d ė t a 8 vai. i r baigta 
grindžio leidiniai pasiekia užsie- 1 9 ̂  Kratai vadovavo KGB 
nį, klausinėjo apie rašytoją R. m a j 0 r a s Vilimas, kuriam talki 
Jankauską, docentą V. Skuodį, m n k a v o p e n k i saugumiečiai, 
prašė "padėti" saugumui, pri- Kviestiniais dalyvavo V. Tubely-
minė, kad šia "byla yra susido- u i r G Martinkaitė. Kratos 
mėjes generolas Petkevičius ir m e t u p a i m t a daug rankraščių, 
VRM ministro pavaduotojas ge- u ž r a š u > v . Skuodžio paruošta 
nerolas žemgalys. Po tardymo k n y g a a p i e ateistine propagan. 

*H" dą "Dvasinis genocidas Laetu 

1978 m. gruodžio 8 d 
Elena Bonner, 
Sofija Kalistratova, 
Mahra Landa, 
Naum Meiman, 
Viktor Nekipielov, 
Tatjana Osipova, 
Jurij Jarym-Agaev. 

Prisijungiame: 
Tatjana Velikanova, 
Andrėj Sacharov, 
Raiša Lert, 
Aleksandr Lavut, 
Leonard Ternovskij, 
Evgenij Nikolaev, 
Marija Petrenko Podjapols-

kaja, 
Viera Livčak, 
Irina Kaplun, 
Georgij Vadimov, 
Lev Kopelev, 
Lidija Ciukovskaja, 
Vladirnir Kamilov, 
Nina Strokatova (Kara-

vanskaja). 

Tarinfių.teisių gynimo• Katali- Keršiūtę. ~Krata "pradėta 8~vaT 
15 min. ir baigta 17 vai. 10 min. 
Paimta rašomoji mašinėlė, rašo
mas popierius ir kalkės. Asme-

Pečeliūnas buvo paleistas 
sigalvoti". 

Povilas Pečeliūnas y ra lietu
vių kalbos mokytojas. 

voje", A. Maceinos "Jobo dra
ma", keletas pogrindžio leidinių 
("Aušra", "Perspektyvos", "Rū-

* pintojėlis", "Pastogė" Nr . 1) 
1979 m. lapkričio 24 d KGB d v i r a š o r o o s i o s mašinėlės, por-

tatyvims magnetofonas ir k t vyr. ltn. J. Matulevičius su sau
gumiečiais V. Grakausku, B. Ro- Po k ra tos doc. Vvtautas Skuo-

kų Komiteto nariai — kunigai: 
Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevifius, 
Vincas Velavičius, 
Juozas Zdebskis, 
kun. Juozas Adomaitis, 
kun. Lionginas Kunevičius, 
kun. Petras Dumbliauskas, 
kun. Vaclovas Degutis, 
kun. Antanas Gražulis, 
kun. Jonas Maksvytis, 
kun. Albinas Deltuva, 
kun. Mikalojūnas, 
kun. Vaclovas Stakėnas, 
kun. Virgilijus Jaugelis, 
kun. Gvidonas Dovydaitis. 

manovu ir N. Basko, dalyvau- dis buvo tris kar tus tardomas 
jant kviestiniams Reginai Ma- apie ta i , iš k u r gavęs pogrin-
linovskajai ir Birutei Petraitie- džio spaudos, k a m ją davęs, kaip 
nei. padarė kratą pas Daną pats joje dalyvavęs ir kt . Doc 

V. Skuodis patvirtino, kad esąs 
autorius knygos 'Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje", o duoti ki 
tus parodymus atsisakė. 

Tremtiniu vyskupu sveikinimas šv. Tėvui 

1979 m. spalio 10 d. tremti- ryškiausiai sužibėtų Dieviško-
niai - vyskupai Julijonas Stepo- šios Apvaizdos maloningurnas. 
navičius ir Vincentas Sladkevi
čius pasiuntė šv. 
turinio telegramą: 

Tėvui tokio 

ŠVENTASIS TfcVE, 

Mūsų tautos tikintieji Jūsv 
Šventenybę ne tik myli, bet tai] 
pat labai žavisi. Mes norime ii 
viliamės Jus pamatyti savame 
krašte kaip mylimą Tėvą lan
kantį savo vaikus. 

Pasinaudodami šia proga, dė 

Sūniškos pagarbos ir meilės 
paskatinti pirmose Jūsų Pontifi
kato metinėse sveikiname Jū-

Prie šio dokumento yra priei- sų šventenybę nuoširdžiausiai kojame Jūsų šventenybei U2 
jungę dar daug kunigų ir pa- trokšdami, kad per Jus, Šventa- mums parodytą tėvišką rūpestf 
sauliečių lietuvių, bet jų pavar- sis Tėve, Kristaus Bažnyčiai ir nuolankiai prašome mums su 
džių Kronika neturėjo galimy- būtų išlietos kuo gausiausiai teikti Apaštališkąjį Palaimi-
bės sužinoti. Dievo malonės ir kad joje kuo nimą 

Šešios knygos apie Lietuvą 
italų kalba 

Urbanijos vyskupijoje, Italijo
je, jau daug metų energingai vei
kia vadinamoji "Tylos Bažnyčios 
komisija", kuri renka ir skelbia 
dokumentinę medžiagą apie ti
kinčiųjų persekiojimą komunis
tų valdomuose Centro ir Rytu 
Europos kraštuose. Komisija turi 
savo leidyklą, spausdina knygas 
ir periodinį laikraštį "Meilės bal
sas". Tiek laikraštyje, tiek kny
gose spausdinama dokumentinė 
medžiaga dažnai liečia ir Lietuvą. 
Tylos Bažnyčios komisijos leidyk
la jau yra atspausdinusi šešias 
knygas apie Lietuvą italu kalba: 
Lietuva kankinė, Persekiojimo 
kronika, Sibiras — lietuvių tau
tos kapinynas (dvi dalys). Lietu-I medžiagos apie Lietuvą 

va: Katalikų Bažnyčia audroje 
ir Lietuvių tautos dainos. Si pasta
roji knyga apima Sibiro lageriuo
se lietuvių sukurtus eilėraščius, 
kuriuos į italų kalbą išvertė prel. 
Vincas Mincevičius. Neseniai Ur 
banijos vyskupijos komisija pradė
jo leisti naują knygų seriją "Ži
buriai tamsoje". Du pirmieji šios 
serijos tomai apima įvairių au
torių parengtus studijinius straips 
nius, liudijimus ir dokumentus 
apie katalikų Bažnyčios ir jos ti
kinčiųjų ir apie krikščionybės 
dabartinę padėtį komunistų vai 
domoje Centro ir Rytų Europoje. 
Ir šiose knygose yra nemažai įdo
mios ir aktualios dokumentinės 

šventųjų Petro ir Pa Jaus skulptūros, 
ninko darbas. 

Nežinomo lietuvių liaudies meni 

Prancūzija gamina 
neutronini nnkią 

Paryžius. — Prez. Va'ery Gis-
card d'Estang pranešė, kad Pran-

Kardinolo Koenig 
laiškas Brežnevui 

Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig asmeniškai kreipėsi 

cūzija pradėjo gaminti neutroninę j į sovietų komunistų par t i jos ge-
bombą. Po poros ar trejų mėty \ neralinį sekretorių Brežnevą, 
bus svarstoma, ar verta ir reika
linga šios bombos ir masinė pro
dukcija. 

'Neutroninė bomba yra taktinis 
ginklas, skirtas sunaikinti gyvy
bę, bet pal'ekantis nesugriautus 
miestus ir materiją. Visa bėda 

prašydamas sugrąžinti laisvę 
t r im neseniai suimtiem rusų s ta 
čiatikių kunigam — Dimitri 
Dudko. Glėb Jakunin ir Vasilij 

Pogrindžio spauda 
R. Europoje 

Komunistų valdomose Centro 
ir Rytų Europos kraštuose spar
čiai plinta pogrindinė spauda. 
Vakarus pasiekusiomis žiniomis, 
pastaruoju laiku ypač Čekoslova
kijoje pagausėjo pogrindžio leidi
niai: viena pogrindinė leidykla — 
Podlock — jau yra išleidusi dau
giau negu šimtą oficialiai už
draustų knygų. Kai kurie leidi 

Nenori tapti 
sąjungininku 

— Saudi Arabijos 
užsienio reikalų ministeria, 
princas S&ud ibn Faysal, pasi
tikdamas prezidento patarėją 
Zbigniew Brzezinakį, išgirdęs jo 
pasakymą, kad "gera būti drau
gų šalyje", pasakė aerodrome: 
"Draugai kartais geriau, negu 
sąjungininkai". Komentatoriai 
sako, kad šis posakis puikiai 

mai Čekoslovakijoje spausdina! nusako Saudi Arabijos poziciją, 
vien tik religines informacijas ir Ji nenorinti būti sąjungininke 
žinias apie katalikų 
padėtį. 

Bažnyčios 

— Sen Howard Baker pa
reiškė, k a d jis nesitiki tapti 
viceprezidentu kandidatu. Prieš 
jį pasisakė respublikonų parti
jos konservatorių sparnas. Pa-

Ramaniuk. Brežnevui tuo klau- j klaustas, a r jis priimtų Ronaldo 
simu pasiųstame laiške Vienos! Reagano pakvietimą kandida-
arkivyskupas kardinolas Koe- į tuoti kartu, Baker a tsakė: "Ži-

desnė na 
bombos. 

paprastos atomines j 

Mažoji olimpiada 

kad jos radiacija yra 10 kartų di- * Ta^na- sovietus peržiūrėt i ; noma". 
savo laikyseną tikėjimo laisvės 
atžvilgiu tokiu būdu, kad j i ne
prieštarautų visuotiniai priimtai 
pagrmdinių žmogaus teisių bei 
laisvių sąvokai Kardinolas sa
vo laiške taip p a t iškelia tą 

Philadelprua. - Liepos 1 6 - Prieštaraujančią aplinkybe, kad, 
17 dienomis Philadelphijoj b u s ! i š ™nos P u s ė s ' Sovietų Sąjun-
mažoji olimpiada tautų, kurios! S 0 3 konstitucija užt ikr ina vr-
boikotuoja Maskvos olimpiadą, i s i e m k r a š t o P i e č i a m pilną są-
Spėjama, kad šalia Amerikos; a n ė s laasv?> ° a W t o s &13**' 
dalyvaus Kanada, V. Vokietija, i l a i l c o r e l i ^ ^ kenksmingu ėle-
Kenija. Norvegija, N. Zelandi-! m e n t u ]ars&to socialiniam ir vie-
ja. Izraelis ir daug kitų. Visoi^aJam gyvenimui. Kardinolas 

Koenig y r a Vat ikano sekreto
riato santykiam su netikinčiai-

boikotuojanoių Maskvą yra apie 
40 šalių. 

— Britanijos karo aviacijos 
žvalgyba paskelbė, jog pernai so
vietai padidino savo šnipinėjimo 
lėktuvų skraidymus pro britų sa
las. 

Percy apie Lietuvą 

Washingtonas. — Birželio 17 
sen. Charles Percy (R., UI.) Se
nato posėdy priminė prieš 40 
metų sovietų kariuomenės įsi
veržimą j Lietuvą, Latviją i r 
Estiją ir kaip per 40 dienų tos 
t rys valstybės buvo jėga įjung
tos į Maskvos imperiją. Tų tr i 
jų šalių žmonės pasitiki Dievo pa 
galba ir viską daro, kad išlai
kytų savo tautinį charakterį -
Mes turime jais gėrėtis, jais rū
pintis ir jų neužmiršti, sakė 
senatorius. 

— JAV pašto valdybos virši
ninkas Williarn Boiger pasakė. 
kad nuo ateinančių metų jis 
sieks pašto kainų pakėlimo. U i 
pirmosios klasės laišką t eks 
pirkti 20 centų pašto ženkle!; 

šiais pirmininkas. 

— Tarptaut inės šalpos at
stovai Kambodijoje pastebėjo, 
kad valdžia išdalina badaujan
tiems tik iš komunistinių šalių 
ateinantį maistą, o iš Vakarų 
siunčiamą laiko sandėliuose. 
Kambodiečiai nemėgsta sovietų 
siunčiamų kukurūzų, tačiau Va
karų organizacijų ats iųstų ry
žių negauna. 

Sovietai smerkia 
kompiuterių klaidą 

Washingt©na». — Kongresas 
tyrinėja, kaip atsitiko, kad praė
jusią savaitę du kar tus Siaurės 
Amerikos priešlėktuvinės gyny
bos (NORAD) karinės vadovy
bės būstinėje kompiuteris davė 
klaidingą signalą, kad esą prasi
dėjo Sovietų Sąjungos raketinė 
a taka" . Klaidingas branduoli
nis al iarmas buvo paskelbtas 
birželio 3 ir 6 dienomis. 

Sovietų "Tass" agentūra 
straipsnyje "Pentagonas žaidžia 
su ugnimi" pasmerkia šią kom
piuterių "klaidą". Agentūra ra
š o : "Atkreipt inas dėmesys į tą 
faktą, kad šie klaidingi bran
duoliniai aliarmai buvo paskelb
t i tuo metu, kai JAV adminis
traci ja kurs to piktą antitarybi
nę isteriją, kai visoje šalyje 
reiškiasi militaristinės šovinisti
nės nuotaikos". 

nei Vakarų nei Rytų. Santy
kius su Amerika gadina Ame
rikos parama Izraeliui. 

Atomines atliekas 
į saulę 

Houstonas. — Didelę proble
mą sudaro atominių atliekų bu
vimas. Kur jas dėti? Jau ne 
pirmą ka r t ą mokslininkai siūlo 
labai originalų būdą jomis atsi
kratyti — iškelti į tolimąsias 
erdves i r paversti saulės sateli
tais arba dar kur toliau nukreip
ti. Visa bėda, kad toks pa
siuntimas nepageidaujamų me
džiagų gan brangus. Tuo rei
kalu susidomėjo ir NASA ir, su-
susitarus su Energijos depar
tamentu, paskyrė 296.000 dole
rių, prašydama Boeing korpo
raciją per ketverius metus tam 
sudaryti planus. 

REIKALAUJA PASITRAUKTI IŠ 
AFGANISTANO 

Kiek daug įspūdžiu kr icajdeįimų jauniems. 

Ankara. — N A T O 15 šalių už
sienio reikalų ministeriu konfe
rencija pasibaigė nutar imu, kad 
sovietai turi pasitraaakti iš Afga
nistano. Ministeriai taip pat pa
reikalavo Iraną išleisti amerikie
čius įkaitus ir pritarė reikalui Va
karų Europą sustiprinti naujais 
atominiais ginklais. Nesutarė tik 
Palestinos reikalu. 

Po konferencijos valstybės sek
retorius Muskie sakė, jog sutari
mas buvo didesnis nei tikėjosi. 

N A T O gen. sekretorius Luns pri
dėjo, kad šie nutarimai, ypač kas 
liečia Afganistaną, kanclerio Hel
muto Schmidto bus perduoti pa
čiam Brežnevui, kai jis lankysis 
Kremliuje. 

Sekr. Muskie, baigęs konferen
ciją, išskrido į Maileziją, kur 
vyksta pietryčių Azijos ministe
riu konferencija ir ten pažadėjo 
Amerikos pagalbą Ta j ui kovoje 
prieš Vietnamo agresiją. 

KALENDORIUS 

Birželio 28: Irenėjus, Reda, Tu-
lantas, Gaudė. 

Birželio 29: Petras ir Paulius, 
Mantigirdas, Gedrime. 

Birželio 30: Teobaldas, Emilija, 
Skaldąs, Novilė. 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, šilčiau, 
aspie 85 laipsniai, 50% galimybė 
lietaus, vadinas lis arba nelis. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 28 d. 

REDAGUOJA Janas 2adeikis. Informacinę medf lagą tr nuotraukas 
•insti: 6522 So . BockweU Ave, , Chicago, TU 60628. TeL 778-7858 

MAS STOVYKLA DAINAVOJE 
Mdksleiviy at-ku vasaros sto

vykla įvyks liepos 7 —19 d. Dai
navoje. Šios vasaros stovyklos 
tema yra "Lietuvos paž.nimas 
ir Lietuvos ateitis". Registra
cijos anketos gaunarhos pas kuo
pos globėjus. 

Pirmadienį, liepos 7 d. išvyks 
autobusai iš Jaunimo centro 1 
vai. p. p. Prašome registruotis 
autobusams iš anksto. 

Šeštadienį, liepos 12 d. įvyks 
iškilmingas Moksleiviu at-iku są
jungos suvažiavimas, kuriaime 
bus renkama nauja MAS centro 
valdyba. Prašome visu kuopų 
atsivežti kuopų vėliavas ir iŠ 
anksto paruoštus kuopų veiklos 
pranešimus. 

Sekmadienį, liepos 13 d. įvyks 
iškilmingas ateitininkų organi
zacijos 70 metų sukakties minė-

vi-

įs-

jimas. Kviečiame plačiąja 
suomenę iškiknėse dalyvauti. 

Sekmadienį, liepos 20 d 
vyks autobusai iš Dainavos į Va-
sagos ateitininku vasaros sto
vyklą. 

Tolimesniu informacijų rei
kalu apie Dainavos vasaros sto
vyklą prašome skambinti Arvy
dui 2ygui (312) 235 — 9864, ar
ba Loretai Stončiutei (312) 284 
— 7251. Apie Vasagos vasaros sto' 
vykią informacijas teikia Laima 
Underenė (416) 536 — 8388, ir 

abija Petrauskienė (416) 767 — 
6806. 

MAS stovyklos Dainavoje ko 
mendantu bus Arvydas Zygas, 
globėjai — Rimas Gražulis ir 
dr. Algis Norvilas. 

MAS centro valdyba 

Stovyklų būrelių vadovų kursuose pranešimų klausosi: Algis Kazlauskas, 
Vida Kašubaitė, Dana Dirkytė, Eglė Baltrušaitytė, Aras Zlioba. 

STOVYKLŲ BŪRELIU VADOVŲ KURSAI 
"Aš vis dar norėčiau būti vadovu." 

(Pabaiga) Ką daryti, jei tė
veliai daug nemaistingų skanės
tu ("junk food") palieka... 

Vadovo pareigas pristatė Juri-
na Rugienienė. Vadovas visada 
turi atsižvelgti į du pagrindinius 
vaikų reikalavimus: fiz'nius ir 
emocinius. Ilgiau buvo sustota 
aptariant vakarinių pokalbių 
paskirtį ir metodą. Praktiškais 
pavyzdžiais kursantai turėjo pa
rinkti atsakymus į tokias temas 
kaip draugystę, ištikimybę, duos-
numą, teisingumą. Iš keletos pa
vyzdžių kursantai pamatė, kad 

Mikulionis parodė praeitų jau
nųjų ateitinikų stovyklų skaid
res, kur gal ir ne vienas kursantas 
save atrado. Dar kiek pabendra
vus ir pasidalinus dienos įspū
džiais, kursantai skirstėsi užsitar
nautam poilsiui. Dar laukė se
kanti diena. 

JAUNUTU ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Kaip jau buvo skelbta, JAS sto 
vykia šiemet įvyks Dainavoje, lie
pos 20 d. — rugpjūčio 3 dienos. 
Šiuo metu vyksta stovyklai regis
tracija, ir kadangi stovykloje re
gistracijos nebus, norintieji daly
vauti iš anksto registruojasi pas 
V. Černiauskienę, 25522 Livi'ngs-
ton Orele, Farmington Hills, Mi. 
48018. 

JAS oficiali uniforma yra to
kia pati kaip buvo nustatyta 
MAS, būtent, mergaitėm pilki si
jonai ir baltos palaidinukės, ber
niukams pilkos kelnės ir balti 
marškiniai. 

Šiemet stovykloje bus galima 
pirkti marškinius ("sweatshirts") 
su at-kų emblema. Pasirinkimas 
bus dviejų spalvų — tamsiai 
mėlyni ir raudoni. Stilius — su 
trauktuku ir kapišonu. Kaina — 
vaikų dydžio apie 9 dol., suaugu
sių brangiau. 

JASCV 

VAŽIUOJANTIEMS l 
DAINAVA 

Jaunučiai — jauniai ateitinin-
'kad, užsiregistravę į Daina
vos stovyklą ir norintieji vykti 
autobusu, .prašomi užsimokėti už 
kelionę J. Arštikiui, 2408 North-

. » . , nėra taip lengva viską atsakyti 
madieni, birželio 29, 10 vai. ryto, Vakariniai pašnekesiai, 

atatinkamai kre'piami, Jaunimo centre. Prasidės šv. Mi 
šiomis. Vėliau rinksime naują 
draugovės valdybą. Visi draugo
vės nariai kviečiami dalyvauti. 

KUN. ALFONSO LIPNIŪNO 
KUOPOS ŠVENTĖ 

Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos šventė 
įvyko birželio 14 d. J aun imo 
centre. Šventę pradėjome šv. Mi
šių auka. Mišias atnašavo ir pra
smingą pamokslą pasakė kuopos 
bičiulis kusn. J. Borevičius. Po 
Mišių koplyčioje kandidatai To
mas Kubilius, Vitas Lukošiūnas, 
Dalia Polikaitytė, Andrius šva
bas, Giedrius Sodonis, Rita Stu-
kaitė ir Nelda Žiliūtė davė moks
leivio ateitininko įžodį. Jiems bu
vo įteiktos moksleivių juostelės. 

Šventės iškilmingas posėdis ir 
trumpa programėlė vyko kavinė
je. Buvo pristatyta sekančių metų 
valdyba: Darius Polikaitis, Rūta 
Musonytė, Vida Momkutė, Ra
moną Smilgaitė, Linas Laurušo-
nis ir Rita Stukaitė. Senoji valdy-
pa pasveikimo naujus kuopos na
rius, davusius įžodį ir įteikė jiems 
gėles. Pereitų įmetu pirmininkas 
Giedrius Sodonis tarė atsisveiki
nimo žodį, pabrėždamas, kad, 
nors visi kuopos užsimojimai ne 

gate Ave., N. Ršverside, Illinois į pavyko, su Lipniūno kuopa dirbti 
60546, tel. 447-9024 iki liepos buvo smagu. MAS centro valdy 

vertybių pajautimą ir jų ugdy
mą vaikų tarpe. Vadovams yra 
paruoštas vakarinių pokalbių 
planas, kurį patys turės atbaigti, 
atsižvelgdami į dienos temas ir 
būrelių pajėgumą. 

Nėra stovyklos be suveltų lo
vų, šlapių rankšluosčių, purvi
nų rūbų... Nėra stovyklos be na
mų pasiilgusių vaikų, stumdi-
mosi, jaunatviškų pokštų. Bi
rule Bublienė smulkiai pažvel- I 
gė \ stovyklos kasdieninius rū- ! 

pėsčius, jos rutiną. Ir vėl konkre
čiais pavyzdžiais kursantai buvo 
įjungti į pašnekesį, galimus spren" 
dimus. Ką daryti, kai stovyklau
tojas, pasiilgęs namų, nori tuoj 
pat išvažiuoti? Kaip panaudoti 
laisvalaikį? Kaip elgtis su triukš
mautojais. 

Simpoziumą tęsė Linas Miku
lionis, pristatydamas vaikų rei
kalavimus. Kursantai ir vėl grū
mėsi su gyvais, nors ir išgalvo
tais pavyzdžiais. Kaip įjungti sto
rulį stovyklautoją, kurį bendra-
mečiai nuo pirmo žvilgsnio at
metė. Romualdas Kriaučiūnas 
schematiškai išryškino amžiaus 
grupių savybes. Prašė neužmirš
ti, kad dvylikos metų stovyklau
tojas yra penkiasdešimt procen
tų vyresnis už aštuonių metų 
vaiką. 

Sekmadienio rytą Juozas Poli
kaitis, daug kartų buvęs ir vėl 
būsiąs stovyklos komendantas, su 
kursantais labai atvirai ir nuo
širdžiai pasikalbėjo apie savo lū
kesčius, troškimus, reikalavimus. 
Visus ragino, kad būtų atviri sau 

vadovo I- r kitiems, kad nebijotų spręsti 
skatina j pasitaikiusių problemų, kad rei

kalui esant kreiptųsi į savo vado
vą arba į jį patį. 

Šv. Mišias atnašavo kun. V. 
Rimšelis. Sekminių dienai pri
taikytame pamoksle priminė, kad 
kiekvienas žmogus yra veikiamas 
Šventosios Dvasios. Sekant Dievo 
šviesą, nesunku ir kitus savo ge
ru pavyzdžiu paveikti. Tai at-
atmintina vadovaujant mažie
siems. Po Šv. Mišių, visi rinkosi 
grupinei nuotraukai. 

ir kaip su jais elgtis". 
"Aš esu gan patenkintas savo 

prie diskusijų ir klausti klausi
mų. Kai pasidalinome į būrelius, 
aš ypač mėginau". 

"Nors kursai buvo įtempti ir 
daug informacijos perduota, nė 
vienas kursantas nepabūgo vasa
ros stovyklos ir vadovo pareigų. 
Visi norėtų būreliams vadovau
ti!" 'Taip, noriu vadovauti, nes 
bus kaip "challenge" man geriau 
susitvarkyti ir man vėliau gyve
nime bus gerai". "Taip, noriu bū
ti būrelio vadove, nes po šių kur
sų dabar geriau saviani pasitikiu, 
kad būsiu gera vadove". "Taip, 
aš po kursų dar daugiau noriu 
būti vadove stovykloje". "Kitais 
metais turėtų prisirašyti kursams 
daugiau dailyvių, kad tikrai bū
tų galimas vadovų pasirinki
mas". 

Kursų pradžioje visiems buvo 
išdalintas konspektas: "Vasaros 
stovyklis gairės ir bendra infor
macija". Nepaslaptis, kad stovyk
los pasisekimui reikia ne tik entu
ziastiškų stovyklautojų, bet ir 
tinkamai paruoštos programos 
bei prityrusių vadovų. Šiame 70 
puslapių konspekte yra medžia
ga, kurią daugumoje sutelkė, as
meniškai išbandė ir išgyveno 
ateitininkiškųjų vasaros stovyk
lų renesanso pradininkė Janina 
Udrienė. Nėra klausimo, kad šis 
konspektas ne tik kursus pratur
tino, bet svariai prisidėjo prie sto
vyklų pasisekimo. 

Džiaugėmės idealistiniu jauni
mu, kuris ilgo savaitaglio metu 
nepabiro į paplūdimius, bet rin
kosi pasisemti žinių, kad geriau 
galėtų vadovauti lietuviškos vi
suomenės atžalynui. Nuoširdus 
prisidėjimu kursų metu, bet ma
nau, kad turėjau daugiau prisi
dėti". "Aš stengiausi prisidėti 
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ir šiltas priėmimas ateitininkų 
ruimuose dar kartą visiems paro
dė, kad šeimyniškas draugišku
mas nėra tik abstrakti sąvoka. 
Kursų rengėjai liko patenkinti 
kad kursų mintį perdavė gyveni
mui. 

Romualdas Kriaučiūnas 

£Įiiiiiiiminiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiimi£ 
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10d.: 30 dol. ten ir atgal, 20 dol. 
į vieną puse. Išvažiuojame iš Jau
nimo centro (5620 S. Claremont 
Ave., Chicago) liepos 20 d., 9 v.r. 

bos pirm'ninkas Arvydas Žygas 
l o t i n o narius bei jų tėvelius rū
pintis kun. Lipniūno kuopa ir 
stiprinti kuopos veiklą. T a proga 

ir grįžtame ten pat rugpiūčio buvo išrinktas tėvų komitetas: 
mėn. 3 d., apie 6 v. v. Stovyklau- j Bronius Polikaitis, Julija Smilgie-
tojai renkasi 45 min. anksčiau iš- Į nė ir Ona Stukienė. Kuopos glo-
važiavimo laiko'. Čekius rašyti: 
Lithuanian Catholic Youth Asso-
ciation Ateitis, Inc. 

NERINGOS MAS STOVYKLA 

Stovykla prasidės rugpiūčio 17 
dieną, sekmadiemį, ir baigsis rug
piūčio 30 dieną .šeštadienį. Sto
vyklos tema — Mūs vertybės. 
Stovyklos komendantu bus Arvy-

bėja Rasa Narutytė dėkojo vi
siems ui atsilankymą ir atsipra
šė už nesklandumus. 

Po posėdžio šventės dalyviai 
dalyvius palinlksnmino Rita Stu
kaitė, Dalia Polikaitytė ir Nelda 
Žiliūtė, kurios padainavo savo pa
rašytą humoristinę dainą apie se
nąją valdybą bei kuopos veiklą. 
Paskui visi gėrėjosi sesučių Mūso

ti as 2yga*> meno mokys Vytenis 1 nyčių meniškomis skaidrėmis iš 
vasaros stovyklų Dainavoje ir Ne-
r ngoje, kalakursų bei žiemos kujr 
s ų -

Pasivaišinę mamyčių sumušti
niais ir pyragais, šventės dalyviai 

Cyvas, muzikos — Dalia Sakaitė. 
Stovyklos kapelionu bus kun. Ra-
faelis Šakalys. I stovyklą priima
mi stovyklautojai nuo 7—19 m. 
amiiaus. Neringos stovykla yra 
Vermonto valstijoje, piet n i a m e l ^ ^ i nesiskirstė į namus. Vyres-
kaimpe, netoli Brattleboro mieste- j n i e J : šnekučiavosi, o Jaunimas tą 
lio. Ten yra traukinio ir autobuso Į v a ^ a r a gavę stovyklos registraci-
stotys. Aerodromas randasi Keene!i°s anketas, ilgai kalbėjosi apie 
New Hamtshere arba Hartford Imokeleivių ateitininkų stovyklą, 

Intensyvi kursų diena buvo 
pertraukta maistingos vakarienės, 
o po jos vėl visi rinkosi tolimes
niam adrbui. Kursantai buvo su
skirstyti į tris būrelius, kuriems 
vadovavo Birutė Bublianė, Darius 
Mičiūnas ir Linas Mikulionis. 
Būreliai turėjo sudaryti vakari
nių programų metmenis, ku
riuose atsispindėtų atitinkama 
dienos tematka. Vėliau, jau vi
siems vėl kartu susėdus, kiekvie
nas būrelis pristatė savo siūlymus, 
temų apipavidalinimo projektus. 
Kursantai pasirodė kūrybingi ir 
originalūs-

Jau saulutei nusileidus, Linas 

Pabaigai buvo susumuota pa
skutiniųjų poros stovyklų įver
tinimai iš būrelių vadovu per-

spektyvos-Atkreiptas dėmesys, kad 
reiks daug pasitempti lietuvišku
mo ir tvankos palaikymo srityse. 
Stovyklautojai vadovų nuomone, 
nors netolimoje praeityje, stoko
jo paklusnumo. į 

Galop atėjo laikas kursus įver
tinti. Kiekvienas dalyvis buvo pa
prašytas atsakyti į keletą klausi
mų. "Ar kursai buvo naudingi? 
jei buvo, kokia prasme?" "Ar bu
vai patenkintas savo įsijungimu 
kursų metu?'* "Ar, arčiau susipa
žinęs su stovyklos tikslais ir pro
grama, dar vis nori būti būrelio 
vadovu?" "Sie kursai buvo nau
dingi; išmokau, kad su jaunes
niais turiu visados turėti kantry
bės". "Man atrodo, kad šie kur
sai buvo naudingi. Davė mums 
gerą supratimą, ko bus S mūsų 
reikalaujama ir kaip būti gera va
dove. Išmokino mus apie vaikus 

So Sa*« We * « 
Bocked By This 

Seal 

Rugs, Carpets, 
Upholstery 

Duracieaned 
right inyourhom* 

(Use agoin šame doy) 

• NO Scrubbing 
• NO Soaking 

CITY w,oe& SUBURBS 

388-9263 
12520 So. i.afii<v CaIMt S 
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Gyvenimo nuotrupos 
Nauįa 

Sofijos Ambrazevičienės 
knyga 

Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos 
Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir 
Amerikos gyvenimo. 

Kaina su persiuntimu $4.85 

Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur. 

Knygos mylėtojams — tikra 
dovana. 
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JAY DRUGS VAIST INĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S »«J. ryto ūd 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN. B S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

f 

Conn. 
Užsiregistruoti pas Petrą Tuti

ną, 223 Lincoln Ave., Rrocfclyn, 
N. Y. 11208. Ta!. (212) 647-1406 

CHICAGOS STUDENTU 
SUSIRINKIMAS 

Chieagos studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimas įvyks sek-

kuri prasidės tuoj po šokių šven
tės liepos 7 d. Dainavoje. 

Kuopos korespondentas 

— Kad ir koks būtų pyktis 
nemdonus kitiems, —jis sun
kiausias pykst&nčiajam Kas 
pradedama pykčiu, baigiama 
gėda. Tolstojus 

1980 METŲ E K S K U R S U O S Į LIETUVĄ B BOSTONO/NITO YORKO 

MASKV A / V U j m j S : 

l iepos 15 — $ 999.00 
rugpiūčio 7 — $ 999.00 
rugpiūčio 13 ( s u R y g a ) — $1199.00 
rugpiūčio 28 — $ 998.00 

rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 28 

— $ 899 00 
— $ 899.00 
— $ 879.00 
— $ 7TO.00 

MEM8E.P 

4 
*'*%&? 

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadvmy, p.o. boz 116, So. Boston, Mass. 02127, Tel. 617—268-8764 

Js*aigai vadovauja Aldona ADOMONIENĖ ir Albaną RUDZIUNlENfi. 
Prices a.re ba»«d on double occupani-y & are subject to cbanges, A fue4 surchargea 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 89th Street, Chicago. m 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

J D'S KEY A N D LOCK SHOP 
Emergency Road Service 

Seral-Kwikset 
Locka installed and repaired for your 
Auto, Home or Business. South and 
Southwest: Bonded, insured. 

24 bour pbone — 436-8200 
2500 W. o l s t S t , Chicago 

...•»*T»P9E.-.* 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
m Virš 50 metų patikimas jums 
fį patarnavimas. 
1 5610 So. Pulaski Re.. Chicago 
1 Phone — 581-4111 1 

0R. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

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

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

0R. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3 7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 tki 4 vai. popiet 

Tel, REliance 5-1811. : 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm . ant,'., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8lst Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto ik: 1 v. p.o 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2313 

6132 S Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN HOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St, Chicago 

476-2112 
\'al oagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

Specialybė vidaus ligos -
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ava. kampas) 
/ai: pirmad., antrad, ketvirtad irpenktad. 
i iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - G R 6 0 6 1 7 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8-6195 

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

2454 West 7 lst Street 
Vai pirm antrad . ketv ir penktad 2 5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namg 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais oagal susitarimą 



» 

Didysis susibūrimas — 

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTĖ 
Meno kūryba, bendrai svars

tant , kelia žmogaus dvasios 
polėkius ir skatina vienu ar ki
tu būdu toje kūryboje da
lyvauti. Tautinis menąs ne tik 
meniniu požiūriu suteikia dva
siai pasitenkinimo, bet ir ska
t ina tautines nuotaikas, norą 
dalyvauti savo visa širdimi 
tautos glūdumose išaugusia 
kūryba, tautiniu menu ir tau
tiniais siekiniais. Tam ir ren
giamos tautinių šokių ar dai
nų masinės šventės, tam 
organizuojami kultūros kon
gresai, ruošiamos savų meni
ninkų parodos ar organizuoja
mi koncertai. Tai sudaro 
tautos dvasios visumą, ku
rioje atsispindi savų senolių ir 
savos tautos istorijos gelmės. 

Artėja šių metų išeivijos lie
tuvių tautinių šokių šventė su 
visais programos priedais ir 
paįvairinimais. Šokių šven
tėje neužmirštama, kad tik da
lis šoks, o daugelis bus žiū
r o v a i , ku r i e d ž i a u g s i s 
jaunesniųjų ar mažųjų menu, 
rodomu didžiulėje salėje.Dėlto 
šventei skir iama' daug dė
mesio, kad tautinis gyve
nimas kultūriniu, kūrybiniu, 
visuomeniniu, net politiniu po
žiūriu nebūtų paliktas už sce-
no8.Scenoje ir prieš sceną bus 
tautinė mainifestacija kad lie
tuvių tauta dar tebėra gyva ir 
dar gali sutraukti tūkstančius 
šokančio jaunimo. Visuomeni
ninkams ir organizacijų vado
vams bus proga pabendrauti, 
pasvarstyti, paplanuoti savo 
veiklos gerąsias ir silpnąsias 
puses. Ir tai svarstyti ne kong
resų ar konferencijų įtampoje, 
o pagerbiant žuvusius, susi
pažinimo vakaru, muge ar net 
šokių šventės užbaigimo ban
ketu. 

š i s tautinių šokių šventės 
pobūdis neturi būti nei pa
neigtas, nei perdaug supras
tintas. Jau pat i šventė yra 
daugiau negu tik atsigaivi
nimas menu ir kultūrine pa
žanga, bet ir atsigaivinimas 
lietuviškomis pažintimis, vi
suomeninio gyvenimo stip
rinimu. Tai gal reikia laikyti 
priedu, bet t a s priedas tau
tiniam gyvenimui yra viena 
skatinančių priemonių, kurių 
reikia, kad išeivija atsilaikytų 
prieš išblėsimą ir išsikvė-
pimą. 

ARABAI IR ISLAMAS PRIEŠ AMERIKA 
Tikėjimas ir ideologija musulmong pasaulyje 

P. GAUCYS 
tės bendrumas, laimėjimais ir 
nelaimėmis pasidalijimas. Į 
šias šventes susirenka kas
kar t vis daugiau žmonių iš to
limesnių gyvenviečių, net iš 
tolimų kraštų tie lietuviai, ku
rie gyvena tautiniais rūpes
čiais, nori su savo artimai
siais palaikyti glaudų ryšį 
pasimokyti vieni iš kitų ar vie
ni kitiems pagelbėti. 

Šia prasme tos didžiosios 
šventės, kongresai, kaip jau
nimo kongresas, sutraukia 
daugiau lietuvių, negu bet ku
ris kitas įvykis, ir padeda at
naujinti ryšius su tais, su ku
riais tie ryšiai dėl nuotolių, 
amžiaus, darbų buvo nutrūkę. 
Išeivijos lietuvių daliai tai yra 
labai reikšminga, nes išsis
kirstymas ir išsisklaidymas 
yra pavojingas, — mažes
nieji sanbūriai paskęsta vie
tinėje masėje ir užmiršta savo 
tautinį kamieną. Tai ypač di
delę reikšmę turi jaunimui, ku
ris sumezga naujas pažintis, 
išvysto platesnį bendravimą ir 
giliau įsijungia į tautinę veik-
lą-

Po daugelio šimtmečių nuo
smukio, staiga Islamo pasau
lis iškilo kaip galinga politinė 
jėga, plačiai išplėtęs savo įta
ką. Pastarųjų metų ir netgi mū-
nesių jo nepaprastas aktyvu
mas b u v o l a b i a u s i a i 
paskatintas nusivylimu Va
karų materializmu ir Rytų 

tai ir yra laikomi tikraisiais 
musulmonais, ir jie sudaro 
daugumą gyventojų visose ara
bų šalyse, išskyrus Iraką, Liba
ną ir Bahreiną, o taip pat Afga
nistaną, Bengaliją, Indoneziją, 
Pakistaną, Turkiją ir keletą 

komunizmu, šalia to, jis valdo Afrikos šalių. Viena sunitų Ša-
daugumą pasauliui žinomų ka, vadinama vahabitais, tu-
naftos šaltinių ir kontroliuoja 
milžiniškas pinigų sumas. Ne
paisant to, jis išgyvena sunku
mus. Jis yra suskilęs į skir-

rinti apie keturis milijonus ti
kinčiųjų, yra oficiali Saudi 
Arabijos religija. Be to, yra 90 
milijonų šijitų, kurie laiko save 

Senieji dar atsimena parapi
nius atlaidus, kai susirinkda
vo ne tik minios parapiečių, 
bet ir giminių būriai iš toli
mesnių apylinkių. Tai buvo 
religinė parapijos gyvenimo 
išraiška, bet kartu ir giminių 
susitikimas, ryšių atnauji
nimas, pasidalijimas laime ir 
nelaimėmis. Daugelis vyres
niųjų taip pa t atsimena tal
kas ir patalkius, kai vieni 
kitiems žemės ūkio darbuose 
pagelbėdavo pabaigti vasa
rinius ar rudeninius darbus, 
kai vakare sueidavo net toli
mesni kaimynai pasidžiaugti 
darbo pabaiga ir vėl kartu 
pasidalinti mintimis, apsvars
tyti reikalus, pasidomėti vieni 
kitų gyvenimo smulkmeno
mis. Tai buvo lietuviško gy
venimo tam tikras būdas 
pareikšti savo kaimynystės, 
giminystės, draugystės jaus
mus, net kartu pasilinksminti 
ar kartu paliūdėti. 

Didžiosios šventės, kaip tau
tinių šokių a r dainų, turi taip 
pat ir šią atlaidų ar talkos 
prasmę. Ne tik kultūrinė atgai
va, kultūrinis ir meninis 
džiaugsmas čia reiškiasi visa 
savo apimtimi, bet taip pat ir 
tautinis bendravimas, lyg tie 
giminystės ryšiai, kaimynys-

Tautinių šokių šventė šie
met vėl yra tas didysis susi
būrimas, kuriame išeivija pa
reikš savo kultūrinį ryžtą, 
s t ip r inamą istorinių glū
dumų paskato ir didinamą 
nuolatinių kūrybinių pastan
gų savoje aplinkoje. Šis susi
būrimas tiesiogine prasme nė
r a nei politinis, nei laisvinimo 
pastangų pademonstravimas 
Bet jis yra kartu politinis lais 
vės kovos pratęsimas. 

Kai į tokią šventę kitos tau
tinės grupės siunčia bent savo 
atstovus, kai pakviečiami ir 
apsilanko prezidentūros ar 
valstijos aukštieji pareigūnai 
ar jų atstovai, tai jau ir tas 
susibūrimas, kaip kultūrinė 
šventė, pasidaro ir politinės 
demonstracijos už laisvę įvy
kiu. Svetimieji čia turi progą 
sužinoti apie lietuvių išeivi
joje ir tautos vergijoje didžiuo
sius troškimus. Cia iš naujo 
primenama tėvynės okupacija 
ir nuolatinė ten likusiųjų prie
spauda. Cia spauda ir komu 
nikacijos priemonės privers 
t o s p r i s i m i n t i , kad 
komunistinė Rusija yra oku
pavusi ir iki šiol okupacijoje 
laiko Pabaltijį ir daugelį kitų 
tautų, kurios kovoja už laisvę 
ir žmogišką gyvenimą. 

Klaida manyti, kad kova už 
laisvę yra kieno nors teisė ar 
privilegija. Tą kovą tiesio
giai ar netiesiogiai veda 
kiekvienas, kuris parodo savo 
tautos giliausius norus, ko
munizmo grėsmę pasauliui ir 
žmonijai, supažindina su po
litine padėtimi tuose kraštuo
se, kurie jau kelis dešimt
mečius neša vergijos pančius 
Juo labiau kovon už laisvę įsi 
jungia tokie įvykiai, kaip šo
kių, dainų šventės ar jaunimo 
kongresai, kai ne pavieniai, o 
minios bendrais pareiškimais 
išreiškia tautos valią, nors ir 
būdami tik tautos dalis. Ta da
lis laisvai atstovauja paverg
tiesiems ir turi laisvai liudyti 
savo tautinį gyvastingumą ir 
pastangas. Tai ir atlieka di
dieji susibūrimai, kurių pagal
bą turi vertinti net tiesiog poli
tinėje kovoje dalyvaują 
asmenys. 

Su pasitikėjimu laukiame 
tautinių šokių šventės ir su 
tikėjimu žvelgiame į jos 
geriausius laimėjimus. Vi 
suomenei reikia tik prisidėti, 
kad šventė būtų didinga, kul 
turinga, paveiki tautine pras 
me visuomeniškai, politiškai ir 
kūrybiškai. rV. Gr. 

tingas atšakas. Vienų Islamo teisioginiais Mahometo vaikai-
valstybių vidaus ir užsienio čio Ali pasekėjais. Jie irgi yra 
politika labai skiriasi nuo kitų, susiskaldę į daugelį sektų, 
nors musulmonų tikėjimas vi- Per savo keturiolika egzis-
8us žmones laiko lygiais ir bro- tavimo šimtmečių Islamas yra 
liais. Taigi, Saudi Arabija, buvęs vienas iš didžiųjų vals-
Pakistanas ir dabartinis Ira- tybių bei imperijų kūrėjas. Bū
nąs be atodairos vykdo žiau- dingą, kad dabartiniu metu ja-
rius Mahometo įsakus dorovės me vyksta priešinga apraiška: 
pažeidėjams, o užsienio poli- religinio pobūdžio politiniai 
tikoje reikalauja visų maho- judėjimai kovoja prieš Va-
metonų vienybės, nepaisant ki- karus ir prieš jų pačių valdan-
tų didelių tarpusavio skirtumų, čias santvarkas. Kai kurioms 
Taip pat įvairuoja islaminės arabų valstybėms yra būdinga 
Azijos bei Afrikos valdymosi ir kita apraiška: santvarką re
formos. Terijoje laikomasi dės- mianti dauguma jau yra išsisė-
nio, kad visi musulmonai pri- muši ir ne veiksminga, vals-
klauso vienai valstybei su vie- tybių va ldymas atsidūręs 
na visiems bendra arabų kalba, religinių mažumų rankose. Si-

Islame pasireiškę įvairumai riją ir Iraką valdo nedidelės 
yra privedę prie to, kad tikėji- religinės sektos. Jordaną val-
mas kovoja pats su savimi. Įsi- do karališka šeima ir beduinų 
veržėliai į didžiąją Mekkos me- kariuomenė. Libaną anksčiau 
četę buvo dievobaimingi valdė krikščionys politikai ir 
musulmonai. Egipto prez. pirkliai. 
Sadatas Islamo vardu kriti- Arabų valstybėse pastebi-
kuoja ayatolos Khomeini lai- mas nepaprastai didelis skir-
kyseną, o Khomeinis Islamo tumas gyvenimo lygyje tarp 
vardu teisina JAV ambasados skurdžių masių ir turtais per-
įkaitų laikymą. Saudi Arabija, tekusio elito. Elitas nori gyven-
Egiptas, Sirija ir kitos arabų ti Vakarų gyvenimo lygiu, bet 
valstybės smerkia Libijos tuo tarpu nusivylusios masės 
diktatorių Kadafį už jo tero- puola ir naikina tokio lygio 
rištinę veiklą, nors jis sakosi išorinius simbolius, kaip pvz., 
veikiąs didesnei Islamo gar- naktinius klubus ir praban-
bei. gius viešbučius. Masės sten-

Dabartiniu metu beveik kas giasi visai visuomenei primes-
penktas pasaulio gyventojas ti griežtus Islamo Įstatymus, 
yra musulmonas ir jų dau- kurie Vakaruose visuotinai 
gumas gyvena šalyse, kur la- smerkiami, 
bai smarkiai auga gyventojų Yra eilė priežasčių ir paaiški-
8kaičius. Daugiau kaip 85% mu- nimų, kodėl arabų ir musul-
sulmonų priklauso sunitų sek- monų šalys nemėgsta Vakarų 
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ir prieš juos šiaušiasi. Pirmoje 
eilėje stovi istorinis patyrimas, 
Viduramžių religiniai karai, 
vadinami "Kryžiaus karais", 
paskui XIX Šimt. koloninės eks
pedicijos ir nūdien ideologiniai 
susikirtimai. Visi jie paliko sa
vo randus. Daugelis arabų 
valstybių ir kai kurios musul
monų šalys Afrikoje ir Azijoje 
daugiau kaip šimtą metų iš
buvo Europos didžiųjų vals
tybių kietoje koloninėje val
džioje, iš kurios palaipsniui 
išsivadavo, kad patektų, kaip 
musulmonai sako, į "amerikie
čių imerializmą". Naujausias 
sovietinis imperializmas ki
taip jų suvokiamas dėl jo ide
ologinių pranašumų. (Koranas 
irgi skelbia visų žmonių ly- • 
gybę.) 

Islamiškame pasaulyje gi
liai įsišaknijęs priešiškumas 
JAV turi kelias priežastis. Pati 
svarbiausia — Izraelio vals
tybės sukūrimas bei nuolatinė, 
stipri JAV jam parama. Kita 
svarbi priežastis yra nafta su 
visais, iš jos iškylančiais prieš
taravimais bei problemomis, 
sudarančias platų plyšį tarp 
masių ir jų valdovų. Daugelis 
arabų negali suprasti kodėl kai 
kurios naftą parduodančios 
arabų valstybės, ypač Saudi 
Arabija, savo kapitalus laiko 
Vakaruose, labiausiai JAV 
bankuose, užuot juos panaudo
ję naftos neturinčių arabų bei. 
musulmonų šalių gerovei kel-. 
ti. 

Žinovų tvirtinimu, ajatolos 
Khomeini sukeliama baimė 
nuosaikiose arabų šalyse glūdi 
— priešingai Vakarų tvirtini
mui, o ypač amerikiečių įsiti
kinimui jo politinės filosofijos 
populiarume. Nors jis yra ira
nietis, jis gali arabų valdovus 
pagraudent i būti vienin-
gesniais, remiant palestiniečių 
reikalą. Kai iranietis Dovydas 
atsistoja prieš amerikietį Galio
tą, jis sukelia arabų masėse no
rą vieningai pasipriešinti. To-
dė l n e n u o s t a b u , k a d 
Khomeinis susilaukia daug 
rėmėjų net ir jam priešingos 
ideologijos arabų tarpe. Todėl 
suprantama, kodėl JAV neno
rėjo imtis prieš Iraną karinių 
veiksmų, norint išvaduoti įkai
tus. Tai būtų sukėlę didelę 
neapykantą prieš JAV ir 
pakenkę jų interesams islamo 
šalyse. 

— Vak. Vokietijos laikraščiai 
pranešė, kad gegužės 7 dieną Tal-
sose, Latvijoje, naują pasaulinį 
rekordą žygiuojant 20 km at
stumą per 1:16:31,2 vai. pasiekė 
latvis Aivars Rumbenieks. Jis 
nugalėjęs meksikietį Danielių 
Bautistą 2 minutėm ir 18 sekun
džių, (t) 

Rimties valandėlei 

DIEVAS SUTVĖRĖ 
VYRĄ IR MOTERĮ 

Šventajame Rašte, kur ran- vyriškį ir mote r i škę" 
dame aprašytą pasaulio sutvė
rimą, randame taip pat kitus 
labai svarbius teologinius 
tekstus. Juose sakoma, kad 
Dievo sutverta moteris turi bū
ti vyrui padėjėja: "Negera 
žmogui būti vienam. Pada
rykime jam padėjėją į jį pa
našią" (Prad. 2,18). 

Šių dienų moterims šie Šv. 
Rašto žodžiai gali atrodyti 
užgaulūs, nes moteris čia yra 
tik vyro padėjėja, tuo tarpu ji 
yra į jį panaši asmenybė. Bet 
toks galvojimas yra klai
dingas. Kai šiandien kalbama 
apie padedantį asmenį, tuo su
prantama tarnas, tarnaitė, 
amato mokinys. 

• Anais laikais, kai buvo aiš
kinamas Senasis Testamen
tas, ypač tai, kas parašyta 
Pradžioj knygoje ir Dovydo 
psalmėse, žodis "padėjėjas" 
turi visai kitą prasmę. Kas bu
vo padėjėjas Abraomo ir jo ai
nių, kurie su savo negausio
mis šeimomis klajojo tyruose, 
apsupti svetimų genčių, no
rėjusių juos išžudyti ir pasisa
vinti jų kaimenes? Abraomas 
ir jų ainiai visą savo viltį su
dėjo į Dievo pagalbą. Dievas 
yra jų padėjėjas. Vėliau jau
nas Dovydas, persekiojamas ir 
du kartu priverstas bėgti, at
sidūrė beviltiškoj padėty. Vie
nintelė jo pagalba buvo Die-

. vas. Šiose Šv. Rašto knygose 
vienas Dievas yra tikroji žmo
gaus pagalba. Šv. Rašte pa
sakyta, kad žmogaus pagal
ba, jo padėjėja yra ir moteris. 
Taigi žmogus turi du pagelbi-
ninkus — Dievą ir moterį- Tie 
Šv. Rašto žodžiai, kurie 
pasakoja, kad Dievas davė vy
rui moterį pagelbininkę, ne tik 
nepažeidžia moters kilnumą, 
bet dargi ją iškelia iki labai 
aukšto laipsnio. Moteris — 
žmona yra ta, be kurios žmo
gus - vyras negali gyventi. 

Toji idėja, kad yra lygybė 
tarp vyro ir moters, kaip žmo
giškųjų asmenybių ir kaip 
santuokinių šeimos narių, tu
rėjo didelę įtaką žydų bend
ruomenėje. Joje vėliau moters 
padėtis užėmė visuomeninio 
gyvenimo geresnę vietą, negu 
kitose Artimųjų Rytų tautose. 
Kada žydų kunigai pagal žo
dinę tradiciją suredagavo ant
rąjį sutvėrimo atpasokijimą, 
kurio nėra pirmajame, jame 
lygybė tarp vyro ir moters bu
vo dar labiau pabrėžta. Vyro 
ir moters lygybė taip buvo ryš
ki žydų bendruomenėje, kad 
reikėjo tą dalyką pabrėžti. Tai 
buvo suimta į vieną labai 
reikšmingą sakinį: "Dievas su
tvėrė žmogų pagal savo pa
veikslą; pagal Dievo paveiks
lą jį sutvėrė; sutvėrė juodu, 

( P r a d . 
1,27). 

Cia išryškintos dvi t iesos : 
vyras ir moteris abu d i ev i ško 
je kūryboje a t s t o v a u j a žmo
nijai ir abu buvo s u t v e r t i pa
gal Dievo paveikslą. 

Grįžkime prie p i r m o j o žmo
gaus sutvėrimo a t p a s a k o j i m o : 
"Žmogus pal iks savo t ė v ą ir 
motiną ir j ungs i s s u savo 
moterimi, ir b u s du v i e n a m e 
kūne" (Prad. 2,24). R e i k i a ži
noti, kad a n a i s l a i k a i s tėvų 
autoritetas ir va ldž ia b u v o to
kie stiprūs, k a d v a i k a i , net ir 
suaugę, iki s av o tėvų mir t ies 
drauge su savo ž m o n o m i s ir 
vaikais pr ik lausė t ė v ų val
džiai. Taigi p a b r ė ž i a m a , kad 
santuoka y r a toks s v a r b u s da
lykas, dėl kur ios ž m o g u s pa
liks net savo tėvus , b u v o kaž
k a s a n i e m s l a i k a m s 
nepaprasta. T a m e Š v . Rašto 
pasakyme y r a p a g r i n d a s lais
vės, pas i renkant sau ž m o n ą , ir 
santuokinių n e p r i k l a u s o m y b ė 
nuo kitų še imos n a r i ų , ta igi ir 
nuo tėvo bei m o t i n o s . Niekas 
tad neturi te isės t rukdyt i 
dviem s u b r e n d u s i e m s asme
nims sudaryt i s a n t u o k ą , nė 
versti juos į s a n t u o k ą prieš jų 
valią 

Šventojo R a š t o p o s a k i s , kad 
vyras ir mote r i s " b u s du vie
name kūne" y r a l a b a i reikš
mingas: s a n t u o k i n i a i susi
jungs ta ip s t ipr ia i , k a d bus 
tarsi vienas k ū n a s . Š i s išsi
reiškimas nor i p a r o d y t i vyro ir 
moters gyven imo v i e n y b ę , tiek 
dvasios, tiek kūno s r i ty je . A-
nais laikais p o s a k i s " k ū n a s " 
reiškė visą žmogų. Dv ie jų as
menų buvimą v i e n a m e kūne 
turi gilią re ikšmę, k a i p mato
me iš Kr i s taus a t s a k y m o fari
ziejams: "Arg i n e s k a i t ė t e , jog 
Kūrėjas iš p r a d ž i ų sutvėrė 
žmones k a i p vyrą i r moterį, ir 
pasakė: todėl v y r a s pa l iks tė
vą ir mo t iną ir g l a u s i s prie 
žmonos, ir du t a p s vienu kū-' 
nu" (Mat. 19,3-5). I š tų Kris
taus žodžių yra i švedamas 
s a n t u o k o s a m ž i n u m a s , 
nesuardomumas. 

Taigi D ievas s u t v ė r ė žmogų 
— vyrą ir moter į santuoki
niam gyvenimui , k a d sudary
tų naują šeimą, t u r ė t ų vaikų. 
Seksualinis p o l i n k i s , žmogaus 
Dievo sukur tos prigrimties da
lis, yra geras , d o r a s . Dievo 
sukurtas, ka ip i r v i sa žmo
gaus prigimtis . J i s turi ypa
tingą uždavinį D i e v o plane. 
Dievas sutvėrė ž m o n i j ą , kad ji 
vystytųsi s a n t u o k i n i u gyve
nimu, va ikų g i m i m u ir auk
lėjimu. Tokiu b ū d u tėvai tęsia 
dieviškąjį kūr imo p laną . Dėl 
to Šv. R a š t e s a k o m a : "Aukite, 
dauginkitės ir p r ip i ldyk i t e že
mę, ir ją p a v e r g k i t e " (Prad. 
1,28). J. V. 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s VaiČel iūnas 

baudos laiką. Maistas taip pat buvo geresnis. 
Kaliniai galėjo parašyti laišką kiekvieną mėnesį. 
Parašiau ir aš laišką į JAV. Kai tokį laišką padaviau 

25 
Jie turėjo net savo garsiakalbius ir kovojo 

NEDIDELEI DABARTIES TAUTAI 

Pavirsk į smilgą ir lankstytes 
Prieš savo dievą — vėją, — 
Ne tau teisingosios svarstyklės, 
Ne tau laisvės alėjos! 

(Iš Sibiro liet. poezijos, .966.1.6) 

sukilimo vaisius, ar Stalino ir Berijos mirtys atnešė anglių kasyklose. Tris savai tes m u s ruošė po 5 
kaliniams pagerinimų. Nebebuvo kalinių numerių valandas kasdien. Saugumo ta i syklės b u v o blogos, 
ant drabužių. Buvo krautuvė, kur kaliniai galėjo kai todėl įvykdavo sužeidimų ir žuvimų. S t o v y k l a buvo 
ko nusipirkti, nes gavo 100 rublių (10 dol.) per užlaikoma gerai: geros pata l inės , g e r a s maistas, o 
mėnesį. Kaliniai pirko duonos, cukraus, tabako. Už galėjome išeiti ir už stovyklos var tų ir t e n esančioje 
gerą dienos darbą kaliniui numušdavo 3 dienas kavinėje kartu su laisvaisiais d a r b i n i n k a i s dar 

užkąsti ir pasikalbėti. Buvo k rau tuvė i r stovykloje. 
' Kasyklose laisvieji da rb in inka i i r ka l in ia i per 

mėnesį uždirbdavo 3000 — 5000 rubl ių (300 — 500 
atitinkamam pareigūnui, jis labai nustebo, kad jų dolerių). Iš tos sumos valstybė iš k a l i n i ų pasiimdavo 
sąjungininkų tautietis sėdi jų stovykloje. Bet man savo dalį, o stovyklos admin i s t r ac i j a savo, todėl 
išaiškino, kad laiškus galima siųsti tik Sovietų kaliniams likdavo po 100 — 300 rublių a r b a 10 — 30 
Sąjungos ribose. dolerių per mėnesį. Kiek valdžia a tskai tydavo 

Aš buvau netekęs Mišių laikymui reikalingų laisviems darbininkams — nežinia . K a l i n i a i savais 
priemonių. Vienas kalinys, kuris dirbo mieste, pinigais galėjo nusipirkti p a p i l d o m a i maisto, net 

prieš kariuomenės garsiakalbius. Jie popieriniais paiate\0 man kai ką parūpinti. Taip pat jis pasakė svogūnų, kurių 6 a žmonės a tveždavo n e t iš Krasno-
aitvarais siuntė pranešimus į miestą ir prašė miesto k a d 4 . j e 8 t o v ykloje tebėra kun. Viktoras. Misha, jarsko rajono. 
gyventojų pagalbos. kuris vykdavo į Gor Stroi pirmos pagalbos punktą Cia sutikau savo draugą K a s p e r ą , su kuriuo 

Mus iš akmenų laužyklos perkėlė į cemento patikrinimui, pažadėjo parūpinti susitikimą su kun. buvome Dudinkoje ir 4-je s t ovyk lo j e . Jis mane 
fabriką, kur anksčiau taip pat dirbo kartezanai. Cia Viktoru. Ir tikrai po kelių dienų susitikome jo mažoje pasveikino ir pasakė, kad čia y r a s ą l y g o s laikyti šv. 
jau dirbo keli pabėgę iš stovyklos Nr. 3, nes, anto jų, gargo lūšnelėje. Čia atlaikėme šv. Mišias, o taip pat jis Mišias. Taip pat čia buvo l ietuvis k u n . Henrikas, 
geriau ilgiau dirbti stovykloje, negu žūti sukilime. m a n e v ė i aprūpino viskuo laikyti pamaldas. vienuolis. J i s kasyklose nedirbo, o prižiūrėjo 
Buvo nugalėta ir stovykla Nr. 3. Sakoma, kad čia barakus. J am buvo geros są lygos atlaikyti šv. 
žuvo 76 kaliniai ir 150 buvo sužeistų. Buvo daug 1953 m. spalio mėnesį Misha man pranešė, kad Mišias, kai brigada dirbdavo k a s y k l o s e . J i s gaudavo 
nusižudžiusių, kurių skaičiuje ir jų vadas iš 5-tos stovyklos organizuojamas etapas į gįuntinėlių ir iš savo tautiečių iš L i e t u v o s . 
Vladimiras. Kai kurie žudėsi japoniškai — hara kiri. Kayerkhan kasyklas. Jis sakė stengsis, kad aš ne- £ j a DUVO švenčiamos Kalėdos, V e l y k o s ir kitos 
Ir šios stovyklos suimtieji kaliniai buvo atvežti į patekčiau į ten išsiunčiamųjų sąrašą. Ten reikalin- 8Ventės. Oficialiai tai nebuvo l e idž iama , bet 
cemento fabriką, o mes, buvusieji 5-tos stovyklos gi sveiki darbininkai. Jis gydytojams parodysiąs sargybiniai į tai nekreipdavo d ė m e s i o , nes buvo ir 
kaliniai, grįžome į savo stovyklą. Cia radome apie blogus mano sveikatos duomenis. Deja, man čia sargybinių, kurie praktikavo religiją. Kar tą laikiau 
1000 gyventojų iš buvusių 5000. Stovykla buvo pasilikti nepavyko. Apie 400 kalinių traukiniu buvo- 8 v Mišias lyg ir viešai — p a m a l d o s e buvo sausa-
aptvarkyta ir "mūšių" ženklai dingę. Visiems buvo me nuvežti į Kayerkhan vietovę, esančią už 15 mylių k į m S a i kalinių, kurie giedojo. S a r g y b i n i a i draudė, 
uždrausta kalbėti apie praėjusį sukilimą. Už tai gali nuo Norilsko. Kasykla čia taip pat buvo horizontali k a d negįedotų, bet paskui į t a i n u m o j o ranka . Kartą 
būti tremiami į baudos stovyklas, kur sunkius — į kalno vidurį- Šioje stovykloje administracija 8 v entėme Velykas ne tik p a m a l d o m i s , bet ir maisto 
darbus teks dirbti po 14 valandų kasdien ir gauti nepasitikėjo turimais medicinos duomenimis, vėl ^ barakų pašventinimu, 
daug blogesni maistą. tikrino kalinių sveikatą ir nesveikus grąžino atgal. 

Betgi dabar stovykloje buvo ir pakeitimų. Ar tai Cia gavome teoretinį paruošimą, kaip dirbti —, __ (Bus daugiau)—. _ — . __ 



DRAUGAS, §e§tadienis, 1980 m. birželio mėn. 28 d. 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
PRASMINGAI PAMINĖTAS 

TRAGIŠKASIS BIRŽELIS 

Philadelphijoje birželio mėn. 
15 d. buvo paminėtas Lietuvos 
nepriklausomybės netekimo 40 
m. sukaktis kartu su baisiaisiais 
birželio trėmimais. 

Čia jau ir anksčiau buvo ban
dyta išsivaduoti iš nelabai efek
tingo savyj u tarpe pasiguodimo, 
ieškota naujesnių, efektingesnių 
būdų tragiškuosius Lietuvos įvy
kius prisiminti. Čia buvo eita 
melstis į katedrą, buvo ir demons
tratyviu minėjimų prie Ameri
kos laisvės varpo. Tačiau šių 
metų minėjimas pasiekė šios ne
didelės lietuvių kolonijos gali
mumų ribas: jis buvo planingas, 
turiningas, estetiškas ir efektyvus. 
Jame pagrindinį vaidmenį at
liko vietos Amerikos lietuvių jau
nimo sąjungos skyrius, artimai 
bendradarbiaujant su LB Phila-
delphijos ir LB Pietinės N. J. apy
linkių valdybom. Šiame Jauni
mo sąjungos skyriuje tėra tik pora 
tuzinų jaunimo, tačiau jis yra 
patrijotiškai nusiteikęs, aktyvus 
ir kupinas iniciatyvos. Gal dėl to 
į šį nelabai gausų jaunimo būrį 
atkreipė dėmesį ir Amerikos lietu
vių jaunimo sąjunga, iš šio bū-

nių žinių metu įjungė ir šio mi 
nėjimo atidarymo vaizdus su tin 
kamais komentarais. Tą pakar
tojo vėlyvųjų žinių programo
je. Malonu buvo kiekvienam 
tai matyti ir pagalvoti: kiek tūks
tančių tektų mokėti, jeigu gale 
tumei su tokia medžiaga į televizi 
jos programą patekti. Taigi, daug, 
daug tūkstančių mūsų jaunimas 
šiuo išėjimu Lietuvos reikalui 
uždirbo! 

Po to prasidėjo lapelių praei
viams skleidimas. O lapeliuose 

diena už Lietuvą. Visose arkivys
kupijos bažnyčiose Lietuva buvo 
prisiminta. 

Philadelphijos lietuviai mel
dėsi visose trijose savo parapijų 
bažnyčiose, tačiau centrinės, or
ganizacijom dalyvaujant, su vė
liavom, pamaldos vyko Šv. Andrie 
jaus par. bažnyčioje, kur klebo
nauja kun. J. Degutis. 

Šią sukaktį su didesnėm pa
stangom paminėjo ir liet. radijo 
valanda Bendruomenės balsas, 

BY OWNER 
ORIENTAL RŪGS 

TeL. 312-851-9487 

uiiHiiiiiuiiiiiiiMimimuiiiuiiiiiuiiiiiiii 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, InsureJ 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės i r vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 

buvo surašyti visi mūsų tautai j reporteriU) i § kuriy p a minėt i -
rūpimieji klausimai. Tų lapelių n a $ : i g a s reportažas apie šį minė-
dalinimas tęsėsi visą parą. Tuo j i r n ą ^ atspausdintas milijoninio 
pačiu metu per garsiakalbius t i r a ž o dienraštyje "The Bulletin" 
pradėjo aidėti ir mūsų jaunimo! iag()_ 6. 11, kurį parašė Pula Her 
skaitomi tekstai LKB Kronikos ir j įut 
iš kitų įvairių šaltinių parink-( Balys Raugas 
toji informacinė medžiaga. Teko 

Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
kur buvo skirta laiko ir angliškai į paiį^t pavardę ir telefoną. 
kalbantiems. 

Atgarsis buvo ir amerikiečių 
spaudoje. Buvo keli laiškai pačių 
lietuvių parašyti, bet buvo at
kreiptas dėmesys ir amerikiečių 

SERAPINAS — 636-2960 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUlIUUUItUlUilIt 

nugirsti iš praeivių: 
ef aktyvu". 

"įdomu ir ATITAISYMAS 

Korespondencijoj, išspausdin 
toj š. m. birželio 17 d. "Drau
ge", išvardinant organizacijas, 
aukojusias Philadelphijos V. 
Krėvės lituanistinei mokyklai, 
per klaidą buvo praleistas Ame 
rikos lietuvių tautinės s-gos 

• spaudos, skelbė kankinių pavar-
no išrinkdama savo valdybą, l ; ̂  Q ^ g ^ ^ ^ p r a d ė j o 

kurią įeina V. Volertas (pirm.),! p r a e i v i a m s k a i š i o t i { r a n k a s b r o . 

Tas skaitymas nutrūko pusva
landžiui kai saulei nusileidus su-
sirinkusieji užsidegė žvakes ir su
sikaupė maldai, kuriai vadovavo 
jaunas lietuvių kilmės kunigas 
Kazimieras Stewart. O po to vėl 
visą naktelę besikeisdami balsai I philadelphijos skyrius, kuris mi 
skardeno vertimus iš pogrindžio | nėtai mokyklai paaukojo 50 dol. 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
u i apdrauda nuo usnies i r automo
bilio p a s mus. 

F R A H K Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

3208Vz West 95th Street 

Replacement Windows, Storm Win-
dows. Soffit and Facia. 
Outside Window Trim, 

SOUTHVVEST HOME IMPROVEMENT 
Call 581-6920 — Ask for Steve or Tom 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS. Į va
karus už Midway aerodromo. 2 mieg. 
Gazas virimui iškaitoma. 260 dol mėn. 

Skambint po 5 vai vak. 767-7166 

Išnuom. 4 kamb., 2 miegamų, 
1-me aukšte geras butas. 6813 
S. Talman. 434-7140 

L5NUOM. KAMB. VYRUL Atskiras 
įėjimas ir vonia. 

Skambint GR 6-6772 

l&EflKO NTJOMUOn 

NORIU NUOMOTI visam šiam se
zonui 2-jų miegamųjų vasarnamį Union 
Pier. Skambint 312 — 254-7450 arba 
927-2046. 

D Ė M E S I O 

« s s 

- ! 

A. Šalčiūnas, V. Maciūnas, Vyt. 
Volertas, V. Rukšys, J. Stirbienė 
ir R. Stirbys. Nors šis visos paros 
minėjimas Amerikos laisvės varpo 
pašonėje buvo rengtas lietuvių, 
latvių ir estų vardu tačiau visą 
naštą tempė lietuvių jaunoji kar
ta. Tik šito jaunimo paskatoje ir 
buvo išeita į impozantišką aikš
tę Amerikos laisvės varpo pašo
nėje paminėti Lietuvos nepriklau
somybės netekimo ir šiurpių ve
žimų 40 metų sukaktį. 

Birželio 14 d. lygiai 12 va i , ne-

šiūrėles, kurių pirmame pusla 
pyje buvo surakintų retežiais ran
kų vaizdas, o sulenktuose pusla
piuose atpasakotas nelaimingas 
trijų Pabaltijo tautų likimas. 

Atsiprašome už įsibrovusią klai
dą. 

V. SASNAUSKAS 
atlieka įvairiu* 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60682, tel. 927-5980 

B E A L E S T A T E 

" N A U J A VIETA 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšikl. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir Califoraia Avenue. Nuoma 

R E A L J£ a I A X t 

— Kai t rūksta išmintingų ar
gumentų ir įrodymų, juos pa
keičia riksmas. 

Leonardas d a Vir.čis 
Po 24 valandų, sekmadienio 

vidudienį, minėjimas — budynės 
baigėsi. Užbaigimo ceremoniją i H „„„ | | „ , m , „ i m m „„ m , „ | | in i i imimii 
pravedė R. Cesonis. Buvo sukai- i T - ^ A - ^ A T T T V T A A A T T O 
beta malda, o po to žodį tarė USJ D A Ž A U N A M U b 
kongresmanas Dougherty. Jis šil-Į j£ LAUKO IR IŠ VIDAUS 
tu žodžiu vertino šitokį Lietuvos 

22-jų metų bunga-
illlltillllllllllllllllllllimillimismilltimik i 200 dol. mėn. 

D A Ž Y M A S ! Puikiausio muro. 
Gražiai apdažoma už žemą kainą, i low- 2 miegami. Pušų sausas beis-

Skambiiddte HENRIKUI ~ men,f' G r a ž i v o n i a i r e k s t r a tuale" 
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

pavergimo prisiminimą, reiškė Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai. 
Nemokami apskaičiavimai. 

gausiam būriui (gailai) dalvvau- vilti Lietuvos laisvei ir pabreze, •* 
fant buvo pradėtas 24 valandų! į * reikia veikti į abi pagrindi-l JONAS KLELNAITIS 
minėjimas - budynės. Po trum- (nes Amerikos partijas, kad Pabai- į TEL. _ 429-0772 
pos atidarymo kalbos, kun Saka-1 tijo išlaisvinimas būtų įrašytas 1 iiiiiiiiiiilllilllIlllllIltlIlIlHIIIIIUIllIlIlIHII 
iausko maldos trys Pabaltijo vals' abiejų partijų programas. Ilge- _ _ 
tvbių vėliavos iškilo aukštyn! Ha W* įdomiai Kalbėjo ir K V. 
šalia amerikietiškos žvaigždėto-' Tomlinson, Reader s Digest Wa- ; 
šios. Užpakaly didžiulės tribūnos! shingtono biuro vyr redaktorius. 
imponuojančiai žvilgėjo ant trijų Tri tas pats žurnalistas, kuris 
didelių plokščių trys stambūs už- apie Simą Kudincą pirmasis rase., 
rašai- "To mourn"... "To com Atrodo, kad jis yra tapęs lietuvių 
memorate"... "To protest"... Į į draugu. Minėjimą baigė sio mi--. 
abu šonus rikiavosi dar po tris! nėjimo koordinatore Jūrate Stir-: 

tokias pat plokštes ant kurių bu-! bienė trumpu padėkos zodzm vi-; 
vo iškabinti didžiuliai lietuvių, į šiems prisidėjusiems, bet atrodo, | 
už laisvę kovojančių, dabar nu- Į kad Jūratė Stirbienė cia daugiau-j 
baustų, portretai. Tai Julius Sas-j *a darbo įdėjo ir visų padėka 
nauskas, Balys Gajauskas, Vy- jį priklauso jai. Begiedant himnus, 
tautas Skuodis, Antanas Terlec- j vėliavos buvo nuleistos ir mine-
los Vladas Lapienis ir Petras i J ^ a s - budynes baigėsi. Jas dnn 
Pliumpa. Ant kitų buvo surašy-! kartą vakare televizijos stotys pn-

Tel. - 434-0386 
HlllllllllllllllllllllllllllllllUIllllHlllllllilIf 

BBB'S PLASTERING 
Atliekame visus tinkavimo darbus: 

Naujas lubas — sienas. Lopome ir tai
some. Dirbame visame mieste. Skam
bint galima 24 valandas: 928-2356. 

58 E. lOOth Place, Chicago, Ui. 

:.-.- nukankintų, įkalintų, minė su minėjimo uždarymo vaiz
dais. 

Į šio minėjimo pradžią atvyko 
visų trijų televizijos stočių re
porteriai — filmuotojai. O tai ir 
buvo labai didelis laimėjimas: vi
sos trys televizijos stotys vakari-

N'etenka abejoti, kad didžiulę 
reikšmę turėjo ir kardinolo Kroli, 
Philadelphijos arkivyskupo, bir
želio 15-sios paskeloimas maldos 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

įHiiimiiiuimiiimiimiiimmiiMiiiimiit 
ATLIEKAME VISOKIUS STOGU 

DARBUS. Rernentuojame mūrą. "Hot 
roofing". Ekspertiškai ir sąžiningai at
liekame langų kitavimo darbus. 

Skambinkite dabar — 725-0282. 
lllIlIllIlIlIllIlIlIIIIUlIlIlIllIlItllIUIIIllIlIK 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREEKJfcNfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
L*bai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas U Europos sandelių. 
2608 W. 6» St., Chicago, IX 80629 

TEL. — WA 5-2787 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 
Maloniai prašau kalbėti lietu

viškai ar angliškai ir paduoti savo 
telefoną bei pavardę, kada jums 
patogu namus apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel, 737-7200 ar 737-8534 

PALOS HUJLS 
Savininkas parduoda 10 metų senumo 
"bi-level" namą. 1% vonios, 3 miega
mieji, didelis šeimos kamb. "Grill", 
baseinas, didelis patio. Galima per
imti 10^ morgicių. $87,900. Skam
bint pirm. iki penkt. po 5:30 v. vak. 
tel. 598-2810. 

MCRINIS 6 KAMB., 3 miegami ir 
valgomasis. Prie 71-os ir Washtenaw. 
Arti parkas, bažnyčia ir krautuves. 
Geras. Nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
778-6916 

70-os ir Talman apyL — 2-jų butų 
mūrinis. 2 maš. garažas. Skambint 
po 5 vai. vak. 

Tel. 768-9279 

Prie 68-os ir Campbell mūr. 
6 butų. Geras investavimui.. 
Pirksite su nedideliu įmokėji-
mu. 925-6565 

ARKANSAS 
NATIONAL PARK 

Savininkas parduoda gerai įruoštą 
sodybą ant 2-jų akrų. 7 kamb. na
mas. 2 vonios, skiepas. Cia gyve
nant: savo vaisiai, daržovės, uogos, 
kiaušiniai, žuvys. Rūkykla — viskam 
išrūkyti. Verta dėmesio pensininkams. 
Įkainuota $46,000. Rašykite adr.: 
Route 8 — Box 422, Hot Springs, 
Ark. 71901. 

PROGOS — OPPOBTUNirrES 

PROGA BIZNIERIUI 
Edwardsburg miestely, Michigan, High-
way 62 ir Elkhardt Rd. kampas, savi
ninkas parduoda 2-jų akrų sklypą su 
trimis dideliais namais-krautuvės pas
tatas, 2-jų butų •-duplex", didelė dar
žinė, darbui garažas. $155,000.00 

Skambint 616—663-2986 

VYRAI ffi MOTERYS 

FUR FTNISHER, Full or Part Time 
Experienced finisher needed for our 
State St. Store. Top pay — Top bene
fits — Eicellent working oondlUon. 
Call for an appointmerU. 

MISS BROOKS — 830-1788 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

25 N. State Street, Chicago, Illinois 
An Sanai Opportunlt? JBfensVoyar 

T A I S O 
SKALBIMO m DMOVTNIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DečkJ 
Tel. 585-6624 po 5 • . vak. 

Kalbtt i lietuviškai 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tur iu Cnicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PMPUTIS 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
juoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

A-l Condition — 19 yr. old corner 
brick house. 3 bedrms, 1 Vž baths. Oak 
wood. Solarium floor. Permanent 
soffit. Central air. Beautiful finished 
bsmt. 2 car brk. garage and more. St. 
Sym's paristi (West or Austin). 

OWNER — 229-1649 

Marąuette Parko tr Apylinkių 
NAMŲ PIRKIMO-PAEDAVIMO 

GREITAS IR SĄŽININGAS 
Aptarnavimas 

K r e i p t i s į 
DANGUOLĘ VALENTINAITĘ 
Century 21 — Beacoo Realty 

3215 W. 63RD STREET 
Tel. 436-7100 arba 434-0935 

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

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

Tel. _ WA 5-8063 

H E L P fflITEl 
T E L L E R 

Full Time — Typing Reąuired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

FOSTER PARENTS WANTED 
Work in your own home and be part 
of an individual's growth providing 
specialized care and training. 

EARN BETWEEN 
$275 TO $900 PER MONTH 

Chicago Residents, North & West Side 
Only, CONTACT: 

SARAU HUTCHTNSON 
Foster Home Co-ordinator 

Boot 113 — 2nd Floor 
223 W. Washington SL 

Chicago, IL 60606 

SALES — Housewives, students and 
business men. Great potential to earn 
$2 - $4,000 per mo. commission w/Aloe 
Vera. For time and location call 

. . . 
ALBERTA 487-3025 

HJbXP VVANTED — MOTERYS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusiu grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

EXPEMENCED 
SWITCHB0ARD 0PERAT0R 

PLUG BOARD. 
Clean modern office. 

£xcellent Cm. Benefits & eūcellent 
working conditions. 

Apply in person: 

REPLOGLE GLOBĘS INC. 
1901 N. Narragansett 

= 2646 W f9th Street — Tel. RE 7-1941 § 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FLRESTONE TIRES. 
\Vheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street Tel. U 6-7717 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 

DAŽYMAS 
N'ernokami 
apskaičiavimai 
Pilnai apsidraudę 

Geriausi dažą 
Water blasting 

4 6 2 - 1 1 0 0 
Member Pamting Decoratmg 

Comract«<* oi Aspęac* 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

^93.00 
C i c e r o j e 

(ĮO/M/SUM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

SKELBraTES "DRAUGE". 

. 

PASKUTINE PROGA 
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad 
ryžomės papildyti. 
Lietuviu Enciklopedija 36 tomai . . $350-00 

Enoyclopedia Lituanica 6 tomai $125.00 

Vinco Krėvės Raštai 6 tomai $30.00 

Iš mano atsiminimu - Pe t ras Klimas $ 1 2 . 0 0 
Kreiptis: i. Kapočius P. O Box 95. So. Roston. MA. 02127 

Telef. dieną (617) 26M-7730, vakarais (617) 282-2759. 

*><&S^&>l^g>^e>^£*i?£>^£><£?£*i. 

We'ii help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Inelependently owned and operated 

iiiiiiiuiiiiiimmfiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

BSCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iinmiHmiiiiHHHimiiuiuiiuiimuiiiuu 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
jį kitiems pasiskaityti 

llI11ll!1)lll1Illllllllll1l11ll1IIIfUIIIIllllllltlI 

M. A. Š I M K U S 
IXOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplenrood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

miiHiniiiimiiimiumiiuiiuuuu uiimii 

iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii 
!: {vairių prekių pasirinkimas ne-

brangiai iš mūsų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, 111. 60629 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

tiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimmiiuiiut 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., teL 776-1486 
miiiiiiiiiiimiiiiiiiniiimiiiiiiiuiiimiiiii 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel . 376-1882 a r b a 376-5996 

iiiiiitiiiiimiHuiiiiiiiiiiiuuiUtUiiuiiuia 

įriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiif itn 

KEYPUNCH COMPUTER 
0PERATOR 

North Side construction company 
needs experienced person for varied 
clerical duties using IBM System/3 
Computer and 3741. 

SALARY OPEN 
COMPANY PATD SENEFITS 

Call Or Apply 
MR. SAGETT — 588-7600 

MAYFAIR CONSTRUCTION 
COMPANY 

5660 N. Jersey, Chicago, IL 
S 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 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

REIKALINGA MOTERIS lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką 
Šiokiadieniais. Gyventi vietoje arba 
ateinanti. Palos apyl. Meilus vaikas, 
malonūs žmonės. Skambint 586-6667. 

EXPER'D FTTTER-SEWER 

For fine ladies dress shop in 
Wilmette, 5 days a week. Hrs . 
9 a.m. to 5 p.m. 

CaU — 256-5134 

S A L A D G I R I . 
Experienced person Full time Good 
benefits. 20% discount. 
Appty in person — Ask for Evelyn 

CARSON'S HEATHER INN 
No. RlversMe, I1L ~ Lower Leve! 

HELP WANTED — VYRAI 

MACHINIST 
Wanted, Boring Mill oper. 

Mušt have experience. 
Call 597-8110 

file:///Vheel


40 METŲ VERGIJA LIETUVOJE 
MINĖJIMAS SCHWETZINGENE, VOKIETIJOJE 

Tautinių Šokių Šventės komiteto pirm. Jonas Talandis aptaria sveikatos 
reikalus šventės metu su pirmosios pagalbos komisijos vadovu dr. Algiu 
(Hevecku. Nuotr. V. Jasinevfciaus 

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA IR SOMŲ ŠVENTE 
Ne paslaptis, kad pavergtą lie- j šventė iš naujo išjudino jaunimą 

tuvį domina žinia, kurioje atsis- '• ir senimą į didžiąja kultūrinio gy-
pindi laisvojo pasaulio lietuvių! veninio demonstraciją, 
gyvenimas. Pavergtą lietuvį okup. į Su dideliu dėkingumu turime 
Lietuvoje žinios pasiekia įvai- minėti šventei ruošti komitetą, 
riais keliais. Jie klauso Amerikos; vadovaujamą sumanaus visuome 
Balsą, Laisvosios Europos radijo! nininko Jono Talandžio. Jis pa-
lietuviškos laidos, vieši giminės iš i rodė daug takto, išminties ir su-
laisvojo pasaulio arba okup. Lie- gebėjimu šokiu šventės darbus 
tuvos lietuviai laisvajame pašau- sėkmingai vesti, 
lyje. Ypatingai pavergtuosius do- Nepaprastai sunkią šventės dar-
" " - ; .<-.:-::-.:> :: pohti- b ų n a § t ą neša aktyvi visuomeni

ninke, tautinių šokių mokyto
ja, šventės šokių direktorė Nijo-

'Birželio mėnuo yra tragiškas 
lietuvių tautai. Šiemet sukalko jau 
40 įmetu nuo Lietuvos okupacijos, 
kuri įvyko kaip tik birželio 15. 
Svetimuose kraštuose jau neleng
va suorganizuoti bent šiokį tokį 
to žiauraus įvykio prisiminimą. 
V. Vokietijoje tai padaryta kelio
se vietovėse. Bene pati pirmoji 
Lietuvos okupacijos sukaktį pa
minėjo SchwetzBnigeno LB apy
linkė. Ji tai padarė birželio 15. 
Du dvasiSkiai, evangelikas kun. 
Fricas Skėrys ir katalikas kun. 
Bronius Liubinas, įkartu atlaikė 
pamaldas, kurių metu apie laisvę 
pasakė pamokslą kun. Skėrys. Po 
pamaldų, betarpiškai vyko pasau
lietiškasis minėjimas, apsiribojęs 
paskaita ir Tautos himnu. 

Paskaitą laikė kun. B r. Liubi
nas. Trumpai suminėjęs dienos 
reikšmę, jis kalbėjo apie įvykius, 
kurie yra jaunesnės datos, negu 
40 metų. Pasirinko du asmenis — 
Henriką Jaškūną m -partizanu va
dą Kalpoką. Trumpai, bet aiškiai 
nupasakojęs jų gyvenimo kelią, 
paskaitininkas konstatavo, kad 
mūsų tautos viltis iškovoti laisvę 
yra tvirtai pagrįsta daugelio nar
sių įr išmintingu žmonių kova ir 
veikla. Paigrindinis tos kovos fron
tas yra pačioje Lietuvoje. Ten jis 
yra tylus, 'bet labai ryžtingas. Ro
mo Kalalntos ir panašių lietuvių 
pasiaukojimas liudija, kad lietu
vių tauta yra gyva ir ryžtinga. 

minėjimas baigtas darniai sugie
dotu Tautos himnu. Kr. 

DEGINO RANKĄ 
ANT ŽARIJŲ 

Kartą pusiau laukiniai, barba 
riški etruskai apgulė Romą ir 
grasino jai visokiomis negero
vėmis. Jaunas Romos gynėjas 
Mucius Scevola pasiryžo nukau
ti priešų karalių Porseną. Bet, 
palapinių painiavoje paklydęs, 
apsiriko ir nukovė tik karaliaus 
sekretorę. Tardomas Perseno 
akivaizdoje, jis ramiai padėjo 
dešinę ant karštų žarijų ir svi
lino savo nuogą ranką ligi kau
lų. 

— Ar daug yra jūsų tokių 
vyrų mieste? — paklausė susi
jaudinęs karalius. 

— Mes visi tokie. — atsakė 
drąsiai Mucius. 

Laukiniai etruskai buvo to 

fakto tiek paveikti, jog pasisku 
bino baigti savo ginčą uu romė
nais taikiu būdu ir pasitraukė 
iš jų sostinės. jm. 

DRAIN-A-WAY 
Complete S«-\\er Service 

6*M« S. TRIPP 284-0726 
Qul<-k Servtoe — Fa.st Repairs 

24 ūr. servIce Free Est. 
AU work performed & g-ua-ranteed 

BY OWNER — L £ E 
Any & AU clagged dra ins opened. 

Complete sewer & plumbing repair 
Flood controls-pumps-check valves 

Serviced & installed. 
Grease traps & sewers & sewers 
cl taned, $15 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimii 
AUKSAS? DErMANTAI? SIDABRAS? 

MONETOS? SENENOS? 
Sužinokite kodėl CLAY moka 

daugiau 
TEL. — 585-S210 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllUlUIIIII 
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BRICKWORK • TUCKPOINTLNG 

CHIMNEY REPAIR 
40 years experience in industrial, 
commercial and rezidential work. 

J. L£0MRD 459-8874 
imiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 28 d. i 

I Lietuvių Istorijos Dr-jos nariui 

A. t A. VYTAUTUI GRINIUI mirus, 
I seseriai B. STANKAlTLtNEI, jos vaikams — 0 
I BAUŽIENEI, V. PARGAŪSKENII, L. STANKAIČIUI 
I su šeimomis ir DANAI STANKAmfTEI reiškiame 
I užuojautą ir drauge liūdime. 
I Liet. Istorijos Dr-jos valdyba ir nariai 

Broliui 

A. t A. VYTAUTUI GRINIUI Kanadoj mirus, 
didelio skausmo valandose mirusio brolio SEIMELI, 
seserims — ALDONAI, LAIMUTEI, PRAURJMEI ir 
jų šeimoms bei Lietuvoje artimiesiems reiškiu gi
liausią užuojautą. 

Ona Vaškevičių!! 

nis gyvenimas. Kad taip yra, skai
tome vienos akademikės laiške, 
kuris pasiekė gimines laisvajame! j£ j a s e n a i t e _ pu p į enė, žinoma 
pasaulyje. Ji tarp kitko laiške ra-1 su L T § i n s t i t u t o bei jo pirminin 
šo: "Mus pasiekia džiugios ir, k ė s Galinos Gobienės talka. Ji pa 
malonios žinios, kad laisvojo pa-j r u 0 § ė repertuarą ir budi, kad gru-Į Jau vien pogrindinės spaudos bu-
saulio lietuviai liepos men. pradzio | pės tįnkamai paruoštų šokius. vimas rodo, 'kaip stipriai įr aiškiai 
je Chicagoje ruošia didelę lietu- jį tiesiogiai yra atsakinga už šven 'kovojama prieš pavergėją Ant-
vių tautiniu šokiu šventę. Gir- t e s meninį lygį ir grožį. Ji tais rū- į rojj ikovos linija esanti išeivijoje. 
dėjome, kad dalyvaus net apie peniais gyvena daugelį mene- Keivijoje, tiesa, šiek tiesk pasigen-
pustrečio tūkstančio jaunimo, so- s i ų i r d a b a r s u viitįmi j ^ a j j d a m a ryil]ngX3!mo •„ vieningumo, 
kančio tautinius šokius. Mums artėjančią šventę. Jai tiesiogiai 
tai atrodo lyg koks stebuklas".... talkina dvi gabios padėjėjos — 

Tėvynėje pasilikusieji į išeivi- Giedrė Cepaitytė iš Chicagos ir 
ją deda daug vilčių. Lietuviu iš- Jadvyga Rutkauskaitė-Reginie-
eivija visame laisvajame pasauly- n e j§ Rochesterio. 
je bent šiuo metu dar stipriai gy-
vastinga, išsivysčiusi plačią veik-! Muzikos direktoriaus parei-
lą. Tai liudija ir šeštoji lietuvių 6 * pasiėmė su jaunimu nuoiat 
tautinių šokių svekTe. Tai rodo * į * m u z ' b s . f a ? s t a f S t r ° į a ' 
ir ūgtelėjęs šdkėjų skaičius. 2iū- * ' « * « muzikine dalis taip pat bus 
rovų ne mažėja, bet didėia. Bi- y d i n g a į sudarys spalvingą 
lietai į šventę ir į visus kitus ren- Jutimų šbkiy palydą, gros žy
ginius išparduoti.. Su dideliu en - i f a v i m o maf^ ,lr P " t a r s I A V I r 

tuziazmu apie porą metų šven- j Lietuvos giedamiems himnams. 
tei ruošėsi šešiasdešimt su vir-į Muzikinėje dalyje dalyvauja 
šum šokėju grupių. Ir tai ne tik Tėviškės parapijos, Lietuvių Ope-
Amerikoje ar Kanadoje, bet ir ros, Lietuviu vyčių chorai ir Dai 
Europoje, Australijoje, Pietų Ame navos ansamblis. Bus penki liau-
rikoje. dies instrumentų ansambliai: 

Visa šventei ruoša subūrė dau- Čiurlionio vadov. Alf. Mikulskio, 
gybę darbščiausių darbininkų į Montrealio, vadov. Andriaus La-
įvairias komisijas. Jaunimas, besi-; pino, Toronto, vadov. Leonardo 
ruošdamas šventei, kaip tik gy- Kalinausko, Chicagos du ansasmb-

bet iš esmės ir čia kovotoju ne-
rSksta. Sovietatrns labai rūpi nu
tildyti išeivijos balsą, jie nesidro
vi net žiaurių žygių, bet jie savo 
tikslo nepasiekia. Išeivija vis ran
da kelių prabilti į įvairių tautų 
žmones apie tikrąją padėtį Lietu
voje 

Trumpas pavergiimo sukakties 

Dalia Dundzilienė ir 
Ritonė Rudaitienė. 

sekretorė 

veno meile mūsų tautinei kultū
rai, jungėsi į visos išeivijos didįjį 
užmojį, parodydamas nemažiau 
ryžto ir už vyresniuosius. Šokių 

tiiiiiimmimiimimiiiiimiiiimiiiiimim 

I M E (Partnerships) 
or N O T Ė S 

on job to job basis 
with contractor. 

20?* - 30% RETURN 
in less ihan 90 days!! 

Call 469-6299 anytime. 
HHiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiififiiiiiiir 
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EKSPERT1SKAS PATIKIMAS 
APTARNAVCVIAS 

Oro vSsintuvams, Šaldytuvams, viri
mo krosnims, boileriams. 24 valandų 
tei. Skambinkite dabar — 224-5000. 
ELMORE'S HEATTNG & COOLING 
ooooooooooooooooooooooooo< 
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AAA-I SECUR1TY SYSTEMS 
24 hr. emer. service — So.-So. West 
Protect your home & valuables on 
vacation. Bunclar alarms — Elec. 
door openers. I^ocked out—We open. 
A.11 types locks — Free estimates 

1412 W. 19th St., Tel. 7SS-81M 

liai, vadov. Balio Pakšto ir Emi
lijos Sakadolskienės. Šventei ruošti 
komitete B-nei atstovauja Modes
tas Jakaitis, Tautinių šokių ins
titutui pirmininkė Galina Gobie-
nė ir Bronius Juodelis. Kruopščiai 
komitete darbus atlieka iždininkė 

Komitetui talkina net trylika 
atskirų specialiems uždaviniams 
vykdyti sudarytų komisijų, jų 
tarpe spaudos komisija, kuriai va 
dovauja Dalia Gotceitienė, aprū
pinanti spaudos žmones infor
macine medžiaga. 

]wgis Janušaitis 

K & G PLASTERING 
New Walls and Ceiiings 

Patching anj Repair 
NO JOB TOO SMALL 

FREE ESTIMATES — TEL. 411-1779 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Tovra of Lake) 

Skambinti 92^-9107 

A. f A. KAZIMERA VARNIS 
(KLEMKAITE) 

Gyveno Kenosha, Wisconsin. 
MirS birželio 26 d., 1980 m., 1:05 vai. ryto. sulaukus 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kvietkuose. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Lucille, žentas Stanley 

Seianas, Helen, žentas Robert Clemons ir Irene, žentas Harry Mayer, 
Jr., 8 anūkai, 8 proanūkai, Lietuvoje sesuo Veronika Kubilius, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Rožančiaus draugijai ir Sv. Pranciškaus tretinin
kų draugijai. 

Kūnas pašarvotas Piasecki koplyčioje, 2002 — 52nd St., Keno
sha, Wis. 

Laidotuv&s įvyks Šeštadienį, birželio 28 d. B koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Petro parapijos bažnyčią Kenoshoje, kurioje 
10:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir prosnOkai. 

A. 1 1 ALDONAI AUGUSTMAVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą JTJOZlį, duk
ras BIRUTĘ ir EGLĘ su Šeimomis bei visus arti
muosius. 

Pusseseres Aldona ir Vali 
su išimomis ir teta Kotryna 

Penkerių Metų Mirties 
Sukaktis 

p* 

A. A. 

Kun. Albinas Bielskis 
Atsiskyrė su šiuo pasauliu 1975 m. birželio 29 d. Juno, Flori

doje. Palaidotas savo parapijos kapinėse Maizeville, Pennsylvanijoj 
Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos liepos 6 d., 2 vai. 

pop:et St. Paul of the Cross bažnyčioje, N. Palm Beach, Florida 
Kviečiame draugus ir visus apylinkės lietuvius šiose pamaldose 

dalyvauti ir savo maldose prisiminti A. A. Kun. A Bielskį. 

Nuliūdęs brolvaikis 

Vytas Biliūnas su šeima 

A. f A. TADAS KULAKAUSKAS 
Gyveno 3348 So. Lowe Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė birželio 26 d., 1980 m., 12:30 vai. ryto, sulaukęs 61 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnoje. 
Amerikoje išgyveno 32 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Antanina, Vokietijoje mo
tina Marija, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 3 vai. popiet Jurgio F. 
mino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avenue. 

Rud-

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 30 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę. Žmona ir motina. 

Laid. direkt Jurgis F. Rudminas. — Tel. 927-1138. 

Sesutei A. f A ALDONAI mirus, 

mielą Ireną ir Kazį Mieceviaus, ]ų šeimą 

ir artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birute ir Algis Vatiukaitiai 

Brangiai sesutei 
A. | A . ALDONAI Lietuvoje mirus, 

Ireną Miecevičierte ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

B, Blinstrubiene 
Stella ir Augustas Paškoniai 

Mielam broliui 

A. t L VYTAUTUI GRINIUI mirus, 
seserims ALDONAI BRIŠKrUTIENEI, LAIMUTEI 
ŠMULKŠTENEI ir PRAŪRIMEI MURINIENEI bei jų 
šeimoms reiškiu gilią užuojautą. 

Stepas Juodakis 

E U D E I K I S 
LAIDOTUViy DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So. 50th A v., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKSTF AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 28 d. 

X Lietuvos operos sol. a. a. 
Romanas Marijošius po sunkios 
ligos mirė Vilniuje birželio 25 d. 
Amerikoje gyvena jo brolis 
kompozitorius ir dirigentas Vy
tautas su šeima, Kanadoje — 
Bronius. 

x Daina Kojelytė, PLB val-
X "Draugo" kultūrinis šešta- d y b o s sek re t°re> Jau «*r i me-

dksiio priedas yra paruoštas,! t a i i š e i l ė s A t e i t i n i n k u f ederaci-
bet dėl bendrovės popieriaus lai 
ku nepristatymo bus išleistas 
tik antradienį, nes popieriaus 
bendrovė iki pirmadienio yra pa 
žadėjusi popierių atvežti. 

x Aleksandros Vilijos Eivai-
tės magistro laipsniui gauti me
no paroda bus atidaryta birže
lio 29 d. nuo 5 iki 7 vai. vak. 
Renaissance Society - Bergman 
galerijoje, Chicagos universitete 
(5811 So. Ellrs Ave.). Paroda 
tęsis iki liepos 16 d. Lankymo 
valandos kasdien nuo 11 vai. r. 
iki 4 vai. p. p. Įėjimas laisvas. 
Lietuvių visuomenė ir ypač me
no mėgėjai kviečiami dalyvauti 
parodos atidaryme ir aplankyti 
parodą kitomis dienomis. 

X Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovės valdyba bus 
renkama per susirinkimą, kuris 
vyks sekmadienį, birželio 29 d., 
10 vai. ryto Jaunimo centre. Su 
sirinkimas prasidės šv. Mišio 
mis. Visi draugovės nariai kvie
čiami dalyvauti. 

x Poezijos pasaulis (World 
of Poetry), poetams skirtas žur 
nalas, skelbia šeštąjį poezijos 
konkursą. Priimami visų rūšių 
eilėraščiai. Bus skiriama 50 pre 
mijų, aukščiausia iš jų — tūks
tančio dolerių. Informacijų ga
lima gauti: World of Poetry, 
2431 Stockton Blvd., Dep. N., 
Sacramento, Calif. 95817. 

jos valdybos kvietimu vyksta į 
Braziliją, kur savo atostogų lai
ką praleidžia dirbdama su jau
nimu ir vadovaudama ateitinin
kų stovyklai. D. Kojelytė j Bra
ziliją išskrenda liepos 8 d. Ten 
susitiks ir su Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininku 
J. Tatarūnu ir kitais veikėjais. 

X Sol. Paulius Gudas birželio 
21 d. dainavo koncerte, sureng
tame Grant parko specialioje 
estradoje. Koncertai būna tre
čiadienių, penktadienių, šešta
dienių ir sekmadienių vakarais. 

X Jeronimo Kačinsko, žino
mo kompozitoriaus, kūrinių kon 
certas ruošiamas spalio 25 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Koncertą ruošia Lietuvių fon
das. 

x "Gintaro'' (Karaičių) va
sarvietėje, Union Pier, Mich., 
nuo šiol kiekvieną sekmadienį 
lietuviai jėzuitai laikys šv. Mi
šias. Pradžia 10 vai. ryto (Chi-

x Dainavos ansamblis, repe
tuojąs muz. Al. Jurgučio pagal 
A. Kairio libretą parašytą vei
kalą "Čičinską", praėjusį antra 
dienį baigė prieš vasarą savo re 
peticijas. Ansamblio pirm. A. 
Smilga ta proga atsisveikino su 
vykstančiais atostogų ir pri
minė, kad birželio mėnuo yra 
vardinių mėnuo, nes ne tik šian
dien švenčiamos joninės, bet 
prieš porą dienų buvo Aloyzo 
vardinės, taip pat vardines šven 
čia Vandos, Laimos, Vladai ir 
Leonai. Visiems sugiedota "Il
giausių metų" Išvykstančiam 
iš Chicagos ansamblio rėmėjui 
kun. A. Stasiui taip pat sugie
dota Ilgiausių metų. Trumpą žo 
dj tarė ansamblio mecenatas 
dr. L. Kriaučeliūnas. Visi an
samblio nariai ir svečiai turėjo 
progos pasivaišinti ir pabend
rauti. Repeticijos vėl prasidės 
po Darbo dienos šventės. 

x Kun. Juozas Vaišnys, 
"Laiškų Lietuviams" redakto
rius ir ekskursijos vadovas, at
siuntė "Draugo" redakcijai svei 
kinimus iš Romos. Jis rašo, kad 
popiežius bendroje audiencijoje 
specialiai pakalbėjo lietuviams. 
Kelionė iki šiol labai gerai seka
si. 

X Augsburgo tikėjimo išpaŽi 
nimo 450 metų sukakties proga 
bus pravestas ekumeninio pobū
džio pokalbis šį sekmadienį 8-
10 v. v. per Toliaus Siuto veda-

IŠ ARTI IR TOLI 

Dr. Kazys Bobelis, Vliko valdybos pirmininkas, Buenos Aires, Argentinoje. 
Iš kairės: Artūras Mič'ūdas, dr. K. Bobelis ir "La Razon" dienraščio atstovas 
J. Camevale. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
BAISIOJO LIETUVOS 

GENOCIDO MINĖJIMAS 
CICEROJE 

Altos skyrius Ciceroje birže-

MAROJUETTE PARKO 
PARAPIJOS CHORO IŠKYLA 

Marąuette Parko parapijos 
choro nariai su šeimomis birže-

1 A. VALSTYBES* 
— Lietuvių diena Los Ange

les, Calif., ruošta Šv. Kazimiero 
parapijos birželio 22 d., labai pa 
vyko. Šv. Mišias atnašavo ir gi
lų religiją ir kultūrą liečiantį pa 
mokslą pasakė kun. Br. Markai 
tis, SJ. Šv. Mišių metu giedojo 
parapijos choras, vad. komp. 
Br. Budriūno. Bažnyčia buvo 
perpūdyta tikinčiųjų. Po pietų 
Marshall aukšt. mok. auditorijo 
je įvyko koncertas, kuriame pro 
gramą atliko čikagiečiai meni
ninkai solistai Nerija Linkevi
čiūtė ir Bern. Prapuolenis ir ra
šyt. Aloyzas Baronas. Akompa
navo Raimonda Apeikytė. Me
nininkai buvo šiltai sutikti ir tu 
rėjo pakartotinai pasirodyti. Be 
kitų, sveikino Lietuvos garbės 
kons. Vyt. Čekanauskas. Padė
kos žodį tarė ir parapijos klebo-

lio 15 d. paminėjo Lietuvos ge l io 22 d. padarė bendrą išvyką n a s prel. Jonas Kučingis. Ka 

cagos laiku). 
x Ignas Lapšys, nuolat gyve j mą. radijo programą. Pokalby 

nąs Kufsteine, Austrijoje, daž
nai paremia svarbius lietuviš
kus reikalus. Šiomis dienomis 
jis atnaujino prenumeratą, už 

3e dalyvaus: kun. Vytautas 
Bagdanavičius, kun. Povilas Di
lys ir dr. Adelė Trakienė. 

x Juozas Kudirka iš Betba-
sisakė didesnį kiekį lietuviškų i ny Beach, Del., užsisakė knygų 
knygų ir dar atsiuntė 205 dole- i už didesnę sumą ir dar pridėjo 
rių auką. Ig. Lapšys labai daug į 6 dol. auką. Širdingas ačiū 

nocido 40 metų sukaktį. Minėji
mas pradėtas pamaldomis Šv. 
Antano parap. bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pa 
sakė kun. B. Rutkauskas, Gie
dojo parapijos choras, vadovau 
jamas muziko Skridulio. Su vė
liavomis bažnyčioje ir salėje da 
lyvavo Amerikos karo veteranų 
pagelbinis moterų postas ir jū

ros šaulių "Klaipėdos" kuopa, 
vadovaujama vicepirm. J. Mi
kulio ir A. Ašoklio. Po Mišių su 
giedotas Lietuvos himnas. Po 
pamaldų parap. salėje minėjimą 
trumpu žodžiu atidarė Altos Ci 
cero sk. pirm. dr. P. Atkočiū
nas ir vadovauti pakvietė sk 

į Beverly Shores, Ind. Choro di
rigentas Antanas Linas ir var-

dangi buvo beveik joninių išva
karės, tai prelatui gausiai susi-

prisidėjo prie gausių dienraščio į * Iš kita? kraštų atvykę be-1 gę^r Stepą Paulauską. Įnešus 
leidimo išlaidų sumažinimo. Lei- j tuviai į Tautinių šokių šventę 
dėjai yra jam labai dėkingi ir į Chicagoje prašomi aplankyti 

X Lituanus Fondacija kvie- skelbia Garbės prenumerato-
čia visus JAV-se ir Kanadoje 
universitetus baigusius tuoj po 
šokių šventės (liepos 6 d.) at
silankyti Čikagos Amfiteatro 
garbės svečių susitikimo vietoje 
trumpai susitikti, (pr.) 

riumi. Ačiū. 
x Dėmesio! Šeštosios Tauti

nių šokių šventės marškinėliai 
gaunami pas S. Bacevičienę — 
tel. 434-7085. (sk.) 

x šokio šventės proga nepa
mirškite aplankyti Norman Bur 
šteino kailinių prekybą, kur bus IS1C 

• , • • J J l . l ! • * . J • t Š V , 

PLB būstinę Jaunimo centre, 
5620 So. Claremont Ave., Chica 
go, tel. 312 — 778-2200 arba 
susisiekti su PLB valdybos na
riais ir pirmininku Vytautu Ka
mantų, skambinant į namus 
312 — 968-7598. 

x Augustinas Ališauskas, 
lietuviškos spaudos bendradar 

kinimą "Draugo" redakcijai. 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba sveikina VI-
sios Lietuvių Tautinių Šokių 

specialiai didelis išpardavimas i š v e n t ė s rengimo komitetą, šo-
visokių kailinių nuo b i r i 25 d. k ė J u s b e i svečms, atvykusius į 
iki liep. 10 d. Galėsite įsigyti Chicagą, ir kviečia visus atsi-
naujausios mados kailinius. i a n k yt i į Chicagos Lietuvių Die- Į Džiaugiasi ( kad kelionė tuo tar 
Adresas: 185 N. Wabash Ave., n u atidarymo koncertą ir šo-1 p u sekasi gerai. 
CiucsLgo, 2-ras aukštas. Atdara k i u s šeštadienį Jaunimo centre, x East St. Louis, nflnois, 
nuo 9 v. r. iki 5:30 v. v.; šešta- j ° sekmadienį į gegužinę Ottawa i Lietuvių Moterų draugija iš sa-
dienį irao 9 v. r. iki 4 v . 'popie t ! W o o d s P a r k e - (Pr> vo š. m. birželio 22 dienos su-
TeL 263-5826. (sk.). | x Chicagos Vvčiai liepos 4 <L \ n i o i t o s ^gūžinės (pikniko) Z. 

1 Grybinų ūkyje gauto pelno pa-
piknikas ir turnyras j sodelyje, 2453 W. 47 ~ ¥ t r e e t V l a u k ^ " ^ u g u i " 25 dol. šią 

Pradžia 12 vai. — ir tuojau bus 
galima valgyti pietus, šokiams 
gros Ąžuolo Stelmoko orkest
ras. Vyčių pirmininkas Algir
das Brazis kviečia lietuvius at
vykti į gegužinę — Amerikos 
laisvės dieną praleisti su vy
čiais, (pr.) 

vėliavas, sol. Aldona Buntinai-
tė, akomp. Lidijai Šleiterytei, su 
giedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Invokaciją sukalbėjo kun. 
B. Rutkauskas. Minutės susikau 
pimu pagerbus mirusius ir žuvų 
sius už Lietuvos laisvę tautie
čius, pagrindinę kalbą pasakė 
dr. Jonas Adomavičius. Kalboje 

gonininkas Kazys Skaisgirys sa į rinkusi auditorija sugiedojo 
vo pačių lėšomis ir iniciatyva j "Valio — gražiausių motų", 
pakvietė chorą praleisti visą į Programai gražiai vadovavo Ra 
dieną Eldorado viloje ir sodely- m u n ė Vitkienė. Lietuvių dienų 
je. proga buvo suruošta vietos me-

Prieš tai dar choras gavo vie- nininkų paroda, kurioj dalyva-
tinio klebono kvietimą giedoti Į vo Dona Brazdžionienė, J. Gedi-
per Mišias Šv. Onos bažnyčioje, t minienė, A. Petrauskas, A. Pa-
Pamaldos prasidėjo 10 vai., ir J žiūrienė, J. Andrašiūnas, J. Šla-
bažnyčia buvo perpildyta žmo-1 pelytė, I. Lipaitė, P. Gaubys, 
nėmis. Nemaža buvo ir lietuvių.\ K . Mikėnas, V. Paplauskienė, 
Prieš Mišias klebonas supažin- j p r . Gasparonis, Irena Tamošai-
dino visus su mūsų choru ir įver i tįenė. Svečių buvo labai daug iš 
tino mūsų dalyvavimą. Čia cho-1 įvairių vietovių. Visi turėjo pro 
ras pagiedojo tris lietuviškas ir ; g o s pabendrauti ir atnaujinti 
dvi lotyniškas giesmes. Įspūdis Į cažintis. Tai buvo jau dvidešimt 
buvo puikus, vėliau visi tik gy-; septintoji parapijos lietuvių die-
rė mūsų chorą — tiek lietuviai, į n a 
tiek ir amerikiečiai. 

Tuoj po pamaldų visi susirin
ko Eldorado viloje pusryčiams 
prie gausiai valgiais apkrautų 
stalų. Po pusryčių dalis choris
tų vyko paežerėn pasikaitinti 
ant smėlio ir pasimaudyti. Pie
tūs prasidėjo 3 vai. su karstais 
lietuviškais valgiais ir kietais 

bis iš Montrealio, su "Laiškųj p r į i n i n ė paVergtoe Lietuvos iš-! 
Lietuviams" ekskursija lanky- l a i s v i n i m o <įarbo ir ryžto šven-
damasis Europoje, atsiuntė sved tuma, nepalaužiamos valios rei 

X Futbolo klubo Lituanicos i rengia gegužinę Vyčių salėje ir 
metinis 
įvyks Marąuette Parke liepos 5 
d., šeStad., 10 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Nuo 7 vai. vak. gros 
orkestras. Visi maloniai kvie
čiami, (pr.) 

x Gintaro vasarvietėje. Michi-
gano ežero kopose, Union Pier, 
jūsų jau laukia nerūpestingos 
ir malonios atostogos, čia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose, 
tiek šeimos, tiek pavieniai as
menys. Galima išsinuomoti 
kambarius pagrindiniame name 
su pilnu išlaikymu arba moder
nius vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar
ba valgyti vasarvietės valgyklo
je lietuviškam skoniui pritai
kintą šviežią ir sveiką maistą. 
Cia yra lauko teniso aikštelė, 
stalo tenisas, biliardas, krepši
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
macijų ir rezervacijų prašome 
skambinti 616 — 469-3298 ar
ba rašyti: Gintaras Resort, 
15860 I^akeshore Road, Union 
Pier, Mkhigan 49129. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-

x A. f a- Kazimiero Baraus-

auką moterys noriai skyrė už 
"Draugo" greitą ir gerą patar
navimą įvairiais lietuviškos 
spaudos reikalais. Šiuo metu L 
M. draugijai vadovauja Vida 
Kemežienė. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

X Jonas Aukštinaitis iš St 
Petersburgo, Fla., yra atvykęs 
į Chicagą aplankyti savo drau-

ko dviejų metų mirties sukaktį; gų ir artimųjų. Šia proga jis ap-
minint, šv. Mišios bus atnašau
jamos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje (Brooklyn. N. Y.) 
liepos 5 d., 9 vai. ryto. Giminės 
ir artimieji prašomi prisiminti 
velionį savo maldose, (pr.) 

x Jei kas turi ir galėtų pado
vanoti ar parduoti R. Spalio 
knygą "Ant ribos", būčiau šir
dingai dėkinga. Liucija Hoffma-
nienė. tel. 586-1469 (sk.) 

lankė "Draugą" ir knygų papi
ginto platinimo proga įsigijo 
naujų leidinių už 50 dol. 

X A. Lipnickienėi, Woodha-
ven, N. Y., paprašė atsiųsti jai 
Šeimos maldų lietuvių kalba la
pelių ir savo prašymą palydėjo 
auka. Dėkojame. 

X Praleiskime vakarą su Vy
tautu. Pagerbimui Vytauto Be-
liajaus 50 metų tautinių šokių 

sezonui. 
Skambint (321) 434-7001. (sk.) 

x Albinas Kurkulia, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman * 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi-

SKOLOS duodamos mažais mė-! domėję akambinkite 977-7916. 

x Išnuom. rąstų kabina arti į mokytojavimui paminėti ruošia-
ffiseonsin Delis. Savaitei ar se į m a s banketas ketvirtadienį, lie-

pos 3 d., Martiniąue Restorane, 

nesiniais įmokėjimais > priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road - Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

M GINTARO VASARVIE
TĖJE reikalingas jaunuolis į-
vairiems darbams. Skambin
kite vakarais telefonu — 

616—169-3298 (sk.) 

(ak) 
X 1980 m. grupinės kelionė* 

į Lietuvą bet kuriuo metų lai
ku. Registruokitės jau dabar š. 
m. liepos 15 d. kelionei per Var
šuvą. Vilniuje 6 dienos. Užpil
domi kvietimai giminėms j JAV. 
Kreiptis: Danutė Žilis - Žilevi-
čienė, 6833 S. Maplewood Ave., 
Chkago, BB. 60629. Tel. 312 — 
476-3803 (sk.) 

2500 W. 95th St., Evergreen 
Parke. Vakarienė ir šokiai. 
$12.50 asm. Rezervacijoms ir 
informacijai skambinkite tarp 9 
v. r. ir 5 v. v. Frank Zapoliui 
tel. 422-2448. (pr.) 

MOTERIS SU 81 GYVULIU 
Gladys McArthur, kuri savo 

bute Chicagoje laikė 81 šunį ir 
katę, dabar tegalės laikyti 3 šu
nis ir dvi papūgas. Jos butas, 
4244 N. Mozart. 

MOTOCIKJJSTŲ MIRTYS 
Susisiekimo nelaimėse praei 

tą savaitgalį Chicagoje buvo už 
mušti trys motociklistai: R. 
YVojtecki, 29 m., T. Ryan, 22 
ir B. Peny, 31 m. 

buvo panešti visi Baisiojo geno- į bei minkštais gėrimais. Pasistip 
cido pavergtos Lietuvos etapai, | rinus choro valdybos pirm. Zig

mas Moliejus su K. Skaisgirio 
pagalba suorganizavo įdomią 
programą, kur pasirodė daini
ninkai, poetai ir feljetonistai. 
82 metų choristas Šidagis pa
dainavo solo puikią dainą apie 
rūtų darželį. A. P. Bagdonas že 
maitiškais eilėraščiais aprašė 
pačią kelionę. Trys dainininkės 
— Underienė, Varaneckienė ir 
Stravinskienė — dainavo rim
tas dainas ir linksmus kuple
tus, o K. Skaisgirys paskaitė 
feljetoną įvairiomis temomis. 
Baigiant programą, visiems Jo
nams ir Povilams ir rengėjams 
buvo sugiedota Ilgiausių metų. 
Z. Moliejus dėkojo šeimininkėm 
A. Tamulynienei ir M. Strungie-
nei už puikiai pagamintus val
gius ir vilos šeimininkams bei 
vaišių rengėjams K- Skaisgiriui 
ir Linui. 

Paskutinį žodį tarė pats cho
ro dirigentas Antanas Linas, 
reikšdamas padėką choristams 
už repeticijų lankymąir jų ant
rosioms pusėms, kad leido jiem 
chore dalyvauti. Po to dar ilgai 
buvo dainuota, ir vaišės bai
gėsi kavute ir pyragais. Ir tik 
po to visi ėmė ruoštis atgal 
į Chicagą. 

šitokia iškyla pasidarė kaip 
ir tradicinė, nes vyksta jau ket
virti metai. Draugiškoje ir šei
myniškoj nuotaikoj buvo paben 
drauta ir praleista diena gra-

kalingumą kovai tęsti, prašė 
naujai atgimti, apsivalyti ir 
baigti savo tarpe nesusiprati
mus ir į laisvinimo kovą stoti 
vieningai sujungtomis jėgomis. 
Ragino remti savo gimines ir ar 
timuosius pavergtoje Lietuvoje, 
susilaikyti nuo važiavimo į kur
sus. Susirinkusieji prelegentui 
stipriai plojo. Meninėje dalyje 
sol. Aldona Buntinaitė, akomp. 
Lidijai Šleiterytei, padainavo: 
Dieve Tėve galingasis (Banai
čio), Nuliūdo kapai (A. Vana
gaičio), Amžius po amžių (Vy
dūno), O, tėvyne manoji (S. Ce-
rienės). Tautinių šokių vaikų 
grupė "Ratelis", vadovaujant 
mok. Sofijai Palionienei, pašo
ko: vaikų dyvai ir noriu mie
go. Taut šokiai turėjo S. Palio
nienės sukurtus žodžius, ku
riuos atliko V. Palionis ir E. 
Pranckevičius. JAV vyriausy
bei rezoliuciją anglų kalba per
skaitė S. Dubauskas. Sol. Aid. 
Buntinaitė ir akomp. L. Šleitery 
tė už programos atlikimą hono
raro neėmė. Altos sk. valdyba 
joms nuoširdžiai padėkojo. Minė 
jime publikos buvo tikrai daug, 
vos užteko sėdimų vietų. Meni
ninkėmis publika buvo sužavė
ta, ilgai plojo ir apdovanojo gė 
lėmis. Gėlių gavo ir taut. šokių 
vadovė Palionienė. Minėjimas 
buvo baigtas minėjimo vadovo 
S. Paulausko padėka Buvo pa
ruošti minėjimo dalyviams už
kandžiai, šeimininkavo O. Vyš
niauskienė. I. Pranckevičienė, 
Skopienė. Uepienė ir kitos. 
Apie Lietuvą "Cicero Life" laik 
raštyje Vince Iaccino paskelbė 
straipsnį. Jame plačiai aprašy
tas pavergtos Lietuvos genoci
do 40 metų sukaktis. Autoriui 
reikėtų parašyti padėkos laj&-
kus, nes straipsnis parašytas 
nuoširdžiai ir plačiai paminėta 

— Dainininkė Vita Pofikaity. 
tė j dainos ir muzikos pasaulį 
ateina jau gerai pasiruošusi, iš 
balsingos dainininkų Polikaičių 
giminės Dalilės ir Antano duk
tė iš Los Angeles. Jaunoji meni
ninkė tiktai 20 metų, bet jau to
li pažengusi muzikos ir dainos 
kely. Studijuoja muziką ir lavi
na balsą UCLA universitete. 
Ten dainuoja moterų chore. Da 
lyvavo Operos West, Inc. "La 
Traviata" ir Los Angeles Lietu
vių operos "Gelandos" pastaty
muose. Priklausė Los Angeles 
mergaičių "Aguonėlių" sekste
tui. Dalyvavo 1979 m. PLTK ta
lentų vakare Vokietijoje. Daly-

žioj gamtoj. Choristai, kurių 
buvo apie 40 žmonių, buvo dė
kingi rengėjams ir iniciatoriams 
už tokią puikią promogą. 

A. P. B. 

vavo Los Angeles jaunimo "VI-
va Europa" pastatyme, kuris 
gastroliavo San Francisco, Cle-
velande ir dabar Chicagos mies 
tuose. Yra pasirodžiusi įvairiuo 
se lietuvių parengimuose ir po
kyliuose. Vita dainuoja, šoka ir 
moko šokius "Spindulio" šokių 
grupėje, mokytojauja Los An
geles lituanistinėje mokykloje, 
aktyviai veikia su studentais 
ateitininkais, gieda Šv. Kazimie 
ro parapijos chore, skambina 
pianinu, mėgsta šokti įvairius 
šokius, stovyklauti ir kepti. Jos 
muzikinio kelio motto: "Po tavi
mi mano dainelė gimė, šviesių 
svajonių ir vilties pilna". Šią va 
kylančią dainininkę solistę tu
rės retą progą išgirsti Dainavos 
stovykloje Lietuvių Fronto bi
čiulių poilsio ir studijų savaitės 
užbaigiamajame koncerte rug-
piūčio 16 d. Jai akompanuos 
Vidas Nevarauskas iš Detroito, 
jos pusbrolis. 

KANADOJE 
— Broliai Pranas ir Edvardas 

Petroniai baigė labai gerais pa
žymiais technikos kolegiją. Ed
vardas anksčiau buvo baigęs 
Western technikos mokyklos au
to mechanikų skyrių. Jam dar 
reikės atlikti praktiką trejus me 
tus, kol gaus valdžios leidimą sa 
varankiškam darbui. Pranas ke 
tina važiuoti į Vakarų Kanadą. 

Ukrainiečiai bando gauti vie-
viešąją mokyklą, kurioje būtų 
dėstoma ukrainistika šalia ki
tų dalykų reguliarių pamokų 
metu, bet švietimo valdyba ne
sutiko. Esą tuomet per 50% 
mokinių būtų ukrainiečiai. Tai 
sudarytų precedentą reikalauti 
tokios teisės ir kitom tautinėm 
grupėm. 

— M. R. Grinius, dirbęs iki 
šiol karinėje tarnyboje ir vėliau 
užsienio reikalų ministerijoje, 
gavo pirmą diplomatinį pasky
rimą į Bangkoką, Tailandijos 
sostinę, kur dirbs Kanados am
basadoje trečiuoju sekretoriumi 
imigracijos skyriuje. Jo tėvai 
gyvena Hamiltone. Gyvenda
mas Azijoje, domisi lietuvių rei
kalais. 
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Advokatas 

GINTARAS P. tEPUAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Dl. 60629 

Tiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
Tel. — 776-8700 

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

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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15 kaires: Vytautas Kasniunas, Jurgis rys aktyvieji spaudas bendradarbiai 
i pavergtos Lietuvos žmonių kan j JanuSaitis ir Antanas Juodvalkis, su Tautinių Šokių šventes spaudos koordi 
I čia. K. T- j natore fviduryje) Dali* Gotceitiene Nootr, V. Jaatmnirt— 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIETAI 
TeL ~ 484-9655 
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MARCO"S ON LOCATION 
PROFESSIONAL CLEANTNG 

Valome kilimus, baldų apmuaa4"je: 
plaunam sienas. Grindis aptvarkome 
Valomo lajyrus ir namų reikmenis. 
"You'll liko what Marco doea". 

TeL — 734-7250 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OLYMPIA DENTTJRE CENTEB 
2905 W. Lincoln Hlghway, 

Ofympia FieMs, Utinois 
D€NTURES — FULL SET 
Upper and Lower . . . $28040 

Paraki Dcntures . . . . (rom $175.00 
General Dentistry and Repairs 
For AppL CaU 312—74S-S990 

R. S. BAKDIS. D.D.S. 
l/ooated tn AUvenln Pk. MedJoaJ 
Center; Saito 12« — West End 
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