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Tikinčiųjų raštas Lietuvo 
komunistams 

Lietuvoje atspindi vergovinių laikų pažiūra, kai tėvams nebuvo pripažįstama teise] 
į savo vaikų auklėjimą 

(Tęsinys i i vakar dienos) 

(SNO, 1962) sako, kad nedera 12. J. Aničas tvirtina, kad re-| 
vaikams primesti tokių Įsitikini- ligi jos galima mokyti privačiai 
mų, kurie prieštarauja tėvų įsi- Tai Lenino mintis. Pagal j] 
tikinimams. O pas mus kaip tik religija nebedėstoma valdiškoje 

11. Straipsnyje "Jaunajai kar- tikinčiųjų vaikai yra verčiami mokykloje kaip privalomas da
tai — mokslinę pasaulėžiūrą" fcm ateistais. "Visuotinėje žmo- lykas, be t galima jos mokyti 
J. Aničas rašo, kad "vaikų ir g ^ g teisių deklaracijoje", kurią savo iniciatyva už mokyklos ri-
paauglių prievartinis auklėjimas pasirašė ir Tarybų Sąjungos va- bų (taip daroma liaudies demo-
religine dvasia yra antihumaniš- <iovai, sakoma, kad "tėvai turi 

pirmumo teisę, nustatant, kaip 
turi būti mokomi jų vaikai", o 

kas reiškinys' 
kratinėse šalyse). Peja, ši Leni
no mintis mūsuose yra L*kraipy 
ta — nesilaikoma 1918 sausio 

J. Aničas savo aiškinimais tai 23 dekreto, kuris sako: "Mokyti 
paneigia, čia vra didžiatisias ne- ir mokytis religijos piliečiai gali 
humaniškumas. Docento J. Ani- privačiai". Dekretas skamba be 

Kaip gali būti antihumaniškas c o dėstymas atspindi vergovinių jokių apribojimų, o mūsų "de 
reiškinys, jei mūsų šalies aukš- l a i k ų pažiūrai, kada tėvams iš mokratiski" įstatymai apribojo 
čiausioji vyriausybė yra pasira- ^ nepripažinta jokios teisės tik patys tėvai gali ir niekasl 

į savo avikus. 

Ar priverstinis ateizmo mo
kymas, dargi prieš tėvų valią, 
yra humaniškas reiškinys? 

šiuši konvenciją, kurioje pripa
žįstama teisė tėvams auklėti sa
vo vaikus pagal savo pačių įsi
tikinimus ("Tarptautinis pak
tas dėl pilietinių ir politinių tei
sių", SNO, 1966X11.16). Šis 

Nemunas ties Druskininkais 

Daugiau lėktuvu jįi NAFTOS 
į P. Koreję 

kitas. Mūsų tėvai gali pasiprašy 
t i savo vaikui muzikos mokyto-l 
ją, matematikos mokytoją, betį 
negali pasiprašyti religijos mo-J 

I r kitais atvejais nesi 
laikoma Lenino minties. Pvz 

Šios konvencijos dvasią yra 
užtikrinę "Liaudies švietimo į-
statymų pagrindai", kuriuos . 

„ „ „ 1973 m. liepos 19 d. patvirtino *ytoja 
tarptautinis paktas reikalauja TSRS Aukščiausioji Taryba. Ten ^ ^ reikalavo^kad niekuiJ 
gert t i tėvų t i e s . O tvirtinimas. & straipsnyje sakoma: "Jeigu L e m n a s * » * *** m e k u r l 
kad tėvai neturi teisės religiškai tarptautine sutartimi arba tarp-
auklėti vaikų, vra pasityčioji- tautiniu susitarimu, kuriame da
mas ,iš tėvų teisių, jų sutrypi- lyvauja TSRS, nustatytos kitos 
mas! šią teisę — auklėti vaikus fefcyflte, n ^ i tos, kurias nu-
pagal savo į t ikinimus pri- mato TSRS ir sąjunginių res

publikų liaudies švietimo įsta
tymai, tai taikomos tarptauti
nės sutarties ar tarptautinio 

pažino visos tautos nuo seniau 
sių laikų. 

"Konvencija dėl kovoa su dis
kriminacija švietimo srityje" susitarimo taisyklės". 

dokumentuos* nebūtų vartoja-J 
mi apibūdinimai "tikintis", "ne-| 
tikintis", o Šiandien pas mus 
moksleiviams, baigusiems mo 
kyklą, įrašoma į charakteristi 
ką, kad jis yra tikintis. Mūsų są
lygomis tai reiškia diskrimina 
ciją — daromos kliūtys toliau 
mokytis. 

(Bus daugiau) 

HvH\v 
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Krikščioniškajam 
Pasauly 

Pasauly 703 miL kataHkų 

Vatikanas. — Vatikanas išleis
tam Bažnyčios statistinio met
raščio vėliausiom žiniom, da
bartiniu metu pasaulyje yra 705 
milijonai katalikų. Katalikai tuo 
būdu sudaro 18.3 procentus vi
so pasaulio gyventojų. Gyven
tojų pasauly vra 3370 milijonų 
Katalikus dvasiniai aptarnauja 
daugiau negu 410,000 kunigų. 
Vyrų ir mot/vrų vienuolių skai
čius siekia 1,055,000. Pastarai
siais metais ypač pagausėjo ir 
pasauliečių diakonų skaičius. Jų 
dabar yra apie du tūkstančiai. 
Per vienu metus buvo pakrikšty
ta daugiau negu milijonas suau
gusių žmonių. 

Rytų problemoms tyrinėti 

Antroji Vilniau** arkivyskupijos 
pusė 

Balstogė. — Lenkijos ribose 
esančios Vilniaus arkivyskupi
jos dalies naujasis apaštalinis 
administratoriiis vyskupas Ki
ški, pirmame savo ganytojinia-
me laiške aptardamas vyskupi
jos problemas, ypač ragina ti
kinčiuosius atkreipti reikiamą 
dėmesį j vaikų religinį auklėji
mą. Vaikų religinis auklėjimas 
prasideda šeimos židinyje. Svar
bus yra tėvų vaidmuo bendra
darbiaujant su Bažnyčia. Įspėja 
apie smarkiai paplitusio alkoho
lizmo pavojus. 

Lenkijos ribose esanti arki
vyskupijos dalis paskirstyta į 
8 dekanatus ir 64 parapijas. Pri
klauso daugiau nagu trys šimtai 
tūkstančių tikinčiųjų, kuriuos 
dvasiniai aptarnauja 250 kuni
gų, čia taip pat veikia aštuonios 
seserų vienuolių kongregacijos, 
turinčios 22 centrus. 

Ruošiasi nuversti 
Kaddafį? 

Tel Aviv. — Žinios, ateinan
čios iš Vakarų sostinių, tvirtina, 
kad Libijos kariuomenė trau
kiama į Tripolį ir ruošiamasi su
kilimui. Kai tik diktatorius Mu-
ammar Kaddafi grįš iš viršūnių 
konferencijos Sri Lankoj, bus 
suimtas. Tripolic radijas tų spė
jimų nei patvirtina, n?\ panei
gia. Žinios nepatvirtina nei kiti 
Vakarų šaltiniai Wasl.ingtone 
yra žinoma apie neramumus ir 
nepasitenlrinimą Libijos aukš
tuosiuose sluoksniuose, bet a-
pie norą pasalinti diktatorių, 
neturima žinių. 

Kaddafi atėjo valdžion irgi 
perversmo keliu. 1969 rugsėjo 
1 jis perėmė valdžią, kai kara
lius Idris buvo išvažiavęs iš 
krašto. 

— Vakarų Vokietijos 
katalikų centro komitetas, siek
damas išplėsti santykius su Ry
tų Europos kraštų Bažnyčiomis, 
Bor.no je įsteigė pastovų komite
tą Rytų problemoms tyrinėti — 
ArbeJtskrels fver Ostfragen. 
Vienas pagrindinių naujai jsteig 
to komiteto tikslų yra — ugdy
ti vokiečių kata'ikų santykius 
su Rytų Europos tautomis. Ko
mitetas suteiks i-eikiamas infor
macijas vokiečių katalikų orga
nizacijom ir vyskupijom apie 
bendradarbiavimo su Rytų Eu
ropos katalikais galimybes ir 

Washingtonas — Amerika į 
Pietų Korėją pasiuntė 36 kovos 
lėktuvus iš Okinawos ir tam tik
rą skaičių iš Maho bazės. Pen
tagonas paneigė tvirtinimus, 
kad siunčiama ir papildomas 
skaičius karių. 

P . Korėjoj amerikiečių yra 
41,000. Sustiprinimas yra įspė
jimas šiaurės Korėjai, š. Korė
ja turi tris kartus daugiau karo 
lėktuvų, nei Pietų Korėja ir nuo
lat grasina j& įėga prisijungti. 
Kariuomenės aliarmas paskelb
tas abiejose sienos pusėse, bet 
nemanoma, kad šiauriečiai iš
drįstų pradėti karą. 

Filipinai 
smarkiai nukentėjo 
Manila. — Filipinų preziden

tas Ferdinand Marcos kreipėsi į 
savo krašto krikščionių daugu
mą, prašydamas padėti muzul-
monų mažumai, daugiausia nu
kentėjusiai nuo žemės drebėji
mo. Mindanao ir kitose mažose 
salose žuvusių skaičius, mano
ma, jau viršija 5,000. Marcos, 
kalbėdamas į -:avo tautiečius, sa
kė, kad toji nelaimė tegul su
vienija krikščionis su muzulmo-
nais. 

Filipinai turi apie 38 milijonus 
gyventojų, iš kurių muzulmonų 
yra apie 3 milijonus, ir jie gyve
na daugiausia Mindanao saloj. 

Libija vilioja 
specialistus 

New York. — Libijos amba
sada Washingtone j kai kuriuos 
amerikiečių laikraščius įdėjo di
delius, viso puslapio skelbimus, 
siūlančius darbus Libijoj. Kvie
čia daugiausia inžinierius, agro
nomus, mokytojus, matemati
kus, turinčius daktaro ar ma
gistro laipsnius. 

Perdaug 
jaunimo nusikaltimu 

IR IZRAELIUI 
Neutraliųjų Salių kenferencija baigėsi 

Colombo. — Neutraliųjų ša
lių viršūnių konferencija Sri 
Lankoj pasibaigė. Buvo priimta 
rezoliucija, reikalaujanti paskelb 
ti naftos boikotą Prancūzijai ir 
Izraeliui už pardavinėjimą gink
lų Pietų Afrikai. Pareikalauta, 

tarimo. Vienas didžiųjų naftos 
teikėjų, Iranas, konferencijoj iš 
viso nedalyvavo 

Buvo pasmerkta Britanija, V. 
Vokietija, taip pat ir Amerika 
už palaikymą santykių su Rode-
zija. Zambijos prezidentas Ken-

Dole parinkimu 
daug kas nustebo 

Kansas City. — Kad Fordas 
I pasirinko vicenrezidentir>hi kan-
i didatu 53 metų senatorių i i 
Kansas Robertą Dole, daug ką 

I nustebino. Aiškino prezidentas: 
j Dole yra tas, kuris suvienys 
j respublikonų partiją; jo pohti-
nė filosofija labai artima For
dui; j5s geras kampanijos vyk
dytojas. Didesnės opozicijos koa 
vencijoj prieš Dole nebuvo. Dole 

I senatorium nuo 1968. 1971 — 
1973 buvo respublikonų partijos 

j nacionalinio komiteto pirminin
ku. Jis yra II pasaulinio karo 
veteranas, ir jo dešinioji ranka 

! sužalota. Jis daugiau k->nserva-
i torius, nei liberalas, parinkimą 
j lėmė ir Reagano žodis. 

Priimdamas nominaciją, For» 
i das paminėjo savo pasiekimus* 
kiek jam, netikėtai perėmus pre
zidento pareigas, per dvejus me-

I tus pavyko padaryti, o ko nepa
darė, nors ir reikėjo padaryti, 
tai sutrukdė Kongresas Pasiū
lė susitikti su Jimmy Carteritt 
ir surengti viešas diskusijas. 

New York. — "WaE Street 
Journal" rašo. kad Fordas buvo 
labiausiai linkęs pasirinkti vice
prezidento postui William Ru-
ckelshausą, bet jei jis būtų pa
rinktas, Reaganas nesutiktų eiti 
išvien su Fordu. 

kad Amerika atitrauktų kariuo- j n ^ Kuanda prašė konferenci-
me&e ir išvežtų atominiu* gink-, jog dalyvių ginklų ir amunicijos 
tas iš Pietų Korėjos. Jungtinės Į gįnkiuotį juodiesi3ms naciona-
Tautos turi imtis visų priemo
nių, kad būtų sulaikytas ginklų 
gabenimas į Pietų Afriką ir bū
tų vykdomas boikotas. 

iistams Pietų Afrikoj ir Rodezi-
joj. Pasmerkė Izraelio "agresi
ją" prieš Ugandą ir išvadavimą 
įkaitų, pasmerkė ir didžiųjų ša-

Įdomu, kad kai kūnų arabų j lių karines baze? Indijos vande-
šalių siūlymas reikalauti Izrae
lio pašalinimo iš Jungtinių Tau
tų nepraėjo. Taip pat abejoja
ma, kad tos šalys, kuries Izrae
liui teikia naftą, paklausytų nu-

nyne. Įdomu, kad nepračjo pro
sovietinių šalių siūlymas aiškiai 
paminėti tik vienos Amerikos 
bazę Diego Garcia saloj, nuty
lint sovietų įsitvirtinimuo Soma-
lijoj. 

Šiaurės Korėja pravedė rezo
liuciją, smerkiančią "imperialis
tų manevrus, p^nuojant naują 
karą Korėjoje' Dėl jos buvo 
smarkių ginčų, ir prieš rezoliu
ciją balsavo 15 valstybių. Tarp 
jų paminėtinos: Liberija. Gabon, 
Sri Lanka, Jordanija Saudi A-
rabija, Singapūras, Indonezija, 
Gąmbija, Kenija, 'airas, Maro
kas, Mauritanija ierra Leone 
ir dar pora. 

Vienu labai svarbiu reikalu, 
kaip Libano civilinis karas, kon
ferencija nieko nepasisakė. 

Tankai, durtuvai revolveriai 
rugpiučia 21 invazijai į Čekoslovakiją prisiminti. 

itelis sovietų argumentas. 1968 

Detroitas. — Detroitas įvedė 
[draudimą naktį išeiti į gatvę 
I jaunuoliams, neplaukusiems 18 

metų 10 vai. vakaro bun polici
jos valanda. Mieste padažnėjo 
jaunimo gaujų nusikaltimai, 
žmonių užpuldinėjimas, vanda
lizmas. 

Pekinas. — Pekino gyvento
jai pradžia grižti į namus. Val
džia sakė. jo? nėra įrodymų a-
pie naujo drebėjimo pavojų, ar
ba bent neįmanoma to numaty
ti. 

Musiai Libane 

Beirutas. — "Geriau norėtu
mėm jus matyti negyvus, negu 
nugalėtus. Niekas neturi teisės 
palikti fronto linijų", sakė Li
bano kairiųjų muzulmonų vadas 
Kamai Jumblatt. Jumblatt ra
gina savo karius "kopti į kal
nus, šaudyti kiekvieną priešą". 

Paskutinėmis dienomis krikš
čionių ir muzulmonų kautynės 
ir vyksta kalnuotoj vietoj, bet 
lemiamo mūšio dar nebuvo. Vie
tovės, kur smarkiausiai kovoja
ma, minimos Beiruto centras 
prie uosto ir Chivah. Per pas
kutines 24 valandas žuvusių pri
skaičiuota 170. 

Izraelis ignoruoja 

Jeruzalė. — Izraelio vyriau
sybė visai ignoruoja Ugandos • m o jo vandens importavimą iš 
diktatoriaus Idi Amino reikalą- j Airijos ir Škotijos. Valijoj kai 
vimus sumokėti už padarytus; kuriose vietose vandens tieki-
nuostolius liepos 4, vaduojant; m a s sustabdomas kasdien po 17 
įkaitus iš Entebbe aerodromo, j valandų. Daugelis namų prade-

' da skilti, kitų pamatai neatlai-
New York. — Keturi karin- į k o . K y l a pavojingi krūmų ir 

gieji žydai buvo suimti ir kalti- J j^škų gaisrai, o jų gesinti nėra 

Britanija be vandens 

Londonas. — Britų ministerių 
kabinetas svarstė šalį ištikusią 
bėdą — sausrą pietinėj Britani
joj. Tokios sausros nebuvo 250 
metų Buvo kalbama apie geria-

Scena iš respublikonų konvencijos. 
Miss USA 1978 Barbara Petersoa 
duoda iškilmingą ištikimybės pasiža
dėjimą (plege ailegiaace). 

Kansas CHy. — Ronald Rea-
gan sako, kad kai Fordas jo 
klausė, ką jis norėtų rekomen
duoti viceprezidento postui, kai 
pats atsisakė, tai Reaganas pa
siūlė tik vieną kandidatą: sena
torių Richardą Schweikerį. For
das atsisakė ir ieškojo kito, ko
ris būtų priimitnas abiem. 

narni svetimų diplomatinių misi
jų užpuolimu Jiems metama 

kuo. Pagelbiniai gaisrininkai nė
ra turėję daugiau darbo, kaip 

kaltė sovietų ir Irako ambasadų dabar turi, nuo II pasaulinio ka-
prie Jungtinių Tautų apšaudy- ( r 0 bombardavimų.' 
mu ir bombų padėjimais. 

Venecija. — Vasarą šiaurinėj 
Windhoek, Pietvakarių Afri- Italijoj labai trūko lietaus, o da-

ka. — Si Pietų Afrikos valdo- bar per kelis kartus lietus išlijo 
ma kolonija iki 1978 gruodžio 31 j vasaros normą, ir pradėjo net 
bus neprikia.usoiu<* vaiotybė, vi- • Ic5.»nai sunkti. Pesaro, Senigalia 
dinsis Namibija. P. Afrika ją Į ir kitose vietose shnkdrmi kal-
valoė Tautų Sąjungos pavedimu į nai užvertė porą žmonių, nu-
nuo I paaaulinic karo laikų, I traukė geležinkelių susisiekimą. 

Ginklus konfiskuoja 

Boima. — Per pirmuosius še
šis mėnesius Vakarų Vokietijos 
policija aerodromuose iš kelei
vių paėmė 241 šaunamąjį gink
lą ir bagažuose rado apie 5,000 
kitokių ginklų. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 21 : pijus X popu, 

Joana, Bukantas, SungaMė. 
Rugpiūčio 22: Marcelis, Anu-

sa, Karijotas, įminė. 
Rugpiūčio 23- Pilypas, Rože 

Limietė, Ringėla, Graudė. 
Saulė teka 6:04, leidžias 7:43. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karšta ir 
drėgna, apie 90 laipacių. 
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TRYS PAMA TNIAI KLAUSIMAI 

Mano rankose "Ateities' 
pirinojo nr . kopija, kurią parūpi
no dr. K. Pemkus. Jau seniai gei
džiau ją pamatyti. Džiaugiuosi, 
skaitydamas jos puslapius. Su 
ypatingu dėmesiu skaitau "Drau
gijos" redakcijos įvadinį žodį apie 
"Ateitį" ir jos uždavinius ir ran-

dn, kad nei "Ateities", nei jos skai
tytojų ateitininkų principai ir 
uždaviniai nepasikeitė. Kaip anuo 
met, taip ir šiandieną jie realūs, 
gyvenimiški. Taip ir norisi jau iš 
didelio laiko atstumo leisti į mus 
prabilti pačiai ''Draugijos" re
dakcijai, kuri leidžia "Ateitį" kaip 
"Draugijos" priedą. Štai kaip ji 
kaJįa pro šešių su viršum de
šimtmečių rūkus .(Kalba truputį 
palyginta. P. R . ) , 

"Krikščioniška jaunuomenė, 
visada par exceilenče idealiste, yra 
amžina idealų gėVbėja,' naujų 
kelių ieškotoja, ateities kūrėja. 
Būdama instinktyvi pesimizmo 
priešininkė, ji drąsiai žengia atei-
taa... nežiūrėdama į plaus atei
ties smūgius; ji visada stipri dva-
s g , nes širdyje turi meile, trijųį 
absoliutinių idealų — visų auk- j 
ščiausjos tiesos, visų aukščiausio 
gėrio ir visų aukščiausio grožio. 
Mes, senoji karta, tų idealų neįs-
.teftgėm įvykdyti, taigi mūsų ne
užbaigtą darbą skuba imti į savo 
rankas mūsų įariuomenė. Be abe
jo, k įi to darbo pilnai nenu
veiks, bet tai niekis; gerai, kad 
nors bent kiek jį pirmyn stum 
:eU. O :>-: ;.; r.---, -.\tdary*:. :.e- ]L 
;u< :arr: r :"jn.,..:":'c:iv. :ur'::": 
ūiM.; M U . r o c . c ;-nergi;,.. -.—<--
lussntą Srdį, pilną meilės ir pa-
apw ritimo. Taigi pirmiausią vie
tą "A.:-;-::;.;.-..-" -.;:>:m.> i - r - i ._> 
įMos ir mokslo Kiau^mai, dedami 

j medžiaginėmis gėrybėmis netu
ri daug pareigų. Svarbiausia — i 
saugoti savo turtus. Ir reikėtų pa
sakyti, kad medžiaginės gėrybės j 
dažnai yra lengviau išsaugoti, ne- i 
gu dvasinės. Čia užtenka sąžinin
gų sargų, užvaizdų. O dvasinių. • 
gėrybių sargai esame mes patys. ' 
Mūsų dvasinis budrumas — mū
sų didžioji galia. 

Truputi pabandžiau, nors ir 
alegoriškai, žvelgti į mūsų seni
mo ir jaunimo santykių raidą. 
Mes visi pasigendame dvasinių 
gėrybių persvaros ir dėlto visi 
kenčiame. Bent dvasinės gėrybės 
neturėtų būti nustumtos į ant
rinius mūsų uždavinius. O mes 
vis atvirkščiai. Jeigu sužinome, 
•kad fcts nors neturi duonos, tai 
pasiūlome (kaip toji karalienė) 
valgyti pyragą. 

Didžiausias mūsų veiklos tur
tas sukauptas pirmame '"Atei
ties" numery. Koks skirtumas tarp 
"Ateities" pirmojo nr. ir paskuti
niojo .po 65 metų? Nėra jokio 
esminio skirtumo ir jo negalėtų 
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I§ ateitininkijos praeities. Telšių 
•tės metu. Žemai kairėje sėdi a. a. 
das, Ęr. Dundulis, vysk. P. T r 
U stovinčių atpažįstami: P. Gail 

zc f svečiais prieš 50 m. — 1926 metais, savo metines : er.-
•i-. (nešertai miręs), dešinėje — daii. T. Valius. Sėdi: Si. 3u-
P karvelis, kun. Aparavičius, Mikalauskas, prel. J. Juodaitis. 

kun. J. Jlskis, A. Simutis, K. A. Račkauskas, P. Steckis. 
(Iš kun. A. Račkausko albumo) 
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Tai žodžiai, kuriais dr. A. Da
rnusis uždarė rtigprūč-io 7 d. Phi-
ladelphijoj įvykusi ateitininkų 
sendraugių sąjungos visuotinį su
važiavimą. Ateitininkija yra uo
la savo principais, ir srovė — savo 
^šviesiais darbais, sakė dr. Damu-
'šis. ' 

Šis sendraugių suvažiavimas 
! įvyko nepaprastose aplinkybėse — 

būti, jeigu savo veikla ^ [tarptautinio eucharistinio kon
greso metu, ir buvo tarsi jo ma savo gyvenimą iv^rkome pagal j 

"Visa atnaujinti Kristuje" šūkį. 
Tiesa, pirmoji "Ateitis" nuosta
biai kukli įnamė "Draugijos" pa
stogėje. Šiandiena ji pilna elegan
cijos;, žavumo, patrauklumo, kaip 
jąi ir dera būti šiuo metu. Ta i 
padarė !aikas, pažanga, tobulėji
mas. Tačiau kaip šventumas ne-

ža dalis, kaip ir kiti lietuvių pa
rengimai šio kongreso progra-

Tokiu būdu suvažiaviman at
vykę sendraugiai turėjo progos . 
dalyvauti eucharistinio kongreso | Jie bus paskelbti vėliau. Uždą 
r specialiuos lietuvių parengimuo- į ^ i į ^ i \a^ Fderacijos vadas 

davinius skaitė d r. V. Vygantas. 
Palietes klausima, ką mes galim 
padaryti dėl Lietuvos, jis priminė 
Lietuvos. Katalikų Bažnyčios kro
niką, kuri turi būti analizuo
jama ir skleidžiama. Mes turim 
būti -šaukliai, sake dr. Vygantas, 
ir pažyrnefp> kad stipriausi šauk
liai iki šiol buvo čia gimę lietu
viai. Kaip pavyzdžius jis paminė
jo kun. K. .Pugevičių ir dr. R. 
Krickų. Mums tokių Šauklių rei
kia daugiau, ragir.o dr. Vygan
tas. 

Po paskaitos- h -<elių .pasisaky
mų iškeltais klausimais buvo 
priimti suvažiavimo nutarimai. 
kuriuos perskaitė C. Surdokas. 

ro-

redė Čiurlionio ansamblio mišrus 
choras. Diena ;prieš tai Drexel 
universitete ansamblis išpildė 
daugumoje mūsų liaudies dainas. 
Šį kartą dainavo ištraukas iš įvai
rių operų: Matadorų choras iš op. 
Traviata — G. Verdi, Rožių žy
dėjimas iš op. Cavalleria Rusti-
cana — P. Mascagni, Čigonų 
choras iš op. Traviata — G. Ver
di, Rytmečio daina ir valsas iš 
op. Faustas — Ch. Gounod, Tau 
re iŠ op. Cavalleria Rusticana ;— 
P. Mascagni ir Čigonų choras iš 
op. Trubadūrai — G. Verdi. 
Chorui dirigavo A. Mikulskis, c 
pianu akompanavo Rytas Babic-

priklauso nuo išviršinio apdaro, j ge. Sendraugiai buvo raginami da- į **•£*• ^ ^ e > i u : > ' 

iekvienos rimtos 
igos pamatau 

Paskui jau eina ir ateitininku 
veiklos detalės, kurios turės rasti 
vietos. "Ateities" puslapiuose. Kas 

j . skurdaus ar brangaus, taip yra ir su 
"Ateitimi". Kai pirmoji pasižymi j 
dideliu kovingumu, tai po 65 me
tų ji jau kafba apie pakantą — 
toleranciją, ekumeninio sąjūdžio 
įtaka, povatikaninio susirinki
mo dvasią, besiveržiančią ne tik į 

.aukštumas, bet ir į platumas. 
™ 'Šiandieną suprasta pilniau, kad 

visas krikščioniškasis pasaulis (o 
ne vien katalikiškasis) priklauso 
Kristui. Vienybės dvasia, nors ir 

fcas serumo pasitikėjimas jauni
mu, kad jis tikrai pastūmės darbą 
idealo linkme. Tačiau tuoj pat 
kyla klausimas, kodėl šių dienų 
senimas toks nepasitikįs savo jau
nimu... Juk jam nei energijos, nei 
meilės, nei pasiaukojimo netrūks 

pamažu, kaip i r garstyčios grūdas, 
ita skaitytojui į akis jau ir pa- kada. nors išaugs didžiu medžiu, 
ne reda&rįos "žody, tai visS- kuriame dangaus paukščiai — 

visi krikščionys -r galės įsitekti, 
jei tik jie visi supras, kad kiekvie
no krikščionio šventėjimas yra 
gyvenimo pagrindinis uždavinys. 

Mes- visi esame verste užversti 
dvasinių gėrybių pasiūla, tik 
mūsų paklausa tokia dažnai 

ta?...O gal mes patys kalti, juofmenkutė, tokia primityvi. Mus 
per mažai pasitikėdami? Ged dėl 
to drehame.ir d S savo ateities? 
Ir čia mums reikėtų užsispyru
siai pasvarstyti. Af "mūsų veiklos 
gairėse nėra spragų? Kur. yra 
jaunimo energijos nutekėjimas?j 
Ar čia nebus ir senimo nenugin
čijamos kaltės ir kodėl? 

Pirmame "Aterites*1 nr. yra pa
grindinis 21 puslafrfo Prano Do
vydaičio straipsni?: *Trys pama
tiniai klausimai". Tai garstyčios 
grūdas, kurį jis* pasėjo Lietuvos 
katalikiškojo jaunimo širdin. Ir 
dabar matome, į kokį medį jis iš
augo ir kokius vaisius neša. Kaip 
ir antraštė sako, čia įjungtos trys 
pagrindinės problemos: L Kuo 
mes save vadiname ir kodėl? 
2. Ką mes matome aplink save. 
3. Mūsų priedermės (pareigos), 
siekiai ir keliai prie jų. 

Kai sūnus paveldi tėvo sunkiu 
vargu sukrautą didelį turtą, tai 
dažnai jis nežino, kodėl jis turtin
gas. Jis, gal būt, pagalvoja: Tėvas 
buvo kvailas, nežinojo, kur turtų 
dėti, tai ir atiteko man. Juos aš 
mokėsiu pralėbauti. Tai jau dau
giau, negu sunūs palaidūnas, nes 
jam atiteko visas tėvo paliki
mas ir iam neteks kiaulių ėdalu 
aMžtiritis. 

Kai paveldėj ime didelis, kai 
esame ypač tortingi, tai nedaug 
apie sava ir tamaroma Turtinsi 

dažniau vilioja sūnaus palaidū
no dalia, negjj didžiosios dvasi
nės versmės. 

Su savo pamatiniais klaupi-! 
mais Dovydaitis nei pats nekly
do, nei k f t ų ' n e k i a i d m o . ^ G y v o - Į ^ . ^ 
šios Dvasios versmės išaugino 
ateitininkijos ąžuolą, kurio pavė
sy, mes' bręstame: I pamatinius 
klausimus mes turime savo šir
džių krauju atsiliepti. Pranas Do
vydaitis, rašydamas' tris pamati
nius klausimus, nebuvo nei vizi-
ninkas. nei fantastas. Jis buvo 
nuostabus realistas. Toks jis pasi
liko visa gyvenimą iki kankinio 
mirties, iki šventojo. Jis buvo 
užmuštas už tikėfimą į Kristų, 
nuo kurio iki pat šios dienos ate
izmas Lietuvos jaunuomenės 
nesugeba atplėšti. . 

Mes matome šiuose klausi
muose Praną Dovydaitį, studen
tą kataliką,' išeinanti į kovą su 
nihilizmu, ateizmu ir kitokiu 
dvasiniu nuosmukiu. Ar ir mūsų 
šių dienų situacija nėra ne tik 
panaši, bet dar ir lenkianti savo 
sataniškomis apraiškomis? Ką 
jis matė aplink save, mes savo ho
rizontuose taip pat nieko giedres
nio nematome ir patys nepajė
giame išbristi iš mus supančio 
košmaro. 

lyvauti lietuvių pamaldose Phi 
ladelphijos katedroj, kur šv. Mi
šias koncelebravo vysk. V. Briz-
gys su keturiai? kitais lietuviais 
vyskupais — A. Deksniu, L. Po-
viloniu, R. Krikščiūnu ir Ch. Sa-
iatka, o giedojo Čiurlionio an
samblis. 

Po pamaldų ateitininkai susi
rinko Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje užkandžiams. į kuriuos taip 
pat atsilankė vyskupai ir didelis 
skaičius kunigų. Sąjungos vice-
pirm. J. Vaitkus trumpu žodžiu 
>asvėikino garbingus svečius. Šiltu 
žodžiu atsakė vysk. R. Krikščiū
nas, pažymėdamas, kad mūs vi
sus riša tėvynės meilė. 

Po užkandžių suvažiavimą ati
darė Philadelphįjos sk. pirminin
kė G. Mačiūnienė. Pirmininkauti 
buvo pakviesti dr. A. Darnusis ir 

[Vyt. Volertas, o sekretoriauti — 
K. Kebh'nskienė ir A. Tilmanienė. 
Mandatų komisiją sudarė V. 
Vaitkus, A. Vasaitis ir P Ąžuo
las, o nutarimų komisiją — C, 
Surdokas, A. Radžius ir K. Vaiče-

Suvažiavimas,_ praėjo darnia 
nuotaika. Pagal mandatų komi
sijos pranešima, dalyvavo 35 at
stovai ir 36 svečiai. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu. 

(v. iO 

\5," 
iliMi kolei i m 

nigai iš Lietuvos. V. Šalčiūnas dė-
:.y:_ už i:s;.i,"_<y~cį ~r pr^įc par
vežti, nuoširdžiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus bro
l iams ir sesėms Lietuvoje. 

P o to ' se.vr -:u^pažinimas su 
Č i u r l i o n į : a : s . užjūrio svečiais, 

: -..ir.lrrMsIs v a.< aro \so~j.cz:-i\<. oa-
sivaišinimas bei pasilinksmini
mas. 

Br. Vaškams 

&VYLYŠ 

kas. 

Žodžiu sveikino vysk. A. Dek
snys, Aid. .Šlepetytė-Janačienė — 
Liet. Kat. Moterų vardu, o Biru
tė Venskuvienė — Prancūzijos 
ateitininkų vardu. Raštu sveiki
no Lietuvos atstovo VVashhagto-
ne pareigas einąs dr. S. Bačkis; 
d r. D. Jasaitis ir kiti. 

Sąjungos vicepirm. J. Vaitkus 
padarė pranešimą apie sąjungos 
veiklą ir perskaitė pirm. J. Lauc-j 
kos laišką iš Europos. 

Paaiškėjo, kad ateitininkų 
sendraugių sąjunga turi apie 1300 
r.arių; karie pasiskirstę į 17 sky
rių iš jų 13 veikia Amerikoje. 
Sendraugiai gausiai dalyvauja lie
tuvių bendrinių organizacijų 
veikloje, bet pasigesta gyvesnio 
susirūpinimo savąja organizacija. 

Po pranešimo buvo apsvarsty
ti kai kurie įstatų pakeitimai. 

Philadelphia, Pa. 
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

KONCERTAS IR SALĖS 
DEDIKACIJA 

Tarptautinio Eucharistinio 
kongreso metu Philadelphijoje į-
vyko keletą stambių įvykių. Veik 
visuose jų dalyvavo miLų pažibs 
iš Clevelando atvykęs Čiurlionio 
ansamblis. Rugpiūčio mėri. 7 d. 
čiurličniečiai savo dalyvavimu 
padidino Lietuvių namų didžio
sios salės dedikavimo iškilmes. 
Tą vakarą programa susidėjo iš 
dviejų dalių: salės.iškilmingo pa
vadinimo M.K. Čiurlionio vardu 
ir koncerto. 

Iškijmes trumpu žodžiu pradė
jo Vincas Šalčiūnas, Lietuvių na
mų prezidentas. Apie salės dedi
kacijos reikšme ir .iškilmių pras-

J mc kalbėjo inž. Vytautas Voler-
tas . " 

Drexel universiteto auditorijoj 
buvo atskleistas mūsų liaudies 
dainų lobynas, o čia grožėjomė? 
senais klasikų kūriniais. Nuosta
būs, žavingi pirmosios dainos 
garsai užvaldė klausytojus ir juos. 
lyg užburtus išlaikė iki pabaigos. 
Dirigentas -sugebėjo iš daininin
kų išgauti kažką nepaprasta. 
Klasikinės muzikos mėgėjai pa
sijuto tikro grožio pasauluje. Atsi
dėkodami klausytojai nesigailėjo 
delnų, ypač programai pasibai
gus. Tai buvo išraiška gilios nuo
širdžios padėkos dirigentui ir 
choristams. Programos atlikė
jams buvo įteikta didžiulė pinti
nė gražių gėlių. 

V. Šalčiūnas Lietuvių namų 
vadovybės ir visų koncerto da
lyvių vardu ansamblio vadovui 
ir visiems čiuriioniečjairts išreiš
kė nuoširdžią 'padėką už taip 
puikia: atliktą programą ir 
suteiktą dvasinę atgaivą. Jis taip 
pat linkėjo ansambliui ir jo va
dovams sėkmės, puoselėjant lie
tuvišką . dainą ir populiarinant 
\J\K. Čiurlionio vardą. Rytas Ba- m^freežfli 
bickas, ansamblio chormeisteris, 
dėkojo Ph-ladelphijos lietuviams 
už malonų čiurlioniečių .priėmi
mą ir globą laike Eųcharistirnc 

Kox-a savaite Į.r:e2 rug.^Į.:--
"-c pabaigoje liepos a r p r a d i n e 
rugpiūčio. žmonės, vaikščicKiarc: 
a p i n k rugių lauką, nusiskindavo 

1 po varpą rugių ir jas lukštenda
vo : ižsiimtiavo po rugiu, grūdą 
ir vaisrvd&vo. I r tak> išlukštenda-
.'o visą rugiu, varpa. 

pundelį svilindavo. Kai nudegda
vo :.. v į : . v ; ūsa: :ada rugiai. 
d a r kieK rruuKŠr-oki, pasidary
davo laisvi, ir lengva būdavo iš
imti ir valgyti. Tie grūdai tu
rėdavo t am tikrą ugnies skocį, 
ir juos vaikai labai mėgdavo 
•-alavu. C:a ouvo re- -i.eK valgis, 
kiek žaidimas, ši toks apsvilintas 
rugių varpų pundelis buvo va
dinamas Suvalkų k r a š t e švyliu. 

Būtų kiomų, jei koresponden
t a i pasisakytų, ar buvo toks pa
protys ir kituose Lietuvos k raš 
tuose. 

Jonas Bernotas 

Bet, Kad būtų greičiau, vaicai 
išsigalvojo tuos varpos rugių 
ūsus . kurie būdavo apsupę var
o je grūdus, svumti — nuaegin-

tl. Suskindavo mažą pundeli 
varpų, susikurdavo lauke maią 
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— Kad žmogus savo nelaime ži
notų, po kubilu pasikavotų. 

lietuvių patarlė 

Paieškojimas 
A.VDRICNĄ ALEKSĄ, apie 60 m. 

amžiaus, paieško JUOZAS JUKNE
LIS iš Šiaulių. Atsiliepti prašome 
adresu Romas Saulius, 526 S. Vic-
tory, Waukegan, 111. 60085. 

PETER A. MIKUŽIS 
praneša sa?o restorano 

THE HOUSt OF WINDS0R 
RESTAURANT 

ATIDARYMĄ 
rugpiūčio (4-2! dienomis 

WOT)S0R INU 
6565 N, Marmiienn Rd, 

Rosemont, Illinois 
Išnuomojamos pokyliams salės 

15-850 svečių skaičiui. 

TEL. 298-3320 — 298-3321 
4 vr . 

persr:n*JX :i_a.-:as. 
range atidaryta 11 v.r. 

Kavinė veikia visą parą. 

Parengimą savo a t s ib ikymu 
pagerbė iš Vokietijos atvykęs 
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FRANK'S TV and RADIO. 
IMI 90- HAL8TED STREFT FEL -
RADUO n» STPPEO VPARATL PARDAVIMAS fF 
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l i M U . 
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*iSTMAS 

; APARATU 

Jvykio liudininkais i sceną bu
vo pakviesti Čiurlionio ansamb
lio vadovas Alfonsas Mikulskis, 
Šv. Jurgio parapijos vikaras kun. 
Pranas Ja saiką. Lietuvių namų 
direktorių tarybos pirm. Ge
diminą, Surdėnas i r du stam
biausi Liet. namų bendrovės ak-v| 
cininkai: advokatė Onutė Valaš^ 
naite (atsto\'avo motiną) ir Pra
nas Bazas. V. Balčiūnas paprašė 
A. Mikulskį atidengti M.K. Čiur
lionio paveikslą, primindamas, 
kad nuo dabar Čiurlionis bus sim-
bo>;*r*s safo globdfaft. Kun. P. Ja-
ra.ška atliko menės dedikavimo 

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

Dėl centro valdSbos sudarymo 
; nutarta įgalioti centro valdybą apeigas. Iškilminga, .akta pasira-
į pavesti skyriams pagal alfabetą še- A Mikulskis, kuru P. Jaraška, 
j pasirūpinti naujos centro valdy-. G. Surdėnas, V. Šalčiūnas, O. Va-
I bos sudarymu. \ ląšinaitė ir. P. Baras, 

PranasBazminasl Paskaitą a p ^ seądraujfiįį už- i .Antręje pro^amos dalyje pasi-
- . 
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Naujof pajėgos — " 

GYVENIMUI RUDENĖJANT 
Amžius ir am* 
natūralus žmo-
kelias, kaip ir 

Vasara dar nesibaigė ir ruduo kartų skirtumai. 
3ar neatėjo. Bet vienas, grįžęs iš žiaus našta yra 
suaugusių vasaros stovyklos, sa- gaus gyvenimo 
vo įspūdžius trumpai išreiškė: metų sezonų — iš pavasario į va-
"Kasmet daugiau jaunimo, nors sąrą, iš vasaros į rudenį ir žiemą, 
jis ne toks jaunas. Kasmet senes- Vieni, grįžę iš stovyklų, paten-
ni ir labiau pavargę ankstyves- kinti pasakoja, kad jie turi pava-

GRĖSME RODEZIJOS BALTIESIEMS 
Anglosaksų ir juodųjų spaudžiamo krašto netikra ateitis 

'Kiekviename žemyne yra poli
tinio aižėjimo, bet didžiausio su
trikimo reikia laukti Afrikoje. 
Daugumos šio žemyno valstybių 
atsiradimas priklauso nuo buvu
sių kolonijų sienų susiklosty

mų stovyklų lankytojai". Tikrai duotojų švietimui, visuomeni- mo. Atsirado dirbtinos valstybės, 

GEDIMINAS GALVA 

nes jos nejunge tos pačios gen
ties gyventojų. Afrikiečiai netu
ri didesnės patirties valstybėms 
valdyti ir savo ūkiui tvarkyti. 
Tarp juodųjų valstybių kyla 
dažna trintis. Ši trintis padidėjo, 
kai pietinėje Afrikoje tebevyksta 
intensyvi kova tarp juodųjų ir 
baltųjų. Ji dar paaštrėjo, kai Ki
nija, Sovietai ir vakariečiai ėmė 
varžytis dėl įtakos juodajame že
myne. Šiose varžybose Pietų Ro-
dezija, jau vadinama Zimbabve, 
liko vieniša. 

Rodezijos veidas 
Rodezija, centrinės Afrikos 

pietinis kraštas, valdo 150,333 kv. 
mylių plotą. Jos gyventojų skai
čius siekia 6,1 mil., kurių 94 proc. 
yra juodieji: bantai, mašomai, 
matabelai. Oficialioji anglų kal-

monę. Parlamente ir vyriausybė
je yra juodųjų, bet sprendžia 
baltieji. Genčių vadovų taryba 
naudojasi tik patariamuoju bal
su. Juodieji naudojasi savivalda 
7 provincijose, bet turi vykdyti 
centrinės valdžios sprendimus. 

Šalis turtinga mineralais, kaip 
anglimi, chromu, variu, nikeliu 
ir fosfatais. Wankie anglies kasyk-

jis nieko nenorėjo įžeisti, nes, niam, politiniam darbui. Kiti 
būdamas pensininkas, tiko savo grįžę kalba priešingai — vyres-
amžininkams. Taip pat pastebė- nieji viską užgožia ir nenori pri-
jo, kad tie, kurie būdavo jauna- imti nieko, ką siūlo jaunesnieji, 
mečių skautų ar ateitininkų sto- galį keletą metų gerai dirbti. Tų, 
vykiose, dabar jau yra vadovai, kurie tik pradeda reikštis visuo-
paskaitininkai, pranešėjai, atėję meninėse eilėse, kurie reiškia sa-
iŠ tikro patriotinio nusiteikimo vas pažiūras politiniais klausi-
pasidalinti" mintims,bet turį sa- mais arba ieško naujų metodų 
vas pažiūras į dabartį ir į lie- švietime ir jaunosios kartos auk-
tuvišką veiklą. Įėjime, nuomonės net laikomos 

Kai į stovyklas susirenka įvai- pavojingomis, Tačiau, kad vyres-
raus amžiaus žmonės, siekti tų nieji, turėtų trauktis ir vis-
pačių tikslų, negalima sakyti, ką užleisti tik viduriniajai ar 
kad yra kartų skirtumas, kurio jaunajai kartai, nė vienas tiesio-
dabartis neleistų peržengti. Ta- giai nesiūlo. Vieni ir kiti siūlo 
čiau vieni ir kiti pastebi, kad keistis Idėjomis, patirtimi, bet 
kartų skirtumas artėja, užtrinda- amžiaus naštą vertinti patari
mas net tą plyšį, kurį sudaro muose, o amžiaus pajėgu-
amžius. Čia visus jungia tautiniai mą naujiems darbams ir naujų 
interesai ir noras savo tautinę veiklos būdų ieškojimui, 
tapatybę ne tik išlaikyti savyje, * 
bet dar ir pratęsti ateinančiose Dar nedarome suaugusiems j ba, nors krašte yra tik 5 proc. an-
kartose. skirtų stovyklų ir studijų vertini- Į glosaksų. Jie valdo valstybę ir du 

Stovyklose betgi pastebima, rno, nes tuo tarpu nežinomi jų trečdalius geriausių žemių ir pra-
kad jaunesnieji intelektualai į rezultatai. Bet jau dabar galima 
dabartį ir ateitį žvelgia tikroviš- daryti išvadas, kuriomis turėtų 
kesnėmis akimis. Jie žino, kad naudotis lietuvių tautinio išsi-
tai, apie ką jie kalba, gali būti laikymo ir kovos už pavergtos 
vykdoma jų pačių. Tuo tarpu se- tautos ateičiai darbai. Vieni tu-
najai kartai viskas atrodo pro rės suprasti, kad jų gyvenimas 
sentimentų prizmę, tartum gy- jau y a pasiekęs rudens ar net 
venimas būtų sustojęs, tartum žiemos laikotarpį. Tai nereiškia, 
priešas, kuris siekia ne tik pa- kad jame nėra nieko gražaus ir 
vergtą tautą, bet ir jos išeivišką kilnaus, bet tai reiškia, kad jo 
dalį sunaikinti, nemėgintų savo derlius yra aruoduose — senes-
čiuptuvais užgriebti kartu pa- niujų darbo vaisiais naudojasi jie 
vergtuosius ir laisvuosius. patys ir -jaunesnioji tautos dalis. 

Pažinti priešą tokį koks jis yra, Naujus želmenis ir naujus vai-
reiškia ieškoti priemonių prieš sius turi nešti tie, kurie dar gy-
jį kovoti dabartyje, kaip ir jis da- vena pavasario, ypač vasaros se-
bartyje mėgina mūsų tautą net zoną. Jų energija, mokslinis pasi-
svetimose žemėse sutriuškinti, rengimas, tikroviškas žvilgsnis į 
Stovyklose ir studijiniuose pokal- dabartį ir ateitį, nepaliekant už-
biuose lengviau pastebėti, kad maršty ir praeities, turi šiandien 
vyresnieji nori taikyti kovos bū- būti ugnis, kaitinanti tautinį gy-
dus, kokie tiko prieš trisdešimt vvenimą išeivijoje, kad jo kaitra 
metų, jaunesnieji nori kovoti da- siektų ir pavergtuosius. • SUgebėjįm0 rasti sutarimo su juo-
bar, šioje vietoje ir šio mek) bū- Vidurinioji ir jaunesnioji kar- Į daisiais ir visiško politinio issi-
dais, kuriais paveiktų ir viešąją tos neturi atmesti viso, kas jau 
opiniją ir kitų susirūpinimą. buvo pasiekta, nes gyvenimas 

* nėra prasidėjęs tik su jais, bet 
Darant išvadas iš įvairių sto- siekia šimtus metų į praeitį, 

vykių ir studijų, nereiškia, kad Tauta laikosi praeitimi, dabarti-
reiktų viską priimti, ką jaunes- mi ir siekia ateities. Kai sustoja 
nioji karta siūlo, arba viską at- kuriame laikotarpyje, tai nei tau-
mesti, ką pateikia vyresnieji, ta, nei asmuo neturi šaknų, su-
Vieni ir kiti turi kilnių idėjų, leistų praeities podirvyje, nei da-
praktiškų planų, kaip lietuvišką barties syvų, maitinančių tauti-
veiklą išeivijoje sustiprinti ir nę veiklą, nei ateities, skatinan-
kaip pagelbėti pavergtai tautai čios siekti tautos tikslų. Organi-
toliau išsilaikyti prieš rusinimą, zacijoms reikia naujų pajėgų, bet 
persekiojimus ir prievartą. Ta- tos pajėgos neprimetamos iš ša-
čiau viena išvada vis dėlto perša- lies —jos išauga o.rganizacijose 
si. Ji liečia pačią veiklą, o ne tik kartu su ankstyvesniais jų vado-
pasiūlymus, rezoliucijas ir nuta- vais ir nariais. Veiklai reikia sū
rimus, manių vadovų, naujų idėjų ir lai-

Gyvenimui rudenėjant, vyrės- ką atitinkančių priemonių, bet 
niesiems turi būti aišku, kad jų jie neatsiranda, nesinaudodami 
jėgos jau nėra tos pačios, kokios vyresniųjų patirtimi ir netaisyda-
buvo tautinėn veiklon įsijungus, mi savo klaidų ar netobulinoa-
Kadaise vienas garbingas savano- mi atliktų darbų. Tai kelias tos 
ris, lyg norėdamas priminti savo kartos, kuri šiandien užima ar 
ir kitų aukas dėl Lietuvos laisvės, greitai užims tautinės veiklos ir 
viešai pasigyrė, kad savanoriai ir laisvės kovos frontines linijas, 
senieji kariai dar nepavargo. Tautinė veikla išeivijoje nėra 
Daugeliui tai buvo keistas pasi- nei paskirų asmenų, nei paskirų 
gyrimas, bet jis bent dalinai ir organizacijų monopolinė veikla, 
teisingas. Retas tepavargo savo Tai visos lietuvių sąmoningos vi- 44 
idėjomis ir rūpesčiais, kad tautos suomenės rūpestis, kuris turi ska-
ateitis būtų geresnė, bet tikrovė tinti, kad pavargusių ir amžiaus 
rodo, kad daugelis jų pavargo prislėgtų veikėjų vietas laiku 
darbams, kuriuos jau dirba jų užimtų naujos pajėgos, nes kovos 

kelias į laisvę dar yra ilgas. 
Pr. Gr. 

pytų baltųjų teises, jų 
galią ir ūkinį vyravimą, 
tiesiems teliktų tik vienas kelias 
— apleisti Rodezija. t 

Valstybės departamento sekre
torius H. Kissingeris netrukus pa
sekė Angliją ir reikalavo: "Mes re
miame tautų apsisprendimą, dau
gumos valdžią, vienodų teisių 
įgyvendinimą ir vienodų teisių 
visiems žmonėms įgyvendinimą 
pietinėje Afrikoje. Visa tai turi 
remtis doroviniais pradais, tarp
tautine teise ir pasaulio taika. 
JAV sieks įgyvendinti daugumos 
valdžią Rodezijoje". 

sostinėje Salisbury. Baltųjų žem
valdžių, menkas saugumas, nes 

politinę ir Rodezijoje ruošiami sukilėliai. 
Bal-jRugsėjo mėnesį jau būsią daugiau 

kaip 4000 juodųjų ginkluotų 
sukilėlių. 

Rodezijos vyriausybė panaudo
jo griežtas priemones pasiruošti 
lemtingai kovai. Dalis baltųjų 
bandė parduoti turtą it iškėliau-1 <u r l* >1S ^ * 
ti. Namų ir ūkių kainos žymiai 
krito. Baltųjų vyriausybė ėmė 
trukdyti piliečių išvykimą. Bal
tųjų šeimai leidžiama išsivežti 
tik 895 Rodezijos svarus. Karinė 
prievolė liečia vyrus, moteris ir 
net 16 m. vaikus. Du trečdaliai 
biudžeto skiriama karo reikalams. 

Rimties ratodelel -

DIEVO TAUTOS VISUOTINUMAS 
Dievo tautos visuotinumą] Nors Bažnyčia yra visų tautų 

svarsto dogmatinė Bažnyčios! Bažnyčia, bet ji nieko iš tų tau-

Tai gražūs šūkiai, rodą anglo 
saksišką pasimetimą. Tie šūkiai 
skamba ciniškai, kai taikomi tik 
vienam kraštui Afrikoje. H. Kis
singeris pamiršo, kad iš 37 juo
dųjų valdomų valstybių tik 
Botsuanoje, Gambijoje ir Mauri
cijuje gyventojai naudojasi demo
kratinėmis laisvėm!:. K-tose juo
dųjų valstybėse vyrauja žymiai 
didesnė priespauda kaip Rodezi
joje. 

Karo pavojus 

Rodezijos baltieji yra vieniši. 
Būtų galima nekalbėti apie 278, 
000 baltųjų ir jų valdžią, jei 
Rodezijai negrėstų karas ir ji ne
taptų pilietinio siautėjimo žaiz
dru, kuris gali pakeisti pietinės 
Afrikos politinį veidą. 

Jie negali pasikliauti Anglija, 
JAV ar Pietų Afrikos respublika, 
nes ši pergyvena didelius vidaus 

los — didžiausios pasaulyje. Daug i sukrėtimus. Rodezija apsupta Zam 

Rugpiūčio 8 d. Rodezijos įvyk 
dytas karinis puolimas Mozambi
ke, sunaikinimas 300 mozambi-
kiečių (partizanų, karių ir civi
lių rodo nepaprastą baltųjų ner
vų įtampą. Šio žygio sukeltas 
džiaugsmas netrukus atnešė aša
ras. Po trijų dienų iš Mozambi
ko patrankomis buvo apšaudy
tas Umtali miestas Rodezijoje. 
Patrankoms pradėjus kalbėti, juo
dieji skubiai ruošiasi smogti Ro
dezijai ir ten sunaikinti baltųjų 
atsparą. 

išveža tabako, kukurūzų, med
vilnės ir žemės riešutų. Juodųjų 
uždarbis tesiekia 15 proc. baltųjų 
gaunamo. 

Daugumas vietinių yra animis-
tai. Tik 15 proc. gyventojų yra 
krikščionys. 

Anglosaksiškas pasimetimas 

Nėra ko girti Rodezijos baltų
jų gobšumo, jų vyriausybės ne

tari r 
poli 

jungimo, nes jie nutraukė ryšius 
su Anglija ir vis nerado paken
čiamo sambūvio su juodaisiais. 

Anglija vis dar nepamiršo senų 
sąskaitų su Rodezija, kai 1965 
m.ji pasiskelbė nepriklausoma, o 
1970 m., padariusi baltųjų atsi-
klausimą, visai nutraukė politi
nius santykius su angliškąja ka
rūna. Santykiai ypač nuo 1973 
m. žymiai pablogėjo. Anglija darė 
žygius, kad Rodezijos juodiesiems 
būtų suteiktos politinės teisės, o 
kraštą valdytų dauguma. 

Anglijos ministerio pirminin
ko James Callaghano 1976. III. 22 
reikalavimas per dvejus metus 
įvesti juodųjų absoliutinės dau
gumos vyriausybę žymiai apkar-

bijoi. ir Mozambiko. Zambijos 
prezidentas K. Kaunda jau anks
čiau pareiškė: "Mes ruošiamės 
karui, kuris užsitęs, kol juodieji 
valdys Rodezija". 

Zambijos — Rodezijos pasieny
je neramu. Mozambiko 800 my
lių ilgio pasienyje jau seniai įpra-

BOLTVIJOJE RASTA 
NEŽINOMA KULTŪRA 

Pietų Amerikoje, Bolivijoje, 
rasta iki šiolei nežinoma kultū
ra iš laikotarpio tūkstantį me
tų pr. Kr. ir 500 metų po Kr. 
Tai paskelbė britų žurnalistas ir 
tyrinėtojas Russ Salmon. Sal-
mon parodė tos senos kultūros 
likučių fotonuotraukas. Jau pra
eitais metais Salmon pateko į j', 
spaudą savo žiniomis ir tvirtini
mais, kad Bolivijoje dar yra 
bent trys neatrasti inkų miestai. 

Salmon mano, kad jo naujieji 

konstitucija. Nors visi žmonės 
yra Dievo pašaukti ateiti į Die
vo tautą, bet ne visi jai priklau
so. Dievas nori, kad jo tauta plis
tų po visą pasaulį ir tarp visų 
tautų ir gyventų, kol ateis Kris
tus ją uždaryti. 

Dievo tauta yra šventa tauta, 
ir sudarė su ja 

naują sutartį per Jėzų Kristų. I 
išganymą visi žmonės yra pa
kviesti be jokio skirtumo, bet iš
ganomi tik tie, kurie nori būti 
išganyti. Ir Dievo tauta yra jo 
skirta jungti savyje visą žmoniją, 
bet Dievas jai parenka tik tuos, 
kurie ji myli, pas jį ateina ir no
ri būti jo išgelbėti. 

Dievas davė žmogui laisvą va
lią pasirinkti ir jo valią gerbia. 
V. Jėzaus noras išgelbėti visus 
žmones. Kaip vyriausias žydų ku
nigas pranašavo apie Jėzų, kad 
Jėzui reikės mirti už visą tautą ir 
ne tik už tautą, bet ir tam, kad 
suburtų vienybėn išsisklaidžiu
sius Dievo vaikus (Jn. 11.52), 
taip Jėzus ir mirė už visus Dievo 

tvaikus, kad juos visus padarytų 
dangaus karalystės piliečiais. 
Žmonių išganymo idėja Dieve 
yra labai plati, tik žmonės, jos 
nesuprasdami ją susiaurina. 

Nepaisant, kad Dievo tauta 
yra labai Įvairi savo žmonėmis 
dėl daugelio tautų, rasių ir kal
bų, bet visi yra Kristaus broliai, 
visi yra šv. Dvasioje Kristaus 

ir nieko nenaitcma. tų neatima 
priešingai, ji 
gero jų polinkiuose, papročiuose 
ką kiekvienoje 

priima ir puoselėja, 
Šiuose, 
randa tautoje 

laimėjimuose — visa ji priima, 
nuskaidrina ir pašvenčia, nes tai 
yra jų pačių dovanos, teikiamos 
Dievui. Be to, Bažnyčia, .veikda
ma tautose, tampa ir atskiros 
tautos Bažnyčia: Lietuvos Bažny
čia, Lenkijos Bažnyčia, Amerikos 
Bažnyčia ir t. t. Ji naudojasi 
kiekvienos tautos žmonėmis, ku
rie jai (priklauso, kalba, kultūra, 
laimėjimais. Bažnyčia yrą tautos 
dvasinė globėja ir stiprintoja. Jei 
tautų valdžios bendrauja su Baž
nyčia, Bažnyčia išvedamas į di
deles Dievo palaimos malones. 
Tačiau kur valdžios kovoja prieš 
Bažnyčią ir tikėjimą, jos sugriau
na ir savo tautas, jų kultūrą, ir 
gerovę. Tautos jų valdžioje tam
pa lyg nusikaltėlių stovyklomis. 
Komunistinėje Rusijoje žmonės 
paversti elgetomis, alkani. Rusų 
valdžia juos apiplėšė ir iš fą vis
ką atėmė. Atėmė ir laisvę — lais
vę galvoti, melstis, kurti, gyven
ti ir turėti savo nuosavybę. Ten, 
kur nėra Dievo, yra pragaras. 
Yra gera gyventi toje tautoje, 
kurioje yra Dievas. 

Visos atskirų tautų Bažnyčios 
yra lyg Kristaus žibintai, spindį 
Kristaus šviesa. Jos veikia su Kris
taus Bažnyčia ir yra jos integra
linė dalis. Visoje Bažnyčioje yra 
vienas Kristus ir vienas Garryto-

puotos stalo ir liturgijos dalyviai. | jas. Šis visuotinumo bruožas, 
Šv. Dvasia, nužengusi per Sek 
minės į Dievo tautą, jungia vi
sus vienybėn, švelnindama ir 
lygindama nelygumus. Dievas 
atsiuntė savo Sūnaus Dvasią, 

p visos Bažnyčios ir visų ti
kinčiųjų jungiantį pagrindą, ku
riuo jie vieningai laikosi apašta
lų mokslo, bendrauja ir laužo 
duoną, ir visi meldžiasi (32 p.). 
Visos tos rasinės kovos, kurios 

puošias Dievo tautą, yra paties 
Viešpaties jai dovanotas. Bažny
čia juo patvariai siekia surinkti 
visą žmoniją apie Kristų ir su
jungti Šv. Dvasios vienybe (32 
p.). J. Budzeika 

atradimai patvirtins teoriją, kad 
sidėjo kovos. Kubiečių paruošti I kone visa Pietų Amerika buvo įvyksta tarp žmonių, yra prieš 
Mozambiko kovotojai pradėjo kadaise apgyventa priešistorinės \ Bažnyčios ir Kristaus vienybę, 
siausti Rodezijoje, sprogdinti ge-1 tautos, kurios kultūros lygį ga- j Dažniausiai jos vyksta 
PŽ'inicplin W i n s ; įiT-rmlrĮiruiti t ran Įima nalvpnnti KII «pnnvo« trra-lrn 1.- _ • . ležinkelio bėgius, užpuldinėti trau Įima palyginti su senovės graikų 
kinius, atlikti sprogdinimus net ir romėnų kultūra. (t) nors 

Ten, 
suorganizuotos iš 

kieno 
šalies. 

kur tų pašalini 4 organiza-

BRITTj BEDARBIAI GALI 
METUS ATOSTOGAUTI 

ISPANIJOJE 

Britų vyriausybė nutarė, kad 
Britanijos bedarbiai gaT) metas 
atostogauti Ispanijoje, nenusto
dami bedarbio pašaipos. Vienin
telė sąlyga ir apribojimas yra, 

torių nėra, nėra ir kovų. Žmonės i kad jie turi prižadėti sugrįžti, 
gyvena vieni su kitais be jokio jeigu darbo aprūpinimo tarnv-
pykčio. ba suras jiems tinkamą darbą. 

Visus jungia tikėjime Kristaus: Bu šiol joks šelpiamas bedarbis 
įsteigti sakramentai, kaip išga- negalėdavo išvykti iš krašto, ne-
nymo priemonės, nes jie visus į nustodamas bedarbio pašarpos. 
gydo iš asmeniškų ydų. Bendras į Darbo ministerija tačiau paskel-
visų ryšys yra vienas ir tas pats į bė, kad ši priemonė taikoma be-
tikėjimas, kuris visus jungia į vie-' darbiams išvykstantiems į Ispa
ną Kristaus bendruomenę. Tad ID j ją, nes su Ispanija Didžioji 

Britanija yra Budariusi atskirą 
sutartį. Opozicija ir kai kurie 
laikraščiai yra šiam potvarkitii 
priešingi. (t) 

Kasdieninės pilietinio karo aukos Beiruto mieste, Libane. 

ir visos tautos bendras įsitikini 
'. mas yra neklandingas, kaip prie-
. žodis sako, "Vox populi, vox Dei 
— tautos balsas, Dievo balsas". 

' ''Tikinčiųjų visuma, būdama pa-
. ičpta, negali tikėdama klysti. Šią 
I ypatingą savybę pareiškia ant- Juokas yra trumpiausias" at-
Į gamtinė visos Bažnyčios tikėjimo j stumas tarp dviejų žmdeių. 
I nuovoka" (30 p.). — Victor Borge. 

AUŠRA IŠEINA I GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VTNČERYTfc 

vaikai ar net vaikaičiai. 
Čia yra kartų susijungimas ir 

APARATAS DIRBTINĖMS 
KEPENIMS GAMINTI 

Japonijoje, Nagoios medicinos-
mokyklos gydytojai sukūrė apara
tą, atliekantį kepenn funkciją. Jis 
labai praverčia kepenų komos me
tu sąmonės netekusiems ligoniams. 

Aparatas sudarytas iš kraujota
kos greitį reguliuojančio siurblio, 
aktyvuoto? anglies mikrokapsulės, 
kuri sugeria iš kraujo nuodingas me
džiagas, prietaiso dirbtiniam kepe
nų ekstraktui į kraują varyti ir 
prietaiso dirbtinei kepenų aplinkai 
išlaikyti. Ligonio kraujas Iš arte
rijos &ka į siurblį paskui mjkro 

kapsulėje - apvalomas nuo nuodin
gų medžiagų, gauna dirbtinio ke
penų ekstrakto ir grįžta j organiz
mą. Nuo anksčiau sukurtų dirbti
nių kepenų aparatų japonų gy
dytojų sukurtasis skiriasi didesniu 
efektyvumu, kurį pavyko pasiekti 
dirbtinio kepenų ekstrakto prietai
su. 

Aparatas išbandytas dviem ligo
niams, kurių kitais būda'is nebuvo 
galima gydyti. Keturiasdešimt me
tų amžiaus ligonė, kepenų komos 
meru netekusi sąmonės, atgavo ją 
po pustrečios valandos gydymo šiuo 
aparatu, b 63 metų ligonis atgavo J rėjo į mane 
sąmone po iO valandų gydymo. 

— Aš nepažįstu jūsų vyro! — sušukau, prieida
ma arčiau. Jūs netiesą, kalbat, jūs apsirinkau 

— Ak, nepažįįįįstu. O su kuo vakar koridoriuj... 
(ji pasakė šlykštų žodį). Dėl ko pabėgai iš mergų va
kar? Ko tau čia reikėjo? 

— Kaip jūs šitaip galit! Kaip jūs... — tariau, su
pratus, jog tai eina kalba apie Verbleckį. 

— Biaurus man tas jūsų vyras, šlykštus, man 
buvo sunku kalbėti, ėmiau žlimbti. — Išeinu ir dau
giau į tą namą kojos nebekeisiu. 

Bet išeiti nespėjau. Tuo pačiu momentu ab idarė 
kambario durys ir pasirodė Verbleckis su kažkokia 
moteriške. Ligonė staigaus siaubo apimta pašoko lovoj, 
sugriebė mane už rankos. 

— Neišeik! sušvokštė, — užmuš jis mane, pa-
piaus. šita, šita, — ji ėmė keikti moterį nepadoriau
siais žodžiaiB rusiškai ir lietuviškai. 

O viešnia visa nereagavo. Prisitraukė prie stalo 
kėdę ir lyg niekur nieko atsisėdo. 

Verbleckis nustebęs žiūrėjo į mane: 
— Iš kur tu čia?! Ko tu čia! Draugę susirado! Tu 

matai, Ania, draugę susirado. 
Vadinamoji Ania, primerkusi akis, taip pat įsižiū-

netvarkoj; — pagražė jis pirštu sau smilkinį. 
Jo viešnia išsiėmė iš rankinuko papirosą, užside

gė ir, atkišusi dažytas iūpas, vieną dūmų kamuolį iš
pūtė, kitą. 

Ji atrodė apie keturiasdešimt metų, stambi, vei
das, kaip Verbleckio išpurtęs, juodai ir raudonai da
žytas. Pasidėjusi smakrą ant rankos, ji įsižiūrėjo į li
gonę, išpūtė dar kelis dūmų kamuolius ir tarė: 

— Kaip tu galvoji, Vacka, ar ilgai dar tas skeletas 
čia kampe trūnys? 

— Duok, Dieve, mėnesį, —atsakė Verbleckis. Ma
tai, kad viena skūra ir kaulai beliko. Viduriai jau vė
žio sugraužti. 

— Su-grauž-ti, — pritarė moteris. 
Ji vėl parymojo, vėl patraukė papirosą. 
— O kur mudu bufetą statysim, a Vacka? — 

paklausė dairydamasi po kambarį. 
— Kad ir čia, — parodė Verbleckis tuščią vietą 

ta rp langų. 
— O lovą? 
— Pažiūrėsim, susitarsim. 
— Uūūū! — užstaugė pamišėlės balsu ligonė. Jos 

veidas buvo rainuotas mėlynais ir baltais vingiais, lū
pos išdžiūvusios. — Uūūū. — pakartojo vėl. 

—Na ir muzika, — tarė viešnia. —Nieko sau 
muzika. 

Ligonė ir toliau staugė. Baisu, klaiku buvo. 
— Gana, brangusis. — tarė toji moteriškė. Tu ži

nai, kas aš tokios muzikos nepakenčiu. Einam. — ji 
paėmė Verbleckį po ranka, ir jiedu demonstratyviai, 
kariškai mušdami kulnimis į grindis išėjo. 

Jiems išėjus, prasidėjo skausmai. Verbleckienė 

V vartėsi lovoje, kandžiojo pagalvę, raudojo. Sugirdžiau 
—Paicnas ji. — paaiskiao Verbto*^, — jai cia asaigiao miltdį, nieko nepadėjo. Haa atrodą, kad ji gani 

mirti, kad reikia gydytoją kviesti. Nebepaisydama 
nieko pasibeldžiau į vieną kambarį pas kaimynus. Ten 
nieko nebuvo. Koridoriuj susidūriau su merginomis 
Bet jom nieko nesakiau, nubėgau į apačią. Pasakiau, 
kad Verblickienei bloga. Gyventojai nekreipia dėmesio 
"Čia sena pasaka, sako, praeis tie skausmai." Grįžus 
sugirdžiau dar vieną miltelį, ir ligonė truputi aprimo, 
Aptvarkiau šiek tiek kambarį, pavalgydinau. Buvo 
devinta valanda, kai išėjau. 

Negalėjau atsistebėti, kokių kančių ir kokių žmo
nių esama. Stovi ir stovi man akyse iki pamisimo pa
klaikusi ligonė ir tie du taip ramiai ją bekankiną žmo
nės. • 

O rytojaus dieną ir manęs laukė nemažos vaišės. 
Antradienio rytą Žolėnienė išsiuntė mane užimti 

eilę prie mėsos krautuvės. Ji buvo girdėjusi, kad tą 
dieną į mėsinę atveš kažkokių pigių kiaulienos kautų. 
Išėjau septintą. Prieš devintą Žolėnienė žadėjo ateiti 
manęs pakeisti. Bet ji kažkur užtruko. Atėjo lygiai 
devintą. Kol aš nubėgau į darbovietę, buvo penkiolika 
po devynių. 

— Va ir ponia Verbleckienė atsirado, — tarė gar
siai Vacė. 

Aš apsidairiau, galvodama, kad iš tikrųjų Verolec-
kienė atėjo. 

— Ko vėluojies! — užpuolė brigadininkas- —?-. 
Kur Verbleckis? 

— Ką aš žinau, kur Verbleckis! 
— Turėtum žinoti. 
— Va ir Verbleckis ateina, — pasakė darbininkas. 

Šiurkus. —Atsirado vienas atsiras ir kitas. 
Supratau, kad jie apie uiarie, ir pasidariau toSia 

sunki, jog nebegalėjau paeiti. 
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MERGAIČIŲ STOVYKLA DAINAVOJE 
XX-ji Mergaičių vasaros sto

vykla {vyko liepos 18 d. - rugp. 
1 d. Dalyvavo apie 100 lietuvai
čių nuo 6 iki 13 metų amžiaus 
iš įvairių J A V ir Kanados vie
tovių. 

Stovyklos vadovybė: vadovė 
— sesuo M Paulė (Savickaitė), 
kapelionas — kun. A. Tamošai
tis, S.J ; mokytojos — Ingrida 
Bublienė, Julija Kripe vielutė. 
Nijolė Lenkauskai tė . Mažųjų 
globėja — Nijolė Snapštienė. 
Akordeonistas — Vidas Neve-
rauskas, spor to vadovas — Ri
mas Kamontas . sekretorė — Ri-
^a Neverauskaitė. ūkvedė — se-

DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. regpffifciom. 21-d. 1 senos d d y ^ a i ifeirfidave paki- ! 

lioj nuotaikoj dainuodami, pri- • 
VAISTAI NESKINTOM 

GfcLfcM RL. \ IKYTI 
> 

Latvijoje Dobies mieste esan-

B E A L £ S T A T £ 

3 b u t a i švarus med. 65 ir Taiman. 

tar iant muzikalaus Vido Neve-
rausko akordeonui, grįžo namo. | t i gamykla, kuri pradėjo gamin-

Liepos 30 d praėjo daugiau ! ti preparatą "Nora" . Šis orepara 
pasiruošime rytojaus dienos už- t a s ^"S kartų prailgina nu-
baigai pasirodymui s+ovvklos skintų ir pamerktų gėlių gyveni-
dalvvių. kas .žymesnio laike tų ***• Naujame tirpale yra fįao-i » P . sklypas. Gar. $21,900. 
dviejų savaičių jų buvo išmokta ^ k i aktyvu, medžiagų, k u r i o s , , £ * £ £ | ^ . - J . %į*& 
ir atsiekta. Dvi vėlaus vakaro sulėtina genų oksidacijos proce- j - 5 kaiabr 20 „ „ , , m ū r b n n f r n ir 
valandos nejučiomis prabėgo to- sus> reguįįuoja drėgmės garavi-! Francisco. Gar. Apie $30,000. 
Ii miške prie užbaigos laužo su ras*. stabdo puvimo bakterijų j 2 butai po 4 £ kamb. ir parmos skte-
specialia programa. Buvo dai- dauginimąsi. Pavyzdžiui, nupiau | P % f į • « » l7 a l n u , n - G*r J M i < * * ! t 

* «.„« i _ 1 «. •. a1'-) k a m b . 20 m e t u mur bunfL 71 ir 
nuota, įvairių juokingų išdaigų tos ir pamerktos l vandene m L g į į G a r . N^Sngus. 
krėsta, ' kiekvienas mergaičių preparatu rožės nenuvysta dvi j 2 butai po 6 kamb. 12 metų mūr. 
būrelis pavaizdavo savo pasi- savaites, kardeliai — tris, o 72 ir Califomia. Gar. $54.000. 
r inktą lietuvių patarlę, pavyz- gvazdikai išsilaiko net mėnesį, j 5 kamb. mūr. bung. 72 ir RockwelL 
džiui: vasarą molis, žiemą b ro- ̂  t o ';Nora" sustiprina na ta - ff™£% ^ ^ n ,r 
lis. kurias laužo dalyvia: bandė .ralių gelių spalvą. ^ ' ca l i fomia . Gar. Pigi 
atspėti ir atspėjo. Atsisveikini- į _ — _ _ j 6 kamb. 16 metą mūr. bung. 89 ir 

C L A S S I FIED G U I D E 
R S A L. B 6 T A T E 

\ mo žody sesuo Paulė prisiminė,! « . . . 

2^tS?&'^¥c*« RADIO PROGRAMA 
suo M. Oliveta (Stasė Gribuly-! "fV- M R ^ L T h n A T * ™ ! ! * 0 jdėti darbo ir pastangų, kad. ™ " " 
?. x ^ , - -.- - »i- r e s- M- Bankaityte, kun. A. Tarno- * . f ? . . Seniausia Lietuviu Radiici Proera.-
t ė ) , paplūdimio s a r g a s — Aliu-į 5 ^ ^ s Lenicauskaitė, R. Motiejų- i t a s trumpas, dv?ejų savaičių lai- ^ N a u j o j o j w i r j o ^ l i r tot tes 
kas Lelis, gailestingoji sesuo — j naifi ir Z. Idzelytė; ant~ 
Cecilija BaJsienė. Stovyklos šei- | (stovi) — V. Neverauskas rnininkės: Bronė Mainelienė, Ra
sa Šukienė, Petronėlė Vaicekaus 
kfenė. Tomas Savickas. Pagel-
bjbainkės (vyresnios) — Živilė 
Idzelytė (seniūnė), Siga Len
kauskaitė, Mirga Bankaitytė, 
Renė Motiejūnaitė. 

Dviejų savaičių bėgyje stovyk
los dalyvės paruošė ir išleido 
žapirografu atspausdintus du 
laikraštėlio "Liepsnelės' nume
rius, kurių tur inys pačių mer
gaičių įdomiai pr i rašytas ir pras 
mingais, r anka pieštais, vaizde
liais išdabintas Redakcija: Rita, 
Ingrida, Zita. Tiražas — apie 
100 egz. 

XX-sios mergaičių 

lienė, J. Ignatavičiūtė, ses. Paulė, 
N. Lenkauskaitė, Z. Kripavičiūtė, 

antroj eiiėj j k a s atneštų ir paliktų dalyvau- ^ y ^ i m ^ ^ ^ į ^ s e k m a . 
suskas, I. Bub- j jančių mergaičių visaros gyveni- i dieniais auo 1:00 Iki 1:30 vai. p< pc 

į mui gražiausių, joms naudia- pietų — perduodama vėliausių pa-
R J S ^ S T s e s OUveto ' i rT ' a i - g * " 3 " * įspūdžių bei prisimini- : f»"*"V & J l santrauka ir komer> 

c* am l^Z. « x!•_ --_x<.: *-: :_ tarai muzika, dainos ir Magdutėa sienė. į mų. J i žadino nepamiršti tai ir I 
Nuotr. V. Bacevičiaus j išaugti religingomis, kilniomis, 

j dorovingomis lietuvaitėmis, ne-
žodžiu, nuobodžiauti nėra lai- į Ramirštančioinfe savo tėvų kai-

bos bei krašto — dabar rusų o-ko, nes kasdien tenka ką nors 
naujo išmokti ir pamatyti . 

Stovykloj buvo pagerbta se
selė Paulė, jos 25 metų vienuo
lės sukakties proga. Už ją šv. 
Mišias konceiebravo stovyklos 
kapelionas kun A. Tamošaitis, 
drauge su kun. Kęstučiu Žemai
čiu. Pamoksle kun. Tamošaitis 
pabrėžė seselės Paulės atliktus 
didelius darbus bei pasiaukoji-

v a s a r o s ' rną Dievui ir Lietuvai. Visi. ka s 
stovyklos dienos pirmąja savai- į ją turėjo progos arčiau pažinti, 
t ę buvo viena už kitą Įdomės- pripažįsta, kad ji tapo vienuole 
nės! Daug juokavom, mokėmės, 
dainavom, sportavom... 

Sekmadienis — susipažinom, 
pirmadienis — susipažinom su 
Dainava, antradienis — links
mai dainavom prie lauže, trečia
dienis — talentų vakaras , ket
virtadienis — Karnavalas — la
bai labai linksmai juokėmės, 
penktadienis — dieną skyrėm 
Dievukui; daug s n Dievjdhi kal
bėjom, šeštadienis — laužas — 
a r a t s imenate k a s atsitiko ses. 
Paulei." ( I š t rauka iš "Liepsne
l ių") . 

Stovyklaujančios mergaitės 
buvo suskirs tytos j 10 atskirų 
būrelių. Kiekvienas būrelis tu -

Vonlų virtuvės sinkų ir vandens 
Šildytuvų specialistas. Virtuves ii 

prie p a r u p o d b - j S J U ' S S t S a S ' 
J i Kristui ir Lietuvai pašventė 
visas savo proto, dvasios bei 
širdies jėgas'. Iškilmingos va
karienės metu ją sveikino sto
vyklos vardu Ingrida Bublienė, 
linkėdama dar daug daug metų 
ištesėti savo sunkiose pareigo
se. Jadvyga Damušienč. svei
kindama Dainavos stovyklos 
vardu, ypač pabrėžė, kad sole-
nizantė, be savo religinių Dievo 
tarnybai pareigų, atlieka ne
paprastai kilnų lietuvybės žadi
nimo ir savo tautai pasiaukoji
mo darbą. Dar sveikino Vladas 
Bacevičius (stovyklos fotogra
fas), Valentina Černiauskienė — 

kupuotos i r pavergtos Lietuvos. 

Rugpiūčio 1 d., sekmadienį, 
12 vai. stovyklavimo laikas už
sibaigė. Po pusryčių (tenka pa
brėžti, kad dėka sumar ių i r 
darbščių šeimm'nkių, visą laiką 
maistas buvo skanus ir sotus), 
9 vai. visiems mergaičių būre
liams išsirikiavus, buvo pakel
tos stieban Lietuvos i r Amerikos 
taut inės vėliavos, sugiedant A-
merikos ir Lietuvos himnus. 

pasaka. 6ią programa veda Stepo
nas f. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis J Baltie Florists — gelio 
bei dovana kntatavę. 502 E. Broad-
v&y, So. Boston. Mass. Telefoną* 
4N 8-6489. Ten p&t gaunamas b 
iienraitis Drangas 

10 vai., Čia pat gražiam miš-

HEATTNO 
AIS CONDITTONTNG 

D. Žukauskas 
4444 & Westero Avenoe 

TeL — V I 7-8447 

xxxxxxxx>ooooooooooooooooo 

P L U M B I N G 

vamz-

w^<vr^yv^w^o'%r^r^^^rvr^o<%<%<^o<>o<><v(>o<y• 

r iaus, kun. A. Tamošaičio buvo | d ž i a i u ^ . ^ ̂ ^ K^iptia pc 
atlaikytos iškilmingos padėkos 1 g |^L vak. 
mišios, kuriose, be stoyykiaujan 1 SERAPINAS — 7784W05 
čių mergaičių, dalyvavo skait
lingas būrys atvykusiai svečių.' 
atostogininkų. Atsisveikindamas J 
prašė Dievo palaimos visai s t o - ' 
vykios vadovybei žr visoms mer-

rėjo vadove, sau pasi r i rktą šu-jvisų vasarotojtj vardu. 
k|, kurį pr ieš vėliavas pakeliant j Vadovybės ir stovvklaujan-
išsrrikiavusios a t rapor tuoja ; čių mergaičių su padėka jai bu- ' ̂ ° . " w * ^ ! , e " ų ' ^ " F ,

4 _ i T 
-Rfit^t _ m ^ n . P m . 1 ^ m ^ . . . ^ , L . l „ . . . ^ k , v ; , i , 0 f « ! P l e t U stovyklauti pradėjo beat 

gaitėms. 

Po mišių, ^ a p a t aikštėje, p . 
Ingridai Bublienei vadovaujant, 
mergaitės pašoko keletą tauti
nių šokių ir padainavo. Po to , 
nuleidus vėliavas, vadovės sese
lės Paulės i r mokytojos I. B t b -
lienės pasižymėję būreliai bei jų 

1 vadovės buvo apdovanotos kny-
| gomis ir kitais daiktais , visos 
gavo "Liepsnelių" 2 nr. Po 

.Rūtos — mes mergelės, mes 
rUteiės. mūsų y r a geriausias bū- frontinm-

T^ndrės — Nendrės, •nendrės 
vandens žolytes, mes išaugom 
gražios gėlytės; 

*2ibutės — Žibutės žiba Lietu
vai tėvynei; 

Violkos — mes violkos pui
kios, gražios, dirbam, žaidžiam 
if dainuojam; 

Vandens lelijos — mes Van
dens lelijos., mes antros didžiau
sios, o pirmos geriausios; 

Raudonosios rožės — P».audo-
rf<* rožės labai gražios, stovyko-
lįrtrjam labai smagiai ; 

"Neužmirštuolės — Neužmirš-
tuolės neužmirš ta mūsų kraš to 
Lafctuvos; 

Balti ^bijūnai — mes links-
miausias būrelis, ta i balti bijū-

4*ulėgra.ižos — mes sau'ė-
graižos. mes, ta ip gražios, mes 
dirbam dėl Dievo valios; 
Rįpžytės — mes rožytės unks
mes mažytės . 

.Nus ta ty ta programa kasdien 
kuo a o r s pajvairinama. Kelia
mės 8 v a i , po t o seka ryt inė 
mankšta , Lietuvos ir Amerikos 
vėliavų pakėlimas, giedant Lie
tuvos himną. Lietuva brangi . 
Kris tau Karal iau. Po t o atskir i 
būreliai mokosi lietuvių kalbos, 
dainavimo, taut inių šok'ų. vyks
t a iškylos, pietūs. Po jų seka 
laisvalaikis iki 3 vai. Jr-; šiltas. 
gražus o r a s , vyks t am i Dyglio 
ežerą maudyt i s . Vakarienės, į-
prasti užsiėmimai. Po vakarie
nės b ū n a pamaldos, vėliavų su 
v a e m ceremonijom nujcidimas. 
Vakara i s p rog rama p r k uždeg
tų laužų aa įvairiais mergaičių 
pasirodymais, dainom ir šokiai*. 

Bendrai tenka pastebėti , kad 

Paieškojimas 

vo įteiktas gyvu gėlių buketas f J*, VEZu--* , . J3" _ ' . , : vykstanti bičiuliai 
ir sudainuota flg.ausių ir dar- ; - . 
bing^ metų. Seselė Paulė pavai-1 

ši no visus sukaktuviniu t o r t u 
ir specialiai fiai jos sukakčiai 
paminėti išleistu paveikslėliu. 
Dėkodama" ir a tsakydama į svei
kinimus seselė Paulė pasisakė, 
kodėl ji tapo vienuole. 

Liepos mėn. 29 d. vyko jdo- , ~ ; ~ . ^ u ™ ^^^«, r^w,-,Axin Ly. ; KOŠT t SUL1ENĖ iš Lietuvos ieško mios. olimpiados pobūdžio. v a r - i v E R 0 N i a ) s A U C H £ S ( A U C I U S > 
žybos t a rp rvairias t au ta s re- kari 1938 m ^ ^ h3LWTerKe ^ ^ 
prezentuojančrų grupm. Laimė-: ste, U.SA. Ji pati arba apie ią ži-
tojai gavo dc /anų . Liepos mėn. nantleji prašome rašyti Br. Keburfs, 
30 d. vakare buvo suruošta į - j u - ^ " ^ į-* S t r ^ f ° > - °Bt-> C a" 

. ,. . . . ^ • nada, N7G 1S6. spudmga eisena su uždegtomis! 
žvakutėmis Romui Kalantai pr i - ; M M H ^ H M I M H M M H I ^ ^ M 
simintl Pr ieky buvo nešama In- į 
gridos Bublienėt paruosta pla-1 
kato pobūdžio vėbava su įra- į 
šais: vienoje pusėje — Dieve, Į 
mes prašome Lietuvai laisvės, Į 
antroje — iš kįiančių liepsnų į 
žūkis "Laisvės!" Eisena apsisto-; 

P U S M E Č I U I 

$ 5 7 . C O 
Cicero je 

(10/20/5 AJM) 
Pensininkams a u t o apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

I BACEVIČIUS — 778-2233 

Cal i fomia: S. D r . gar. $38,900. 
8 k a m b . "De L u x e " 14 m e t ų mūr. re-

zid. 68 ir Rockwel l . PasiOrykit. 
6 b u t a i ir 7 k a m b . bung. sal ia. M. P . 

75 p. sk lypas . 4 g a r . Reikia parduoti. 

LEONAS REAL ESTATE 
2551 W. 7 1 S t 925-6015 

PARDUODAMAS naujas namas gra
žioje Bruoe ežero apylinkėje, Dow-
ners Grove. 3 miegamieji, fanuiy 
room su fireplace, "4 aero lotas. 
Gafima žvejoti, maudytis Ir laiveliu 
paplaukioti. Kama $69.500. Skam

binu 96&-22T7 arba 96+4488. 

—FOR SALE— 
BY OWN£R 

3 bedroom, IV2 bath, bi-level, rec-
reattoB room, 2 car garage, centrai 
ak. St. Bede's area, near 86tb and 

Tripp. LU 2-S87S. 

WAXTKD — MOTEKYS 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

I Š N U O M O J A M A S 2 miegamų vės i 
namas butas . $ 1 9 5 mėnesiui , iškai
tant e lektrą i r šildymą. 70-ta ir 

Artes ian . 352-5717. 

I Š N U O M O J A M A S suaugusiems 3 
kamb. b u t a s su baldais. 62-ra ir Ar
tesian. Skambint i po 7 v a i v a k . 
737-7568; trečiadieniais ir sekmadie

n i a i s skambint i v i są dieną. 

I Š N U O M O J A M A S NAUJAI dekoruo
tas a p š i l d o m a s 3- jų kamb. butas dir
b a n č i a m vyrui a r moteriai arba vedu
sių p o r a i . Marąuet t e Pke. Reikalin
ga 1O0 dol. u ž s t a t o . Skambinti p o 

5 v a i p o p i e t teL 77**S78i. 

Da l in t i s n a m ą s u s a v i n i n k u . . N e 
brangia i . M a r ą u e t t e parke p r i e 

63 -č ios . 476-0652 ar 737-5U4. 

Union P i e r i š n u o m . butas s u 2 mie 
g a m a i s . Nuo rugpiūčio 22 d. iki 

r u g s ė j o " d i e n o s . Skambinkite 
(616) 469-3599: m e s a p m o k e s i m . 

IŠNUOM. S U A U G U S I E M S 5 kamb. 
l iuksusinis b u t a s Marąuette parko 
apyl inkėje: v i e n a s ypatingai didel is 
miegamasis ; v i r tuvė je s ieninės spin
tos: v e r a n d o s s i e n o s apmuštos pane
liais; $185 mėnes iu i , atskiri skaitik

liai elektrai ir šildymui. 737-8850. 

Tur iu Chicajcos miesto leidimą. 
Dta-bti tr užmiesty. Dirbu grreitai, 
gmmntuota4 ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

KLACDI.TCS P U M P U T I S 
4358 S. P r t » —.# Av. 927-8559 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kratas 

panašios stovyfcioe m ū ^ "rKaii-t KEDZDTSK.^-^1065 Airher Avp., 
(Nuk«lta į 5 tmri.) Chlcago, m. 60632, telef. 927-5980 

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

V p d r M s t a a perkTAUf l tyna* 
ITSirH) •tnLC!IIT) 

823 W¥H1 S4tb PLACB 
T e ! — PBnntlOT <J-1W<2 

k> prie lietuviška stovyklos kry-
ž'aus. kur degė laužas. Kunigas 
A. Tamošaitis savo žody paaiš
kino šios eisenos prasmę ir pri
minė rusu komunistų, okupuoto
je Lietuvoje persekiojama rez
gine ir taut inę laisvę. Po to ei
sena vyko į iškilų kalnelį, ne
toli kelio (Austin Rd.) , kur prie 
iš šakų simbolinio kryžiaus de
gė sukrautas didžiulis laužas. 
Čia buvo sukalbėta malda, su-
giedotas Lietuvos himnas ir pa- j 
kaitomis trijų jaunuolių eilėmis • 
dedikuota Lietuvai poema. Ra
mi nakties miško gūduma, ap
šviesta degančio laužo ir daly
vių rankose degančių žvakučių, 
jungė visus gilaus susikaupimo 
lietuviškon bendnjon. Vaizdas 
buvo nuostabus: Matėsi kai plen 
tu pravažiuojančios madines su
stodavo jo pasižiūrėti. Po to ei-

1914 Metų 
Iftfland Sevings aptar 

taapymo ir namo 
reikalais visas 

fflSsl} apyflhkes. Dėko
jame Joms už mums 
uuiw*yIII ptununejBiią. 

Mos norėtam būti Jums 
w>uwngi ir soauyje. 

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

ooooooooooooooooooooooooo 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai, 
Stereo i r Oro Vėsintuvai 

Pardavimas u* Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 69th St., tel. 776-1486 
«><>0<>0<X>0<><>CM>0<X><X><><>00<>OOOC 

i 0 < * — 1 0 % — Vi% 
<zk a p d r a o d a n o c ogaie" 

F R A N K Z A P O L I S 
«20RVį W«H M t k 9CfWt 

Chioajsro. riunota 
Tt**t O * 4-S«54 

Marinis — 5 kamb. i r * kamb. 
pastogėje. Centr. gazu šildymas, 
garažas. 56 ir RockweH. $22,000. 

2 po 5 kamb. mūr. Centr. gaio 
šildymas. 2 maš. gaišias. 61st i r 
Taiman. $29.900. 

3 butai ir tuščia krautuvė. S360 
mėn. pajamų Bl-ighton Pk. $28,000 

S I M A I T I S .REALTY 
29S1 W. «3rd Stwe* — 436 7878 

Reikalinga 

S I U V A M Ų M A Š I N Ų 
O P E R A T O R I Ų 

J u m a pat iks dirbti p a t o g i o j e v ie to j 
esjui i iai f irmai, kuriai r e i k a l i n g a k"e-
Iiata prityrusių opera tor ių . D u o d a m e 
p u i k ų at lyginimą, a p m o k a m a a Švep-
tee- ir atostogas . M a l o n i o s d a r b o Mf 
iycoa. Suslatekima* i k i chm*. 

Kreipt i s asmeti i3kal . 

MTRPHY COMPANY 
6 E. I^ke Street — Room 411 

Arba skambinkite S32-357S 

£XP. ALfTW0MAN 0NLY 
For ftie dresses, coats, and suits. 

Appry in Person. 
TROY LANE SMART SHOP. 
3127 W. 63rd St. HE 4-2996. 

HELP W ANTED — VYRA] 

OPEN HOUSE 
-•• "VOV: •.-X- T'. S:0C P M_ 

JSoa -rt-s: • v t i ?!*.<- —*UC*^o 
By owner, 3 bedroom brick. Mod-
ern bath, FinisJhed bsmt. 15 foot 
pool induded. Mid 4&H. 

S?ARKI£WftSHaFCO0iC 
C6WTY 

WANTS AMBITTOUS KEN 
21 OT over 

TeL 294-4850 

MACH'.NE ASsEMBLERS' 
VVrtli gcmeral factorj' esperience. 

_••!•• r. Must haįve own tools. Top šalary 
BUTC Ni;0>l I \ i *A8 

Namą pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedae Ave, — 778-^SSS 

SERVICE MAN 
£xperience in heating and air am-
ditioeing. Long «stabusbed compa-
riy ^eking good servke man. Ali 
benefits. Mušt reside in vresteTn 

suburbs. 
34»6472 

4 BEDROOM BRICK; expandaWe; 1% 
hafny, cabindt kitehen: separate. 
laundry; 2-car garage; fenced yaid 
No agente. Vicinity 63rd and Nata-

gansett. 586-2254. 

CHICAGO LAWN — Labai pa
trauklus namas. 4 mieg.. 2 vonios, 
poifeio kamb. 2 maš. mūr. garažas. 
Daug priedu. 

Skambint 737-1774 

VERTINGU NAMU 
GALERIJA 

Compacy benefits. u. ... 
NTGREN - DAHLY 

1422 W. .4Jtgeld, Chica^o 

S E T - t T T R O T B L E SHOOTHR 
'Oustotft Molder in l>o^."aers Grove. i s 
se«kinic a n indiv ldual e x p e r i e n c e d in 

• VVuWe anoot ing & txx>! s e t - u p s . >Iust 
be fatnil iar m\h ' T n e r a i o p l a s t i c or 
Tbemvose t matecia l . Salar>- o o n u n e n -
surate w l t h ^xperience. WU1 p a y top 
dol lar for right p e r s o n . C o m p r e h e o -
s įve f r inėe benef i t s . P l e a s e call 
i l a . Lee f er Appt. 968 -7000 . 

MOLDTRONICS 
708 JSogers, Downers Grove 

REFRIGERAT10N TRAINEE 
To Learn Water Cooier 

Business 
* b a t u moderni** trengtaa n a m a s ppcfer s o m e p e r s o n wi th refr igera-

xiž Kedzie. ša l imai pko. Viri 44.O0C 

NAMŲ APŠILDYMAS 
T i l w n s e n u s ft 

Pigiai tSralau 
T perdtrbn M d n j i , 

A. BANYS — tel *47-8»W 

iransrtni tf m O n « a » m t o 
COSMOS PARCELS EXPBESS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
tSSS a HaL-ted St. C M O H Į O m . M O t S 
'.501 W i » t h S t Oakw«ro m S S — 

Telef. 925-2787 — 25*ąm 
v 

pajamų. Kainuoja $30.000.00 
4 butu Biuras prie Maria High . 

Nauiaa gazu. SUdvmąa, n a u j a e lektra. 
3 au to mūro g a r a ž ą * $44.900.00 

A m Httfcor? ka lno p r i e ąžuolą 11 
i r e t ų 7 kambarių rczląencfja Ir 2 
auto gars ia s . Savininką* li&oms par
duoda u i }52j"00.00. 

t b o t u m ū r a s i r 2 a u t o muro g a r a 
žas. Pcieš 15 m e t » p r a š i a u s i u pasta
tytas namas Marųuette Parke . 
$55.<100.<tfl. -.-.-;-r- • 

Mūrini* - med in i s p a j a m ų n a m a s . 
2 btrtai. PlrkStni t ikras radines . Mar-
quetto Parlc*. $29^00^00. 

l t m e t u d3fleB» J at&štu m a r a s 
ir 2 auto m a r o garažo*. "Kadlaot"; 
fcildymas. Maiųuetto P a r k e , 
$38.000.00. 

P l a t u s Jotas arti Sv. Kryž iaus l i -
goninčs . Pigus. 

VALS1S REit BTATE 
JOS W. 71 Strett 

tkm OĮpv., or refrigeratton schooiĄg 
graduate. 

Can ERIC MULLER 
18 A. m. - 11 A. M. 242-894S 

D1E MAKERS 
Top Wages 

H. B. TXX)L * DIE CO. 
Mėmber of T & D Instittite 

2312 N. 17lh Ave. 
Franklki Park, IH. 60131 

-- . . - 4354350 . 

VYRAI » MOTERYS 

8 'v 
y w 

— ! I — '• - - - - t 

pCM CvTATC 

* J i J. 

P"RAJfK ZOGAS 
Presadeat 

00<>0<KXX>0<><>0<><X>0<>0<>00<><>0<>0 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

<>ooooooooooooooooooooooooo 

U > A . \ ASgOClATKIN 
Afeher A v e n u e 

Uliuols 00632 
254-4470 

ir 8929 So. Harlem A v e , 
Bridgeview, rjHnote 60455 

TeL 598-9400 

U 

i 

'A% 
paid eĮftarferlT 

4 Y * ? ' S f t v h i « i 
OeriirVateR 

7 % % 

Ml aroovmts corn-
pounded daily — 
Passbook Savto^s 

oooooooooooooooooooooooooo 
NAMIP REMONTAS 
PRIEINAMA KABSA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves imaujas lubas. Jrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zbrrrms, tel. 778-0882 p o C v . vak. 

KX>0<H>00<>0<>000<>00-0<>0<>0<>0<>0< 

M O V I N G 
&ERfiN'AS p^rkratiHto baldus ir ki
tus daiktu*. I r K toH mieste lekH-
mai ir paliui apdraudB. 

TELEF. — WA 5-8068 

NUOMOSI! 
Į7ATR0S DRAUDIMAI 

Maloniai Jums patarnaus 
BALYS BU0RATT1S 

4868 Archer Av. •— 254-5351 

1S5th & Archer Av. — KS7-5861 

Mmmmmmssmmmmmmmmm 

FABRIKO 
TARNAUTOJA' 

truputi kalbantys angtišk^. Auko
tas valandinis atlygMniae, pastovus 
dalbas, tarnautojarns apmokėti pikii 

"benefits". 

UHN0N Wft'APuPER CO-
SOT 1+h a.s Jonei 1L 
Telefonjoti TED BRENKACZ 

C8I5) 727-9243 

a A. $ i M K u $ 
IfOTTĄRY P r M J C 

DfOOME TAX S E R V I C E 
4259 R Mapieweod. teL 254-7450 

Taip pat daromi V E B 9 1 M A L 
' OtMlXTV U51cvl«timai. DllSoml 

P I L i ^ T Y B C S P R A A T M A I fr 
ki tok į b lankai 

D t M E S l O 

nininiiminiHiiiHiiui 

'A v;/ 
KORTEUŲ? 

— o — 

"Ū 

BemMte t ao t būaaeTiiis, 

Irte skelbias "Draage". 

VtafttHtų horteltą eaudo-fhn« yra 
Apetmota Aelbtls dten. DRAU6E, | gntm papttftya. B raieruu jaa 
nea f» plaaauinai »kaitoma« Ik- • P 1 * ^ naudoja, bet tinka ir visų 

. Inesių atstovaiaa turėti gražias 
tuvių d a n K k Ql skelbimų kai- vizttihea korteles. 
»o» vkieai* prtrtimmrn 
• *•*»» f a H M « I » »wtrm 

PLATTNKTTB "DKAUG4". 

Kreipfcitjėi į "Draugo7' adnuniK-
i a m ; trmįą visais panaiiais reikalais. 

Bflsite patestinti mtoų pAtsrnav)-
mu. 

sjfB!iBMwmmtĮmniimiitTiiaTfiiiwp 
. 

> 



gė;i kiekvienam padėti. Tos jo 
būdo ypatybės rišosi su jo ;?a-
mėgimu bendrau:i su jaunimu, 
su jo skautavimu. I skautus Įsto
jo 1934 m. Kaune (į I Vi'.iampo-
Iės jaun. sk. draugovę, o 1937 Į 
Maironio draugovę). Vokietijoje, 
Eiehstadt-Rebdorfe padėjo skau
tams atsikurti ir ten vadovavo 
sk. draugovei. 1946 m. Rebdorfe 
davė sk. vyčio fžodi. o oer$ik<e-!cs 

A. KIN2. JUOZAS IVANAUSKAS 
Rugpiūčio 6 d. į amžinybę iš- Ten statyti moderniškiausias plie 

keiiavo iii. ps. .inž. Juozas Iva-i no gamybos įmones. Bet ji pr> 
nauskas. Buvo gimęs 1924.V1.17 glaudė Šv. Kazimiero liet 
Kaune. Mokėsi Kauno IV-ie ir nes. 
Jėzuitų gimnazijose. 1944 m. bai-j A.a. J. Ivanauskas buvo nė
gė Aukštesniąja technikos mokyk: paprastai tolerantingas. Joks žmo 
lą Kaune. Karo audros išblokš- jo nebuv< smerkiama*. Sten-
*as, vienas a'sidūrė Vokietijoje, 
kur 1946 m. įstojo į Darmsdato 
universitetą studijuoti statybinę 
inžineriją. 1949 m. drauge su 
naujų ateivių didesne banga at
sikėlė į JAV, tik laikinai nu
traukdamas savo užsimojimą 
baigti aukštuosius mokslus. Pra
mokęs kalbos, įs;ojo į Illinois 
Technologijos institutą Chicago-
je. Dirbdamas ir sukurdamas šei
mą, Juozas 1963 m. tą institutą 
baigė įgydamas sta'ybos inžinie
riaus laipsnį. Nepasitenkindama-
tuo diplomu, gilino savo ;:asi 
rinktos specialybės žinias ir 1968 
m. gavo profesinio inžinieriau? 
laipsnį. Priklausė American 
Concrete institutui. 

Apie penkiolika metų dirbo 
H.O.H. Construction Manag.Inc. 
Chicagoj, kur pasižymėjo kaip 
gabus projektuotojas. Prieš pen
kerius metus Inland Steel Co. 
suprojektavo plieno gamybos; 
kompleksą, pats prižiūrėdamas to '• 
projekto įvykdymą. Fabriko pas- *1 
tat-us sukonstruavo ir jų išdės- \ 
tymą suderino su plieno gamy
bos proceso eile taip tiksliai, kad 
to jo parengto projekto pavyz
džiu dabar JAV yra statomi keli 
tokio pat pobūdžio fabrikai. 

Prieš porą metų perėjo dirbti 
į Harza Engeering Co. Cbicago-
je, statybos konstrukcijų pro
jektuotoju, drauge eidamas ir at
sakingas administracines parei
gas. Tos firmos vieno vadovų 

KLIMATO PASHLEITDIAS 

Jeigu lėtas klimato atšalimas 
šiauriniame pusrutulyje per 
aiemaacius dešimtmečius uusi-

kapi-itęs. jis gali turė ' i rimtų pasek
mių pasaulio grūdų aruodams tinis reiškinys 

UNIVERSITETO 
ŠIMTMETIS 

togi toiofra fakulteto įsteigimo 
I pirmąjį šimtmetį. Ta proga uni-
fversrtetas rengia tarptautini 

Popiežiškai Grigaliaus imi- , f t u d i j ų •aea^aTti bažnytinės tei-
veracetaa Komoje ruošiasi atžy. Į ^ į u ^ g i n ^ kuriame daly-

įvaus pasaulinio garso šios sri 
M~ ties žinovai, bažnytinių tribūne-

DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. rugpiūčio m. 21 d. 

-— 

Kanadoje ir Sovietų Sąjungoje, ninkas neturi pakankamai duo-
Tačiau visus ženklus, kurie menų iš praeities, kas patvir-! lų t w s ^ teisės fakultetų pro-
rodo mūsų klimato atšalimą, tintų, jog čia vyksta laipsniška ūsoriai iš įvairių kraštų ir kon-
reikia apdairiai apsvarstyti, gamtos raida 
"Į artėjanti ledlaikinį peri jodą 
aš netikiu", sako Hugo Poppe, 
Leuveno profesorius. Bet yra 
konstatuota, kad vis didesnės 
sritys Prancūzijoje nukenčia 
nuo sausros. Šiaurės Europoje 
augimo sezonas su'rumpėjo tri
mis savaitėmis, negu prieš 30 
metų. Jau nvo penkiasdešim
tųjų metų Islandijoje šieno 

A. T. tinentų. 

DĖKA 
A. + A . 

A. a. Juozas Ivanauskas 
1949 m. į Hanau ten buvo. sk. 

derlius sumažėjo 30f c ; kviečių 
lerliai Sovietų Sąjungoje vis 
abiau nukenčia, o Sahara vis 
pasistumia ir didėja. Visi šie 
reiškiniai turi ryšį ir jie paei
na nuo šiaurės pusrutulio klima
to atšalimo. 

Britanijos ir Amerikos kli- • 
matologai prieš tris metus nu
statė, kad šiaurės pusrutulio 
klimatas nuo II-jo Pasaulinio 
karo pamažu atšąla. Be to jie 
mano, kad mūsų Žemės plane
ta po ilgų metų sulauks ledy
no eros. Visai neseniai, gegu
žės mėn. 3 d., CIA paskelbė 
pranešimą, paremtą amerikie
čio Brysono ir anglo H. Lam-
bo tyrinėjimais. Pagal šį pra-

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius 

vavo įvairiose to 
stovyklose. 

nešimą per ateinančius dešimt-
vyčių būrelio pirmininkas. 1-947 mečius grūdų derliai Kanadoje \ 
m. įstojo į Korp! Vytis ir 1948 sumažės 50% ir Siaurės Euro-i 
m. buvo pakeltas senjoru. Daly- poje — 25—30^. Kazachsta-*: 

laiko skautų D a s j r Sibiras nustos būti grū-; 
dų aruodais, o Indijoje ir Kini-; 

Atsikėlęs į JAV, Cbicagoje įsi- j ^ d e r l i a i t a i p p a t s t ipr iai su-
jungė į akademinės skautijos veik „ ^ k a d n e t Indijos ketvir-

įnz. R. Wengler (atvykusio i kop- • ioq atkūrimą 1AV 1952-53 m J i-
. , . . v ; ,. . \ » , l o s aiKuraną JA v. iao^ oo m. tao^jjs gyventojų išmirs nuo 

cią atsisveikinti su velioniu) zo- b u v 0 Kor-p! Vytis Chicagos sky- b a d o 
riaus pirmininkas, o vėliau iždi- — , . . . . . 
ninkas. Vadovaudamas Korp! Vy' Tokios pranašystes gab to
ris vienetui Chicagoje buvo vie- r ė t i vert?> J e i khmatologų spe-
nas įniciatorių Vydūno Jaunimo bojimai tikrai išsipildys. Bet 
fondui suorganizuoti. Nuo 1962 klimatologija yra dar jaunas 
m. įsijungė į LSS Brolijos darbą mokslas, neturįs pakankamai, 
Chicagoje ir priklausė Lituani- statistinių žinių ,iš jų da-
cos tuntui. 1964 m. buvo pakel- ryti rimtas prognozes ateičiai. 
tas į paskautininkus. Priklausė Belgijos klimatologijos institu-
AA Filisterių sąjungai. Juozo žmo to vedėjas Sneyers sako: "Per 
na Roma Olšauskaitė irgi pas- trumpą laiką yra sunku daryti 
kautininke, o vyresnis sūnus Juo spėliojimus ateičiai Galimas 
zas — Korp! Vytis senjoras ir dalykas, kad mūsų klimatas 
paskautininkas (ir mokyt. Litua- šiaurės pusrutulyje pradeda at-
nistinėje Lemonto mokykloje), šalti, bet tai gali būti atsitik-
Duktė ir jaun. sūnus irgi skau-

džiais, velionio paskutinis darbas 
visiškai užbaigtas buvo krūva 
brėžinių milžiniškos užtvankos 
projektui Venecueloje, Gury .pro
jekto rėmuose statomajai penkio
likos bilijonų dolerių vertės elek
tros jėgainei. To projekto įvyk
dymą prižiūrėti likimas Juozui 
jau neleido. R. VVengler žodžiais, 
tuo projektu inž. J. Ivanausko 
vardas tolimoje Venecueloje Kks 
ilgiems, ilgiems metams atmin
tina?. 

Savo profesiją Juozas rinkosi 
sąmoningai, sakydamas, kad, grį
žęs į tėvynę, galėtų prisidėti prie 
jos atstatymo. Nors išgyvenęs šia 
me krašte gerokai daugiau ket
virtadalio šimtmečio, jis jautėsi 
-surištas su tėvyne. Jis vis tikė
josi, kad ateis valanda, kai jis 
galės grįžti į laisvą Lietuvą ir 

Mirė 1976 to. liepos 30 d. ir buvo palaidotas rugpiūčio 4 d. 
Lietuviu Tautinėse kapinėse. 

Reiškiame gilią padėką dvasiškiams: kun. J. VaiSniui, SJ, ož 
maldas koplyčioje, palydėjimą | kapines ir maldas prie kapo, kun. 
J. Prunskiui ir kun. A. Stasiui, aplankiusiems velionį koplyčioje ir 
pasimeldusiems už jo sielą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems velionį atsilanky
mu j koplyčią ir palydėjusiems j kapines, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu ar raštu, už gėles ir už aukas šv. Mišioms ir labdaringoms 
organizacijoms. 

Gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame velionio mieliems bi
čiuliams sol. Algirdui Braziui ir inž. Antanui Rudžiui už suorga
nizavimą ir pravedimą įspūdingo atsisveikinimo koplyčioje rugpiū
čio 3 d. ir atsisveikinimo metu tarusiems žodį: gerbiamai konsulei 
Juzei Daužvardienei, sol. Algirdui Braziui, ^'Pirmyn" choro, Lietu
vos Vyčių ir SLA 228 Vyrų kuopos vardu, ced. M. Gudeliui, dien
raščio 'Naujienos" vardu, muz. Faustui Sinoiiai, Vyčių choro ir 
muzikų vardu, J. Paštukui, "Dainavos" ansamblio vardu ir inž. An
tanui Rudžiui, apibūdinusiam velionio gyvenimą ir veiklą anglų kal
ba atsisveikinime dalyvavusiems kitataučiams. 

Jo fizinei širdžiai užgesus, ypatingą padėką reiškiame velionio 
antrajai širdžiai — "Pirmyn" chorui, muz. Antanui Giedraičiui, 
muz. Genevieve Mitchell, solistams Algirdui Braziui, Alvinai Gied
raitienei ir Kristinai Mileriūtei - Limkraist už giesmes atsisveikinimo 
metu, laidotuvių dieną koplyčioje ir prie kapo. 

Nuoširdžią padėką tariame grabnesiams, "Pirmyn" choro val
dybos nariams ir solistams: Juozui Laurušoniui, Vytautui Lazaus
kui, Valentinui Liorentui, Albertui Snarskiui, Albinui Vieraičiui ir 
Juozui Vieraičiui, žengusiems už velionį paskutinius žemiškos kelio
nės žingsnius. » < 

Dėkojame visiems, kurie pagerbė mūsų mylimą vyrą Ir tėvelį 
prisidėdami bet kokiu būdu prie laidotuvių, bei mus paguodė šioje 
skausmo valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams John Evans ir sūnums už 
nuoširdų ir rūpestingą laidotuvių tvarkymą. 

Nuliūdę: žmona Alė, duktė Ramoną ir kiti giminės. 

* 

A. f A. SOPHIE SHIMKUS 
Gyv *no 10805 So. .Kenneth, Oak Lawn, IU. 

Mirė rugpiūčio 19 d.. 4 v. p. p., sulaukusi 86 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyvero 58 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: James, marti Violet ir 
Albert, gyv. Hopedale, MA., marti Helen, 10 anūkų ir kiti giminės. 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, rugpiūčio 22 d., 2 v. p. p . 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st Street. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 23 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės s:elą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuve. 

Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 
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MHE&EYMS Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN fiVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
U R - C O Y D r n O N E D &OPLVCK* 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpablic 7-8601 
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Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
rugpiūčio 20 d. staiga mirė 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S0NUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 We$t 7 Ist Si. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
UiO Sft. 50tb Ave., Cicero TQwnhall 3-2(08 9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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tai. Gyveno tikra to žodžio pras- iki paskutiniųjų gyvenimo dienų 
me kasdieniniame gyvenime, va- jo nepalauž& Jis iškeliavo sielo-
dovaudamasis akademikų skautų darnasis, kad per mažai padarė 
šūkiu "Ad Meliorem". į savo šeimai ir jo taip mėgiamam 

Sunki liga, kuriai nugalėti me- skautlSčain jaunimui, 
dicina vis dar neturi priemonių, D i 

A. A. 

ZIGMAS PECKUS 
mano mylimas vyras, mūsų tėvas ir senelis. Bus 
pašarvotas Petkaus- Marcuette koplyčioje, 2533 
W. 71 S J,, sekmadienio vakare. Iš koplyčios pir-
madienir-M) vakrYtorbasaHy&test^yč^rMa-
rijos Gimimo parapips bažnyčią. Po gedulingų 
Mišių, kurios jvyks 10:30 vai. ryto, bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero rietuvių kapines. 

Liūdintys: 
sūnus su <Sflima ir 

uošve Drasutiene 

f i * K I S 
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LEKTORIAI 
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VYDAS P. GAIDAS ir GERAL0AS F. OAiMiD 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 • 34 South Caiifornia Aveoue 
Telefonai U 3-0440 ir U 3-9852 

4606 • 07 South Hermitage Aveoue 
Teleionas — YArds 7-1741-2 
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UOTU I i\į laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

AKTANAS M, PHSU1PS 
TOMAS tr Ul>RYMiS UEiMAUSKĄS 

tą . . . , . -

R^piflčio W <L §v. Kazimiero lietuvių kapinėse palaidotas a. a. B. Muliolis. laidojimo apeigas atlieka kun. J. 
Kireiris. Iš kairės: anūkė Vida su vyru, vclioriio žmona Ona, sunūs Vytautas ir jo žmona Lilė, krikšto dukra 
Lydija Rusteikytė, žmonos sesuo su vyru Rnsteikial, brolio suma Antanas, anūkai: Vida, Viktoras ir Ranis. 
Zmooos sesers vaikai: Kęstutis ir Vytenis Dirkiai su šeimomis, Vytautas ir Bronė Volertai su šeima ir kiti gi
minės ir pažįstami. Nuotrauka P. Maletos 

i MERGAIČIŲ STOVYKLA 
(Atkelta iš 4 pusL) 

ganžiam jaunimui, jų dorovi
niam ir tautiniam sąmoningumui *' 
auklėti, turi neapsakomai dide
lės reikšmės. Ners dauguma tė
vu, atsiuntusių savo jaunas duk
ras stovyklon, negalėjo asme
niškai viso to stebėti, bet tai ga
lės įsitikinti iš savo atžalyno. 
grįžusio į tėvelių namus. Tenka 
apgailestauti tą tėvų, kurie to ] 
viso nesupranta. Reikia tikėtis, 
kad kitą vasarą jie šios puikios 
progai nepralsit. V. feaftttą 

drai- ^^ iVlielą moka 
M F K S A N D P A KIKII.A. 

staigiai netękus mielos a. a. Dorothy, 
skaudaus liūdesio valandoje giliai už
jaučiame. 

Jonas ir Eiiza fndriūnai 

VAPMAVrAjTt 
Gvveno Brideeporte, Chicagoje. 
Mirė rugpiūčio 20 d, ryte, sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Gimė Skuode. Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Gertrude Vaichulis. žer tas 

Frank, sūnus Bronius Burba, gyv. Brockton, Ma., marti Monica. 
marti Stefanija su šeima (velionė buvo motina a. a. Adolfo Bur
bos), anūkai: Gintautas Burba, Christine Burba, Romas-Burba su 
šeima, Wanda Passolano Ir vyras James, sesers sūnus Antanas 
Macevičius su šeima, 1 proanūkas. Lietuvoje pasiliko duktė Adele 
Kairienė, anūkė Apolonija BaJfikonienė Ir vyras Vincas, kriki to 
duktė Adolfina Kniežlenė su šeima ir kiti giminės, draugai »r 
paž-stami. 

Priklausė šv. Kazrmiero Seselių Rėmėjų draugijai. 
Kūnas bus pašarvota* šeštadienį, rugpiūčio 21 d., 5 v. popiet 

Phillips - Labanauskas koplyčioje, 3307 S. Lituanica Ave. 
Laidotuvės jvyks pirmadieni, rugpiūčio 23 d. 15 koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės steia.. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: dukterys, sOnos, antikai b* kW giminės. 
laidotuvių direktorius PhiBJps - Labanauskas. Tel. YA 7-3401. 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
i i • m — ^ ^ — i ^ m ^ — r _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ _ 
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DRAUGAS, SeRsZBaiiB, 1878 nt mgpflrate VL K 8. 

X Eugenija Straukienė (Ba-
bickaitė) iš Australijos atvyku
si j Chicagą, lydima S. S. Mika-
liukų, lankėsi "Draugo" redak-j 
ei joj ir susitiko su senais pažįs- Į 
tarnais. Chicagoje pasiliks iki 
Šokių šventės. 

X Ramūnas ir I iii ja Buiitinai 
| su vaikais, Bronė, Pranas ir 
Karina Srugiai išskrido j Vokie
tiją aplankyti savo giminių. 

X Dail. Vytautas Kasiulis, 
dr. Živilė Modestienė, Valė Ma-
Ic'kienė, Bronius Juodelis, Tau
tinių šokių šventės pirmininkas 

' ir kiti dalyvaus šį sekmadieni 
inž. Antano ir Marijos Rudžių 

; vedamoje Lietuvių forumo radi-
| jo programoje. 

x Dr. Jonas Šalna, Grayslake, 
i Dl., dažnai paremia lietuviškus 
i reikalus. Ir "Draugui" jis at-
i siuntė 15 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Santvafo poeziją skaitys I 
akt. Alfas Brinką Lietuvio so
dybos pažmonyje, šį sekmadienį. 
Nuo slogos skiepinimo reikalai. 
Užkandinė veiks vi3ą dieną. Visi 
laukiami. 

X Už a. a. ONOS KANI-
SAUSKEENĖS - JANUŠONY
TĖS sielą, jos dviejų metų mir
ties liūdnos sukakties dieną, 
rugpiūčio 27 d., šv. Mišios bus 
atnašaujamos: Tėvų Pranciško
nų koplyčioje Brooklyne, Tėvų 
Marijonų koplyčioje Čikagoje 7 
vai. ryto ir Tėvų Jėzuitų koply
čioje 8 vai. ryto. 

Prašomi giminės, draugai ir 
pažįstami prisiminti velionę sa
vo maldose. (pr.) 

x Raimunds čaks» West Allis, 
Wis., žinomas latvių žurnalistas, 
paskelbė latvių išeivių savait
raščio "Laiks", rugpiūčio 11 d. 
laidoje, 1 pusL platesnį Wisc>n-
sino lietuvių dienos aprašymą. 
Šis gražus parengimas, rašo str. 
autorius, ypač padėjo suartėti 
pavergtoms tautoms — lat
viams, lietuviams, estams ir uk
rainiečiams. Mini lietuvių ir lat-
vių pavardes, kurie ypač prisi
dėjo prie šventės ruošos. Šiltais 
žodžiais atsiliepia apie liet. tau
tinių šokių grupę "Bijūną", da
lyvausią šventės programos da
lyje. 

'•< Iš Anglijos | Chicagą eks
kursine tvarka pereito ketvirta-
dionio vakarą atskrido 30 lietu
vių, iš jų 16 tautinių šokių šo
kėjų. Jie šoks V-oje tautinių šo
kių šventėje O'Hara aerodrome 
svečius sutiko ir jų transporta-
cija bei apnakvydinimu pasirū
pino šventės ruošimo komisijos 
atstovas J. Jokubka. 

X Etninių grupių eegtranė 
ir meninė programa bus šį sek-
madienė Marąuette Parke. Šia 
švente etninės grupės paminės 
Amerikos nepriklausomybės 200 
metų sukaktį, šeštadienį ir sek
madienį taip pat vyks jaunųjų 
sportininkų olimpiada. Kviečia
mi dalyvauti ir lietuviai. Progra
mą atliks Grandies ansamblis. 

x B A L F O piknikas kvie
čia visus rugpiūčio 22 d. 12 vai. 
j Polonia Grove sodą, Archer ir 
46 gatvė. Tradiciniai lietuviški 
valgiai ir bufetas. Privažiavimas 
ir miesto autobusais. Prie "Lai
mės Šulinio" talkininkaus Cicero 
Balfo skyrius: Dr. O. Motušie-
nė, 6. Zailskienė ir kiti. Visi ma
loniai laukiami. (pr.) 

x Julija Cijūnelienė pradėjo 
dirbti Wolski Reaity Co. Le-1 Prof- dr- Vytautas Vardys Oklaho-
mont, IL. Wolski Reaity turi \ m o s u " ^ ^ © prof 20-tosios L. F. 
j j . , « _ * • * — . bičiulių poilsio ir studijų savaitėle 
dar dvi pardavimo Įstaigas Chi- \ ^ ^ ^ 3 D a i n a v o j e paskaitos 

ICAGOS 
ŽINIOS 
TEISMAS DĖL 

DEMONSTRACIJŲ 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

Keturiems asmenims sudary
tos byios dėl išsišokimų per de-
monstracijas Marąuette Parke, j kabinetą Cincinnati, Ohio, "išskri 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Danutė Bieliauskienė, 

gyvenanti ir turinti gydytojos 

Apkaltinti mėtę akmenis į de
monstrantus poUcininkas K. Ear 
ner, 32 m., ir M. Cristy, 18 m. 
Shelia Heitman, 21 m., dantų 
klinikos raštininkė metė pagalį 
į demonstrantus, o Chr. Cieslik, j ~ m ~ į ° ™ j ų t t ketxiyių, 
27 m., mašinistas, kaltinamas: _ A a k u n > L ^ i a ^ Mesz-
priešinimuisi areštuoti. Pirmieji į m c s t u d i j a v ę s j ^ ^ 
trys iš Marąuette Parko apyhn-1 ̂  „ „ ^ ^ i r Marianapoly 

'Ije, mirė Stockbridge, Mass. Lai-
dojamas rugpiūčio 23 d. 10 vai. 

do į Japoniją dalyvauti specia
liame moterų gydytojų kongre
se. Ten išbus apie trejetą savai
čių. Su ja kartu yra išvykusių 
ir daugiau moterų gydytojų iš 

dalies. 

BYLA DĖL MILIJONŲ Velionis buvo 57 metų amžiaus, 
kunigu įšventintas 1947 m. 

— Kun. Antanas Petrauskas, 

Neo-Lithuania tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja N. Pupienė. 

Chicagos švietimo taryba ir 
Dlinois švietimo taryba iškėlė , 
bylą prieš Ulinois valstybę d ė l ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J 
Chicagos miestui uždėtų 53 mil. 

TAUTINIAI ŠOKIAI — 
JAUNYSTĖS DALIS 

Valandėle su Nijole PupJene ir neolithuanų grupes 
šokėjais 

cagoje. Norintieji pirkti ar par
duoti nuosavybę bet kurioje 
Chicagos dalyje, užmiestyje, Le

meni. Nuotr. K. Sragausko 

X Visais kelionių reikalais 
monte ar jo apylinkėse gali kreipkitės į Weiss Travel Bu-
kreiptis įstaigos tel. 257-2234 j reau, 4837 W. Irvmg Park Rd., 
ar namų tel. 257-6510. Ji mielai Į Chicago, Dl. 60641. Turim dide-
Jums padės. (pr.) ų pasirinkimą grupinių skraidų, 

X Jaunučio Puodžiūno baleto ekskursijų lėktuvais bei laivais, j 
studijos rudens, sezonas prasidės: parūpiname bilietus vietiniam 
š. m. rugsėjo mėn. 7 d., antra- į susisiekimui bei į užsienį. Pa
dienį. Naujų baleto mokinių re
gistracija jau vyksta. Studijos 
tel. 778-7182; adresas 2656 W. 
71st St , Marąuette Park. (pr.) 

X Chicagos. lietuvių Foto 
klubas rugpiūčio 21 d, šeštadie
nį, 7:30 v. v. rengia vakarą ir 
šokius Lietuvių Kultūros na
muose, Union Pier, MI. Malo
niai kviečiame visus ten esan
čius ir svečius iš kitur į šį vaka
rą atsilankyti Veiks bufetas ir 
bus linksma pi-ograma. (pr.) 

X LKB Kronikų trečioji dalis 
jau galutinai paruošta ir netru
kus' turėtų pasirodyti knygų rin
koje. Jos išleidimui LKRg Rė
mėjai rengia i . m. rugsėjo 11 d 
7 vai. v. Jaunimo Centre vaka
rienę su menine dalimi, šokiais 

reiškit savo pageidavimus 
mes pasistengsim juos paten
kinti ir neapvilti. Skambinkite 
R. Raslavičienel teL (312) 
545-6466- (sk.) 

X JOSEPH BRODSKV, rusų 
poetas, kurio kūryba niekada 
negalėjo būti spausdinama So
vietų Sąjungoje, ištremtas 1972 
m. į Vakarus, dabar Michigan 
Universiteto "poet in residence", 
ekaitys paskaitą Santaros-Švie
sos suvažiavime Tabor Farm, 
Sodus, Mich. rugsėjo 11 d. ir da
lyvaus literatūros vakare, (pr.) 

X Papiginti skridimai | Eu
ropą "chartered" lėktuvais. Chi
cagą — Frankfurtas nuo 
$319.00; Chicagą — Londonas 
nuo $315.00 ir Chicagą _ Pa-

Tautiniuose namuose susirin
ko neolithuanų grupės tautinių 
šokių šokėjai. Neolithuanų tau
tinių Šokių grupė, vadovauja
ma Nijolės Pupienės greitai Švęs 
dešimtmetį. Daug vyrų iš to bū
rio ir daug mergaičių augina jau 
naujus Šokėjus. 

— gal dešimtmečio šventei vėl 
visus į vieną būrį sukviesite, — 
klausia mokyt. Nijolės Pupienės 
pertraukos metu. 

— Ši grupė dalyvauja jau trečio
je Tautinių šokių šventėje, o 
kiek pasirodymų turėta — sunku 
suskaičiuoti ir prisiminti. Šoko sa
vųjų renginiuose, daug šoko ir 
amerikiečių visuomenei. 

Nijolės Pupienės kaip tautinių 

x A. &. John Rappold mirė 
St. Louis, Mi., rugpiūčio 10 d, 
sulaukęs 68 m. amžiaus. Velio
nis anksčiau gyveno Bridgepor-
te, Chicagoj. Paliko žmoną, duk
rą ir keturis sūnus Velionies 
žmonos sesuo Elena Sahk gyve
na Oaklavvn, Dl. Yra buvusi ar
tima a. a. Leonardo Simučio, ir 
jo šeimos draugė, jau prieš eilę 
metų baigusi Šv. Kazimiero aka
demiją. 

x Pasiruošimas rudeninių ne
galių nugalėjimui — 459 Arvudo 
radijo paskaita šį šeštadienį, 9 
v. r. Sophie Barčus radijo šei
mos valandoj. 

šokių šokėjos ir mokytojos, ke
lias ilgas ir darbais platus. Nuo 
jaunystės dienų mėgusi muziką 
ir Šokius, jauna skautuke įsijun
gė į skautų grupę 1953 m., kuriai 
vadovavo Irena Šilingienė. Kai 
nuvyko studijuoti į Urbana che
mijos mokslų, ten buvo pakviesta 
vadovauti tautinių šokių grupei 
"Vaivorykštė", su kuria 1957 me
tais dalyvavo pirmoje Tautinių 
šokių šventėje. Antroje šventė
je 1962 m. dalyvavo su* Chicagos 
aukštesniąją lituanistinę mokyk
la, trečioje —1968 su ta pačia 
grupe ir neolithuanais, ketvirto
je — 1972 su tom pačiom dviem 
grupėm, o penktoje dalyvaus jau 
net su keturiom grupėm. 

Nijolė skaičiuoja: Dariaus ir 
Girėno mokyklos vaikų grupė, 
Chicagos "aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos jaunių grupė. 
Korp. Neo - Lithuania vyresnių
jų grupė, Lėtūnas vyresniųjų 
grupė, — tai jaunystės dienų bu
vę studentai^— vaivorykštinin-
kai. 

— Daug darbo, pasiaukojimo 
ir laiko reikia skirti. 

Nijolė baigusi 1961 m. Lietu
vių bendruomenės suorganizuo
tus tautinių šokių kursus, pradė
jo mokytojauti aukšt. mokykloje, 

, t 
X Inž. Vytautas Kupcikevičius, 

Chicago, UI., prisiųsdamas 
"Draugo" prenumeratos mokes
tį pridėjo 12 dol. auką spaudos 

kur ir dabar tebedirba. Mokyto
jauja ir Dariaus — Girėno mo
kykloje. 

Ji lankė ir baigė visus tautinių 
šokių šventės repertuaro paruo
šimo kursus, vienur kaip lanky
toja, kitur kaip lektorė. Ji mokė 
ir Dainavos ansamblio šokėjus, 
kai 1965 m. buvo statomas "Ne
munas žydi". 

Greitai bus 25 metai, kai ji įsi
jungusi į tautinių šokių šokėjų 
eiles atliko didelį darbo barą mū
sų tautinės kultūros klestėjime. 

Baigusi chemijos studijas ji dir
ba kaip chemijos bibliotekininkė. 
Yra filisterė skautė akademike. 
Ištekėjusi už Antano Pupiaus au
gina dukrelę Nerį, būsimą mamy
tės užvaduotoją. Daug laiko ir 
darbo ji skiria lietuvybės ugdy
mui, o už tai turime dėkoti ir jos 
vyrui Antanui, kuris nuoširdžiai 
remia jos užsimojimus. 

Vytautas Kąsnis 

iRochesterį, N. Y. ir dabar pa
gelbsti parapijos darbuose kle
bonui kun. G. Baltrušaičiui, 
ypač susirgus jo asistentui kun. 
L. Vėželiui. 

— Dr. Petras ir Elvyra Pa
mataičiai, iš Los Angeles išsikė
lę į VVest Point, N. Y., kur jų 

dol. pabaudos, kad peranksti už
darė mokyklas. Nori, kad pa
bauda būtų nuimta. 

TRAGEDIJA GATVĖJ 

Šešiolikos metų jaunuolis B. 
Wagner ketvirtadienį buVo nu
šautas Chicagos gatvėje, kai jis [žentas profesoriauja karo aka-
stovėjo su keletu draugų. Poli- j dėmi joje, išliko ištikimi LB San-
cija sako, kad atvažiavo auto- j ta Menkos-Vakarų Los Angeles 
mobilis, kuriame buvęs jaunuo- į apylinkės nariai. Šiomis dieno-
lis susiginčijo su Wagneriu. Pa- \ mis apylinkės valdybai prisiuntė 
sakęs, kad vėl sugrįš, atvažiavo j gerokai padidintą solidarumo 
vėl naktį ir nušovė "VVagnerį. Tai \ mokestį, o taip pat stambesne 
miesto gaujų susidūrimas. auką Krašto valdybai. 

ATRADIMAS ATOME ~ P r e l L a d a s T u l a b a ' H R o " 
mos atvykęs į Eucharistinį kon-

Fermi laboratorijoje Chicago- > g resą Pbiladelphijoje, buvo už-
je atrasta nauja atomo dalelė, sukęs ir į Los Angeles. Jį čia 
Ją surado 17 mokslininkų grupė,. globojo prel. J. Kučingis, Šv. 
sudaryta iš Illinois, Columbia, į Kazimiero parapijos klebonas. 
Havajų univ. profesorių ir Fer- į —_ . 
mi laboratorijos mokslininkų. 
Tas atradiMas gali padėti ato
muose rasti naujus energijos 
šaltinius. 

FESTIVALIS 

tTNTJŲ VADAI 
Chicagoje tiriami keli darbi

ninkų unijų vadai. Turima žinių, 
kad jie išeikvojo unijos pini-

Chicagos festivalis tęsiasi ir 1 S^s. 
šį savaitgalį. Šeštadienį bus ; KONCERTAI NEMOKAMAI 
rungtynės Stagg stadione. Sek
madienį - penkių mylių plauki-į V a s a r a - G r a n t P a r k e - Chicago-
mo rungtynės, oro akrobatika I*" 
12 ir 3 vai. p. p. Civic Center 
Plaza, vandens pašliūžos 12 ir 3 
vai. p. p. 

trečiadieniais ir 
iniais 8 v. v., o Šeštadieniais ir 
j sekmadieniais 7 v. v. būna sim-
j foninio orkestro koncertai vi-

NUKRITO SUNKVEŽIMIS 

Stevenson greitkely Chicago
je nukrito 40 pėdų žemyn sunk-

1 šiems nemokamai. 

SAUGANTIS PLĖŠIKŲ 

Padidėjus užpuolimams "Chi-

ir turtinga loterija. Visuomenė ryžius nuo $373.00. Platesnes in 
prašoma paremti LKB Kronikų j formacijas gausite American 
leidimą ir jų vertimą į svetimas Travel Service Bureau, 9727 S. 
kalbas. (pr.) Western Ave., Chicago* HL 

X LITUANICOS pirmoji ko- 6 0 6 4 3 ' Skambinkite 238-9787. 
mauda sekmadienį, rugpiūčio 22 į ' 8 k • ' 
d. 3 v. p. p. Marąuette parko : • 1 ... 
aikštėje žaidžia dėl Dlinois Gu 

X LB Lemonto apylinkės ruo
šiama gegužinė įvyks rugsėjo 12, gerinimui. Nuoširdus ačiū 
d., sekmadienį, p. V. M. Umbra- x y ^ ^ L T Š šventės bend 
sų ūkyje, Lemont Rd. ir 103 
gatvės kampas, viena mylia į 
pietus nuo Stevenson greitkelio. 
Įvažiavimas iš 103-čios gatvės. 

(pr.) 
X Šokėjų susipažinimo vaka

ras Penktos Tautinių Šokių 
Šventės išvakarėse rugsėjo 4 d., 
8 v. v. įvyks Jaunimo centre. Vi
si prašomi įsigyt bilietus iš 
anksto Stase's Fasbions, 
6287 S. Kedzie Ave*, Chicago, 
EI. 60629. TeL 436-4184. (pr.) 

raidyno, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA-
GOJE: IH—uii — 4545 W. 63rd St, 
ir vakarais paa A Daugirdą tel. 476-
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA sarhrfn-
ka J. L. Giedraitis, 1« Barry Dr, E. 
Northport, N. Y. H7S1 (»*.) 

X Terros prekyboje visos 

rojo choro narių pirmoji repeti
cija įvyks rugpiūčio 24 d., ant
radienį, 8 vai. vakaro Jaunimo 
centre. Visų dalyvavimas būti
nas. 

X Irenos Veleckytės Baleto 
ir Plano Studijos rudens sezo
nas prasideda š. m. rugsėjo 
mėn. 7 d., antradienį. Naujų 
baleto ir muzikos mokinių regis
tracija jau vyksta. Studijos te
lefonas 254 — 4012. Adresas 
2541 Wewt 45th Place, Brighton 
Parke. Prašau skambinti po 
5:00 vai. vak. (sk.) 

Kunigu Vienytes suvažiavimas 

vežinus, pataikydamas r A s h l a n d C a g f .***»*? ' P " * * * visą 
automobilių s'tatymo aikštę. Su-:?*1 8** P a t a n m ^ ' k«p saugotis. 
žeistas vairuotojas R. Scott, 3 5 : A u t ° b u S e g e i ? U **f} P™3** 

i „, T» ; . . : . . , . . n o , ne prie durų. Išvykstant į 
Niįde Pupienė, Neolitu^(tautinių £_Lgiuage*ai turėjo panaudoti nesidėti daug žiedų ir 

šokių grupes vadove. | pinklus | ištraukti • griuvėsių, j ̂  J ^ ^ ^ ^ ^ a r 
"charge card" — nereikės vež
tis daug pinigų. Užpultam ge
riau atiduoti pinigus, kaip rizi
kuoti gyvybę. Gatvėje geriau ei
ti priešais važiuojančius auto
mobilius — vagiui ne taip pato
gu iššokus užpulti. Jei pastebi, 
kad seka kas iš paskos, eit prie 
policininko ar telefono, šauktis 
pagalbos. « 

rį Bismarck viešbutyje, prašoma 
suminėti "Catholic Conference 
for Ethnic* and Neighborhood 
Affairs". Kas negali visas tris die
nas dalyvauti, kviečiami daly
vauti tiek, kiek gali. — 

X Akiniai sknrtfamri I Lietu
va, Kreipkitės J V. Karosaite, 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw. Tel. 778-8766. (sk ) 

JAV Lietuvių Kunigu vieny
bės metinis suvažiavimas įvyks 
spalio 6 — 8 d., trečiadienį, ket
virtadienį ir penktadienį, Chi
cagos Bismark viešbutyje, 171 W. 
Rando! ph. Tel. 312 236-0123. 

Lietuvių Kunigų vienybė ruo
šia savo suvažiavimą ryšium su 
kitų tautybių kunigais "Catho
lic Conference for Ethnic and 
Neibborhood Affairs" organiza
cijos globoje. Pastaroji organiza
cija 1974 m. sukurta Clevelande, 
dalyvaujant lietuvių kunigų at
stovams. Pernai New Yorke pir
mą kartą Lietuvių Kunigų vie
nybė suruošė savo suvažiavimą 
ryšium su Catholic Conference 
for Ethnic and Neighborhood 
Affairs. Visi kunigai, kurie daly
vavo bendrose sesijose, buvo la
bai ipatenkinti šia tvarka. 

Lietuviai kunigai pirmą dieną 
atlieka savo organizacinius reika-

gistruoti ir dalyvauti. 
Kunigų Vienybės registraci

ja prasidės 10 vai. ryto, trečiadie
nį, spalio 6 d. Pirmoji sesija 10: 
30, koncelebruotos šv. Mišios 11: 
30 vai., pietūs 12 vai. 

Visi kunigai, kurie . planuoja 
dalyvauti, prašomi pranešti iš 
anksto Kunigų vienybės sekreto
riui kun. V. Pikturnai, St. Mary 
of the Angeb church, 213 S. 4th 
St., Brooklyn, N. Y., 11211, tel. 
212 782-2086. Užsisakant kamba-

bernatoriaus Taurės su EAST! 
HAWKS komanda. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
117.7747. Jik%>Į 

STASE'S FASHI0N5 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S, Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

Sav. Stasė Bacevičiene 

X Minint a. a. Birutės Biels-
mūsų pačių tiesioginiai bnpor- Menės vienerių metų mirties su-
tuotos prekės dabar ir visada j kaktj, šv. Mišios už velionės sie-
parduodamos su žymiais nupigi-jlą bus atnašaujamos rugp. 28 d. JuS) koncelebrucja lietuviukai šv. 
nimais. Tatai liečia mūsų pačių j 7:30 v. r. Tėvų Jėzuitų koplyčio- \fc$jas j r pavalgo pietus savo 
importuojamą kristalą, porcela- je. Po šv. Mišių tuojau vyksta- t a r p e ^ftas dvi dienas, kiek Įei
ną, sidabrą ir daugybę kitų pre- ma j Šv. Kazimiero kapines, kur džia laikas, lietuviai kunigai da-
kių dovanoms ir namų išpuoši-;bus šventinamas paminklas. iyVaus bendrose sesijose ir rate-
mui. Kai kurie daiktai v«,u ir?*- \ Rugp. 29 d 7 v. r. šv. Mišios iįuose. § j u o būdu#visi turės progą 
daliu pigiau už tuos pačius daik- t'is atnašaujamos Marąuette pasidalinti bendrais tautinių pa-

pko Švč. M. Marijos Gimimo rapijų ir vienuolijų rūpesčiais ir 
bažnyčioj? Prašome vi?ms gimi
nes, draugus ir pai|stamus da
lyvauti šv. Misic«e ir taip pat 
paminklo šventinimo apeigose 

tus. randamus bet kur prekyboj. 
Pirksit-nepirksit. Terroj pasižiū-
rėti visada • verta. Adr.: Terra, 
3235-37 West 63rd St^ Člifcago, 
Dl. 60629. teL (312) 4344660. 

ik (pr.) 

išgirsti kai kurių šio krašto vy-! 

rauiančių vyskupų klebonų ir D e t r o i t e 'ankėsi svečias iš Californijos, šįmetinis "Draugo" premijos mece-
sociolosm oasisakvmu Das'oraci- ^ ^ Alg iS R a u l i n a i t i s- J i s č i a m i ^ Za^&r^cko, kandidatavusio į JAV sociologų pasisaKymų pas.oraci k o n g r e s ą ( I t a W m i l l e j e būstinėje su detroiuškiais spaudos žmonėms. Iš 
niais klausimais. Visose sesijose ) s 6 i r ^ s : / ^ Astašaltis, A. Raulinaius ir Alfonsas Nakas. 
kviečiami it pasauliečiai užsire-i - - Kwu. J. Urtaoo 


