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Tauragnų bažnyčios 
statyba 

Laikinoji bažnyčio sudegė "del nežinomų priežasčių' 

" • 

6 

Tauragnai glūdi Rytų Lietu
vos miškų, ežerų, kalnų - pilia
kalnių kraite, prie Tauragnų ir 
Labės ežerų, Utenos rajone. 

Paskutinė Tauragnų bažny
čia buvo kryžiškos formos, vien-
bokštė. Išorėje atrodė papras
tai, bet viduje buvo pucšni, tu
rėjo penkis altorius. Ypatingai 
buvo turtinga ir įdomi procesi
ja. Šios bažnyčios istorija bai
gėsi 1944 liepos 9. kai vokiečiai 
iš lėktuvo padegė bažnyčią ir ki
tus miestelio pastatus. 

Po gaisro dar liko klebonija 
ir šalia parapijos salė, kurioje 
buvo įrengta bažnyčia. Jos išo
rinis ilgis buvo 21 metras, plo
tis — 13 m, o aukštis — 4 m. 
Patalpa buvo tikrai maža. Ti
kintieji pamaldi* metu negalėjo 
sutilpti. Vasarą per sumą būda
vo pilnas darželis tikinčiųjų prie 
bažnyčios. Atlaidų metu vieti
niai ateistai su Utenos rajono 
leidimu iš greta esančių kultū
ros namų per garsiakalbius truk 
dydavo pamaldas įvairiausiomis 
dainomis, muzika. Ateistų veik
la, skatinama vyriausybės ir 
spaudos, suįžūlėjo. Jiems labai 
nepatiko miestelio centre esantis 
maldos namas, gausiai lanko
mas tikinčiųjų, vyrų ir jauni
mo. 1967 balandžio 30 vakare 
buvo padegta parapinė salė. ku
rioje buvo įrengta laikina baž
nyčia. Gaisras prasidėjo dėl ne
žinomos priežasties. Valdžios pa
reigūnai nurodė priežastį — ne
sutvarkyti elektros laidai baž
nyčioje, tačiau gaisro metu buvo 
žmonių, kurie atkreipė dėmesį į 

elektros skaitiklyje au tomat i 
nius saugiklius. J ie buvo įjungti. 
Be to. gaisras grei tai apėmė vi
są pastatą, lyg būtų buvęs kuo 
nors aplaistytas. 

Gaisrinės mašinos, gal būt , 
sąmoningai buvo a ts iųs tos , kai 
baigė degti pns ta tas . Pradžioje 
gaisro subėgo daug žmonių gel
bėti bažnytinių daiktų, b e t kle
bonas buvo išvykęs ir nebuvo 
kam organizuoti t va rk ingo gel
bėjimo darbo. Įdomus f a k t a s — 
vienas ateistas i r ke le tas jo ben
drų trukdė gelbėjimo darbus . 
Degančioje bažnyčioje įvyko su-
sistumdyrnas. Tikintieji apkūlė 
ateistą, kadangi jis t r u k d ė iš de
gančios bažnyčios išnešti baldus 
ir liturginius drabužius . Sudegė 
dalis vertingų daiktų, neišgelbė
tų bažnytinių drabužių, paveiks
lų, visos stacijos. 

Po gaisro į T a u r a g n u s greitai 
atvyko Religijų reikalų ta rybos 
įgaliotinis Rugienis. Jjs pažadė
jo žmonėms, kad bus leista sta
tyti nauja bažnyčia, o laikinai 
pasiūlė naudotis kapuose esan
čia koplyčia. Koplyčia j a u daug 
metų buvo nenaudojama .Kai a-
pylinkės taryba a tėmė iš baž
nyčios kapines, tuomet parapi
jos klebonas rūpint is koplyčia 
jau nebegalėjo, o apylinkei kop
lyčia visai nerūpėjo. Todėl jos 
akmeninės sienos buvo ta ip su
trūkinėję, kad pro plyšius galė
jo landžioti paukščiai. J o s ilgis 
— 6 m, plotfs - - 3 .5 'm, aukšt is 
— 3 m. Į šią koplyčią buvo nu
neštas švč. Sakramentas ir :dė-
tas į medinę dėžutę. Buvo patai
sytas altorius i r koplyčioje vy
ko pamaldos. 

Tuoj po gaisro klebo ras ks 
nauninkas Misevičius parašė vy: 
kupres kuri ai, kad jis dėl se 
nyvo amž aus atsirako rūpintu 
naujos bažnyčios statyba ir pra
šė, kad jį iškelta kitur. Kur; lai 
ką įgaliotinis Rugienis vysku-j 
pijos kurijai neleido iškelti Tau-j 
ragnų klebono ir paskirti naują,| 
kuris galėtų rūpintis naujos baž
nyčios statyba. 

Tauragniškis inžinierius - ar
chitektas žadėjo paruošti pro
jektą naujai bažnyčiai. Kai pro
jektas buvo padarytas, jį įteikė 
įgaliotiniui Rugieniui. Šis atsa
kė: "Apie didelės bažnyčios sta
tybą negali būti jokios kalbos. 
Galima projektuoti tik kapinių 
bažnyčios priestatą, nedidesnį 
kaip 100 kv. metrų vidaus ploto 

Tauragnų bažnytinio komite
to vyrai daug kartų vyko į Vil
nių, lankėsi Įvairiose įstaigose. 
Jie išsiuntė penkis pareiškimus 
Muziejų ir kultūros paminklų 
apsaugos valdybai, Valstyb 
niam statybos reikalų komite
tui. Utenos rajono miliciios sky
riui, Utenos rajono draudimo 
inspekcijai, Tauragnų apylinkės 
komitetui. 

Pagaliau rugpiūčio mėn. pra
džioje į Tauragnus buvo paskir
tas naujas klebenąs kun. Inkra
tas. 

Parapijoje vis labiau sklido 
kalbos, kad bažnyčią sudegino 
ateistai, o dabar trukdo naujos 
bažnyčios statybą. 

Atvažiavus naujam klebonui, 
Utenos rajono milicija raštu 
perspėjo, kad liautųsi ieškoti 
Tauragnų bažnyčios gaisro kal
tininkų. 

Prancūzų prezidento 
ir premjero 
nesutarimas 

Paryžius. — Nepatvirtintomis 
žiniomis Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Jacąues Chirac gali 
atsistatydinti kiekvienu metu. Jo 
ir prezidento Valery Giscard 
d'Estaing nesutarimas yra labai 
didelis. Chirac vadovauja ganlis-
tams, o gaulistai mažai remia 
prezidento pastangas įvesti nau
jus kapitalo mokesčius. 

Luna šiaip taip 
atsirado 

• 
Maskva, — Su sovietų išgar

sintu Luna 24 kas nors ne taip. 
Erdvėlaivis iš Mėnulio turėjo; 
nusileisti Rusijoj sekmadienį, 
bet Maskva apie tai nieko ne-i 
pranešė nei vakar. Anksčiau sa- J 
kė, kad Luna 24 kabina Menu-j 
lyje išgręžė 6 Wū puse pėdos gi- j 
lum© duobę, paėmė iš gilumos; 
uolienų pavyzdžių ir grįžta. Kur 
ji dabar? 

Po ilgesnio drlsimo Tass va
kar pranešė, kad Luna 24 nusi
leido kažkur Azijoje. Greičiau
siai) nenumatytoj vietoj. 

Užsimušė buvęs 
Brazilijos prezidentas 

Rio de Janeuro. — Automobi
lio ne la r^ je užsimušė Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 73 me
tų, buvęs Brazilijos prezidentas . 
įkūręs ultra modernią sostinę 
Brasilia. Jis taip pa t pravedė ir 
pirmą plentą per Arcazonės 
džiungles iš Brasilia į Belem. 

Washingtomas — Amerikos že
mės ūkio ekspertai apskaičiavo, 
kad sovietai, pe r trečią šalį spe
kuliuodami įr srpirkinėciami A-
merikos grūdus, p a d a r o pelno 
už 700 mil. dolerių. 

Carteris apie 
komunizmo grėsmę 
Paryžius. — Demokratinis 

prezidentinis kandidatas Jimmy 
Carter davė pirmą interview 
užsienio laikraščiui, prancūzų 
savaitraščiui "L'Expresr." ir sa
ko, kad Vakarų Europos komu
nistai yra didelė grėsmė taikai. 
Kad plinta komunizmas, kaltos 
esančios tų šalių vyrir.usybės. 
ypač nesugebėjimas išvengti ko
rupcijos. 

Pekinas. — Kinijoj vėl buvo 
žemės drebėjimas. Drebėjo že
mė kalnuotose vietose. Apie 
nuostolius nepranešta. 

Egiptas susitvarkė 
su piratais 

Kairas. — Arabų teroristai 
pagrobė Egipto vietinio susisie
kimo lėktuvą su 92 keleiviais, 5 
įgulos nariais ir vakar laikė 
Luxor aerodrome, 450 mylios į 
pietus nuo Kairo. Reikalavo 
juos nugabenti į Libiją, į Ben-
ghazi. Keleiviai daugiausia bu
vo prancūzai ir japonai turis
ta i Yra žinoma kad piratai yra 
iš Libijos, Alžiro ir palestinie
čiai, viso septyni. 

Paskutinėmis žiinomia Egip
to kariuomenės dalinys apsupo 
lėktuvą, staigiu puolimu suėmė 
visus septynis piratus ir kelei
vius išvadavo Iš keleivių niekas 
nebuvo sužeistas. 

r.̂ . , 1 ! 

i\J UliicUf^cLLi.1 (V. Augustino prieškarinė nuotrauka) 

Turkijos laivas Eismik I, skirtas naftos ieškojimui po jūros dugnu. Lai
vo plaukiojimas Egėjo jūroje graikų ir turkų santykius gerokai {tempė, 
nes graikai Egėjo jūrą savinasi. 

Laivyne galima 
lengvai sunaikinti 

Washingtonas. — Apie tai 
mažai kalbama, bot Pentagono 
strategai teigia, jog bombone
šiai B-52 ir būsimieji B-l sovie
tų laivyną gali sunaikinti per 
kelias valandas. Ginklų eksper
tai per daug didelės reikšmės 
laivynui neskirki. sakydami, jog 
raketomis ginkluoti lėktuvai ir 
jų bombos geli paskandinti 
kiekvieną pavir^roje vandens e-
santį laivą vienu iššovimu ("U. 
S. News" vrn .30) . 

Radikalams pinigai 
iš Kubos 

Washingtoras. — FBI patei
kė 500 puslapių raportą, iš ku
rio matyti, kad "Weather" po
grindžio radikalai gavo ar gau
na pinigus iš Kubos. "Washing-
ton Post", apie rašydamas, pri
deda, jog FBI agentai surinko 
žinias "nelegaliu keliu", įsibrau
dami į privačių asmenų paslap
tis, bet neseniai teismas išaiški
no, kad kartais ir taip gali būti 
leidžiama, jei įtariamų asmenų 
veikla gali būti pavojinga vals
tybės saugumui ir turi ryšių su 
užsienio valdžios įstaigomis. 

Palestiniečiai ruošiasi 
ilgai kovai 

Beirutas. — Palestiniečiai pra
dėjo mobilizuoti į kariuomenę vi
sus jaunus vyrus. Neįstojusius į jų 
kariuomenę gaudo gatvėse. Liba
ne palestiniečių iš viso yra 300,-
000. Iš jų 12,000 sudf-o kelias 
karines, ginkluotas grupes. Po to, 
kai krito jų didžioji stovykla Tai 
Zaatar, palestiniečių vadas Yas-
sir Arafatas liepė paskelbti mo
bilizaciją ir pasiruošti ilgai ko
vai. Tą patj paskelbė ir dešiniųjų 
falangistų vadas Pierre Gemayel. 

Beirutas. — Amerikos amba
sados pareigūnai susitiko su se
nokai išrinktu prezidentu Elias 
Šarkis, užmezgė kontaktą. Bir
želio 16 tai bandė padalyti am
basadorius Francis Maloy, bet 
pakelėj buvo pagrobtas ir nužu
dytas. 

Libane vakar buvo kovoja
ma trijuose frontuose. 

Addis A ha ha. — Etiopija pa
leido 209 poiitinius kalinius. Pa
leisti tik nuteisti neilgam ter
minui. Į tą sąrašą neįeina tie, 
kurie suimti po 1971. 
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P r? z; cento Kim laiškas J. Tautų komandai 
Washingtonas. _ šiaurės Ko

rėjos prezidentas Kim II Sung 
Jungtinių Tautų komandai at
siuntė laišką, kuriame apgailes
tauja dėl dviejų amerikiečių ka
rininkų'užmušimo neutralioj zo
noj. Laiškas tačiau nėra atsi
prašymas, aiškinama Vaistybės 
departamente. Bet ir tai gerai, 

. Sovietai žvalgo 
Japoniją 

Tokijo. — Japonijos gynyba 
susirūpinusi padidėjusiu sovie
tų šnipinėjimu ir karine žvalgy
ba iš oro ir laivyno pagalba. Te
ritorinių vandenų ir orinės erd
vės pažeidimas pasidarė kasdie
niu reiškiniu. 

"Kronika" — 
bolševikams rykšte 

Mėginimas paneigti iškeltos 
faktus 

Vilnius. — "Apsijuokę gelbė
tojai", tokia antrašte "Tiesa" 
(VTH.18) įdėjo prof. Česlovo 
Kudabos straipsnį, mėginimą at
sakyti "Draugui" ir užginčyti 
Lietuvos gamtos naikinimą bei 
žalojimą. Apie gamtos žalojimą 
rašė ne vien "Draugas", bet ir 
kiti laisvojo pasaulio lietuviš
kieji laikraščiai. Straipsnis buvo 
paimtas iš "Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos", bet Kuda
ba apie tai nutyli, nei vienu žo
džiu nenori paminėti "Kroni
kos", tartum jos nebūtų. 

Kudabos straipsnis pradeda
mas būdingu bolševikinių sti
lium: "Neseniai Čikagoje reak
cingų klerikalų leidžiamas laik
raštis "Draugas" paskelbė Į 
straipsnį "Gelbėkime Lietuvos j 
gamtą", kuriame įtikinėjama, j 
kad Tarybų Lietuvos gamta ,e-' 
santi baisioje "prapultyje". Pa-j 
teikia skaičius ir kitokius bol-i 
ševikinės propagandos vartoja-' 
mus pasigyrimus apie nepapras
tu s laimėjimus, duoklę atiduoda^ 
sunlekinimui nepriklausomos' 
Lietuvos laikotarpiui ir pilna ki
tokios piktos sofistikos, kuri 
nieko bendro neturi su "Kroni
kos" rašiniu ir nesugeba nei sa
vo skaitytoji!, nei mūsų įtikinti, 
kad nėra taip. kaip "Kronikoj" 
y r a parašyta. 

kad prisipažįsta blogai padarę, 
sakė departamento atstovas 
John Ordway. Laiškas nepaten
kina, nes neprisiima atsakomy
bės. 

Tuo pačiu metu šiaurės Ko
rėja apkaltino Ameriką, kad 
prezidentas Fordas, pasiųsda
mas į Korėjos erdvę daugiau 
karo lėktuvų ir laivų, grasina. 
Situacija panaši į prasidėsiantį 
karą. "Fordo k'Jka veikia dieną 
naktį, ieškodama priežasčių iš
provokuoti karą ir pateisinti sa
vo agresyvinius planus;<, teigė 
Šiaurės Korėjos radijas. 

Pietų Korėjos laikraštis "Cho-
sun Ubo" rašo. kad šiaurės Ko
rėjos prezidento laiškas Jungti
nių Tautų komandai buvo pir
mas atvejis per 23 metus. Iki 
šiol Kim niekada nėra kreipęsis 
į komandą. 

Kai kurie politiniai stebėto
jai mano, kad Kim, išprovokuo
damas karininkų nužudymą, no
rėjo nukreipti savo piliečių dė
mesį nuo ekonominių bėdų. Tik 
jis ir nenorėdamas to padaryti 
sustiprino Pietų Korėjos prezi
dento Park poziciją. 

Los Angeles. — Jimmy Car
teris apgailestavo dviejų ame
rikiečių Korėjoje nužudymą ir 
pilnai remia prezidentą Fordą 
dėl jo akcijos ir užimto-* linijos, 
kad isterija nepasikartotų. 

ormail) pesimistas 
Dalias. _ "Sunday Dalias Ti

mes Herald" žiniomis, John Con-
nally buvo prasytas perimti res
publikonų partijos pirmininko 
vietą, bet jis atsisakęs. Atsisa
kęs svarbiausia dėl to, kad ne
sitiki Fordo laimėjimo. Visuo
menes apklausinėjimai rodo, 
kad Carteris prieš Fordą veda 
santykiu 2:1. Padėtį pakreipti 
kita linkme yra labai sunku, o 
jei rudenį Fordas nelaimėtų, 
Connally prisiimti atsakomybės 
nenori. 

Laikraštis bandė susisiekti sa 
Connally betarpiškai h- išgirsti 

į jo paties žodį, kiek tie pareiški
mai, atėjęs iŠ Kaušas City kon
vencijos metu, yra tikri, bet ne
pavyko. 

Vail, Colorado. — Preziden
tas Fordas atostogaudamas pa
informavo CIA ir kitas agentū
ras, kad jos supažindintų su 
tarptautinėmis problemomis h* 
slaptomis informacijomis ir kan
didatą į viceprezidentus sen. Ro-
bert Dole. 

Viešų, per televiziją perduo
damų debatų su demokratų kan
didatu Carteriu Fordas nori ke
turių. Pirmus siūlo rugsėjo 28. 

Bangkokas. — Buvęs Tajo 
vicepremjeras, kietos rankos ge
nerolas Prapass Charusathiem 

; savo šaly pabuvo labai neilgai. 
į Prieš jo grįžimą studentai su
rengė protesto demonstraciją, 
ir Prapass vėl išvyko į Taiwaną. 
Laimėjimo kaina: 2 studentai 
buvo užmušti, 60 sužeistų. 

Los AngeSfS. — Sustreikavus 
miesto autobusij vairuotojams, 
vakar trys ketvirčiai milijono 
Los Angeles nuolatinių keliau
tojų negalėjo pasiekti darbovie
čių. Automobilių susigrūdimas 
greitkeliuose buvo dar didesnis 
nei visada. 

Seoul. — I Pietų Korėjos van
denis Amerika pasiuntė lėktuv
nešį Midway ir dar daugiau ko
vos lėktuvų. Pentagonas paaiJ-
kino, kad tokių atsargumo prie
monių reikia, bet nereiškia, jog 
už dviejų amerikiečių karininkų 
nužudymą bus imamasi keršto 
akcijos. 

KALENDORIUS 

c—*r Įąi imn Rugpiūčio 24: Baltramiejus, 
' ? ^ ^ i i § * iMišelė, Jaunutis, Aušrinė. 

Rugpiūčio 25: Liudvikas, Pat
ricija, Gilius. Mirta, 
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SLOGOS SKIEPL REIKALAI 

Stiprinkimės visokeriopai 
prieš mirtinas negales — 
lengviau pajėgsime jas įveik-

Mediciniškas raginimai 

Labai išgarsintas skiepijimas 
prieš rimta sloga, čia vadinama 
swine ftifluenza, apsuko galvas 
žmonėms. Sumišę žmonės dabar 
idaasia, ar jiems reikės skiepytis. 
Nežino žmogus, ar reikės skie
pyti kūdikius, jaunuolius, ligo
nius, bei senelius. Gydytojai tu
ri susipažinti su galimomis kom
plikacijomis po paskiepijimo. Rei
kia žinoti skiepų kiekis kiekvie
no asmens amžiui. Dabar atsa
komybę dėl galimų komplikaci
jų apsiėmė šio krašto valdžia. 
Reikia, kad žmogus sutiktų skie
pytis ir prisiimtu galimas komp
likacijas dėl to ikiepinimo. Taip 
pat skelbiamos abejonės dėl 3 vi
so tos slogos - influenzos pasi
rodymo šį rudenį. Išeina, kad 
Skiepijimas nuo minėtos slogos 
nėra jau tarp paprastas reikalas, 
fcžip jis iŠ pradžtų kai kam gali 
atrodyti Tai nėra nusiteikimas, 
kad gavai adatą ir eik sati svei
kas. 

Skiepų gamyklos 
pasimokė iš praeities 

Nei gydytojas, nei skiepų ga
myklos nenori susilaukti nema
lonumo, galinčio atsirasti dėl 
žmogaus paskiepijimo nuo slogos. 
O nemalonumas gali ateiti visai 
nelauktai, ypač šiais laikais, kai 
dauguma pacientų tik ir žiūri, 
kad kaip nors gydytoją nuskriau-
dus, kaip kiek nors prie jo prisi
kabinus. Iš čia randas nepama
tuoti skundai - teismai apries gy
dytojus, ligonines ir kitokias gy
dymo Įstaigas bei jų personalą. 
Štai pavyzdys iš gyvenimo. 

kysim, tokioje Lenkijcr Tyr. °" 
proc. visų žmonių gauna .Įsus i 
skiepus nuo keturių amžiaus me- ' 
tų. Taip pat reikiami •traperi i 
duodami ir senesniems žmonėms. 
Bus nesiskiepijančių dėl baimės 
susirgti dėl skiepų, girdi, jie sun
kiai sirgo po paskutinių nuo slo
gos skiepų. 

Jautrumą* 

Tai atsitiko 1971 metais 
vai atnešė. paskiepiji m u i 
polio savo aštuonių mėnesių kū
dikį. Nuo poliomyelito skiepai 
duodami per burną. Pirm skie-
pinant reikia tėvus to kūdikio 
perspėti, kad po tokio skiepijimo 
vienas asmuo gali susirgti polio 
iš 5.86 milijonų paskiepytųjų vien 
nuo to paskiepijimo, ]*', minėtai 
neperspėsi tėvų, tu, gy.'lyfijau, 
tu vaistų - skiepų gamykU' būsi 
kaltas, -jei tėvai iškels bylą prieš 
tave. Taip ir atsitiko. Tas vaikas 
susirgo polio. Ir pasitaikyk tu 
man — vienas dėl paskiepijimo 
polio .>usirgo, nors tas vienas, pa
gal /atistikas, susirgti dėl tokio 
skie-ijimogali iš daugiau paskie-
pimųjų, negu dvigubas Lietuvos 
gyventojų 3kaičius. 

Mfineto kūdikio tėvai padavė 
teisman ne gydytoją — ne gai
lestingą seserį, bet polio skiepus 
Mgu&inusią vaistų bendrovę. 
Nors geriausi mokslininkai gynė 
tą vaistų gamyklą: įrodinėjo, kad 
gamykla Čia nieko dėta, vis vien 
ji pralaimėjo bylą. Mokslininkai 
įrodinėjo teismui, kad neskiepy
tas asmuo, siaučiant polio ligai 
1970 m. gali susirgt: vienas iš tri-Į 
jų tūkstančių, o paskiepytas ap
saugomas nuo tos ligos. Tik dėl 
pačio skiepinimo yra galimybė 
vienam paskiepytajam susirgti ta 
liga vienam iš daugiau kaip pen
kių milijonų paskiepytųjų. 

Klausite kiekvienas, kodėl tą 
bylą laimėjo tėvai. Pasirodo, kad 
nepakako firmai įrašyti perspėji
mą am vaistus-skiepus lydinčio 
lydraHHo. Nepakako, kad sesuo I 
p* skaitė sau tuos perspėjimus. 
Nepakako, kad gydytojas žino j 
apie tokį (nors labai minimalų) I 
nuo polio skiepijimo pavo-j 
jų. Reikėjc bad jtfl. sesuo ar gy-

limybės. pavojų — galimą susir
gimą poliomyelitu. Minėtai ne
perspėjus, tėvai laimėjo bylą. O 
neperspėjama būdavo visą laiką 
ir visur, nes 4abai mažas pavo
jus yra nuo polio skiepų, palygi
nus su tos ligos pavojingumu 
siaučiant epidemijaL 

Tą 1970 metų bylą persvars
tyti 1974 atsisakė aukščiausias 
teismas. Taip ir įsigaliojo pirmo
jo teismo sprendimas. Teismas 
patarė, kad raštu būtų įteikta tė
vams ar skiepijamarrf asmeniui 
prieš skiepų davimą perspėjimas 
apie galimus negerumus, gauna
mus vien dėl to skiepijimo. Tik 
tada niekas negalės teisti nei me
dicinos personalo, nei skiepus 
gaminančios firmos, atsitikus ne
gerumui vien nuo paskiepijimo. 

Dabar kiekvienam bus aišku, 
kodėl čia užsitęsė skiepijimas nuo 
šį rudenį mums gresiančios slo
gos. Vaistų gamyklos atsisakė iš
duoti pagamintus skiepus tol, 
kol jos nebus apsaugotos nuo ga
limų, į anksčiau minėtą teismų. 
Valdžia delsė, nesutarė kongre
sas tuo reikalu. Tik prezidentui 
įsikišus, dabar buvo priimtas įsta
tymas, kad šio krašto valdžia at
sako ui galimus negerumus, atsi
radusius dėl pači 4 slogos skiepų. 
Tik šitokio užtikrinimo susilau
kus, skiepijimo reikalai nuo slo
gos čia ėmė judėti pirmyn ir atei
nančio mėnesio pradžioje bus 
pradėtas niekad dar pasaulyje 
negirdėtas skiepijimas visų šio 
krašto žmonių nuo galimos labai 
mirtinos ligos — šį rudenį laukia
mos panašios. į 1918 metais mi-
lijonu* žmonių visame pasaulyje 
išmarinusiąja blogos. 

Skiepai yra išskirti nuo kitų 
vaistų. Todėl kiekvienam, norin
čiam skiepyti žmogų, reikia visų 
pirma gauti iš jo, ar jo globėjų 

Tė-' sutikimą, dargi raštišką, jei neno-
n u o ri susilaukti teismo. 

Kiekvienam maistui bei vais- i 
tui ar kitokiai medžiagai randasi 
kur nors. kada nors jautrus žmo
gus. W . žemuoges va'gydarr 
žmogus gal: susirgti dėl jautru-
mo joms. Tai alergija. Taip pat 
kiekvienam skiepui rasis kur nors 
žmogus, susirgęs nuo pašalinio toj 
skiepo veikimo, nors t s skiepas j 
milijonams kitų paskiepytųjų Į 
vien tik naudą neša.— nuo sun-j 
kios ligos apsaugo. Todėl vaistus 
gaminančius firmos perspėja raš- j 
tiška: tiek gydytojus, tiek jų padė
jėjus dėl galimo kiekvieno vaisto 
negeistino veikimo, kuris gali 
baigtis net mirtimi. Už tai vaistų 
firmos, pagaminusios dabarti
nius nuo slogos skiepus reika'a-
vo, kad gydytojai apsiimtų ątša-
komybę už negeistiną skiepo nu 
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Bad Woer:shofeno miestelis, abudu jubiliatus, o pamoks ' .^ pa -
yra '.artitrr. Eur oe lietuvių vys'sakė iš Kaiserslauterno sbrytcęa 
iaptjče operas Tad tiko, kad kum Br. Liubinas. Jia otiėivietė 
~.er, klebonaująs kuzngas A .ta-! abiejų gyvenime kelią, pabe&g^-
r.as Bunga sūruo&ų Bttkaktevi- ję sujungdamas su sekmadien io 
aiškų vvsk. Antano L. Deksnio į vedamąja mintimi apie etot&dSklin 

•elie^iaus Dap-er-iea duonos ix>dflUgtrrimn Ba2sy-

e 
S rfi^iiife nuo 8^0 i ; 12.DC f =os 

lauiiiiiiiuiuuiiBimiuiiaiiHiiHniU(i!iuiuii>;iiii.i 

Jė^.-.:, !xdVO 

^ ą ž i a a tik :S anks-
r:._-_; Redakcija u ž skelbi-

turinį neatsako . Skelbimų kai-
p r J r i r i i a m o s gavus prašymą. 
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Kiekvienas pasirašo 
sutikimą skiepyiis 

Valdžios sveikatos klinikos 
(Public Health Service) skiepys 
nuo slogos visus, be atlyginimo. 
Privatūs gydytojai ims už darbą 
atlyginimą. Visur kiekvienas su
augęs ar nesuaugusiojo globėjas 
turės pasirašyti sutikimą skiepi-
jimuisi, pirm jiems išaiškinus 
skiepų naudą ir galimas kompli
kacijas. Vien tik gydytojas, duo
dąs skiepus, sprendžia, kurį žmo
gų galima skiepyti su mažiausia 
rizika. Gydytojas, kuris nesirū
pintų kuriam žmogui galima duo
ti skiepus ir iš eilės visus skie
pytų — virstų skiepijančia maši
na. 

Tuoj atsiras gėrio griovėjų — 
jie tvirtins, kad tokie skiepai yra 
žmogaus prievartavimas. Jei ne 
tie skiepai, tūlas žmogus visai nei
tų pas gydytoją. Bet apsaugomie
ji skiepai nuo ligų visi yra pri-

slogos veikimą. Kam klius, kamiL- pwL P^tro C-iiešiaus pager-įgą duonos padflUgtr 
ne, o tam gydytojui tai tikrai i oimą.. Abiejų 70-ji gimtadienio i čioje daryta rinklia-.-. v y Ą n r j o 

sukakti* tesiskiria tik nepilnais į Deksnio veiklos r e i k i : : . - par:-rr.-' 
dviem mėnesiai? —vysk. Deks-jti. Po pamaldų gveirfijtitt^a ve - ' 
r.>-s g"irrięs 19r~ gegužės 9, o! kiškas parapijos ch^r^- =\isir-
prel. Celiešius tų pačių metų 
liepos 1 dieną rrel. CeHešius y-
rs. dzūkas. gimnaziją baigęs 
Prienuose, o kunigu Kaišiadorių 
vyskupijai šventintas 1933 ba
landžio I. oTis nuo 1970 metų yra 

jus, kad jie gali bū:i traukiami J P«grindinis v;, sk. Deksnio ben-
teisman dėl kiekvieno vaisto Ii- i dra«larbis einąs jo sekretoriaus 
guisto veikimo žmogui, jei gy- J ir spaudos direktoriau? parei-, ^ ^ y t a taipgi keletas sveik 
dytojas prieš duodamas vaistus,jgas. V>sx. D-iksnio rekomenda-1 

žinoma ir skiepus, negavo iš pa- cija 19T3 meteis jis pakeltas 
ciento raštiško sutikimo tokius prelatu. 
vaistus priimti, žinodamas, kad Bendra; abie"1-
yra galimybė rimtai susirgti, net į Woerishofer.e 
(nors labai retais atsitikimais) irti|J7$ b'--tx>s * 

klius, nors jis tik gero : 
trokšta ir savais darbais gė 
gui teikia. Gerai, kad dabar val
džia apsiėmė tvarkyti galimus 
teismus dėl komplikacijų ttsfra-
dusių dėl skiepijimo. 

Reikia išaiškinti skiepų pavojų 
Teisės žinovai perspėja gydyto-

dojo eilę lietuviškų. d_-"u su
kaktuvininkų garbei. Oi :-S-T.< 
••Apsaugok Aukščiaus ias" tfiūcn 
sugiedota pamn.l.i„ rr.etu. 

Klebonijoje sukaktuvrinink- '. 
garbei buvo pakviesta p i - t a u t 
visa eilė žymesnių B^u V-'oer'^ 
hof eno gyventojų^ č i 

Tei. PR 3-3329 

DR, ANNA BALIUNftS 
AKIŲ AUSŲ N : ^ ^ : S z-. 

2858 West 63rd Srrt*t 
Valasios pagai į^E.- .̂.-^z.i 

BR. K. G, BALUKAS 

S449 So. Pulaski E.-a^ Cn-vf ri 
MedkaJ BoildirsJ. Tel Lt" 3-64̂ W 
Pruraa ..įrc-ti^ l-z-s— •:- .<-^'::- į 

Jei neertsiUepJa. skam^iiiti o" i-*•»>*. 
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mirti. Toks raštiškas sutikimas 
vaistų priėmimui trukdytų laiką 
labai užsiėmusiam medicinos 

* 
personalui. Už tai iki šiol ne
buvo praktikuojama gauti raštiš
kas sutikimas kiekvieno pagal re
ceptą gaunamo vaisto vartojimui. 
Keičiasi laikai. Teismams dėl 
vaistų poveikio dažnėjant, bus 
priverstas kiekvienas pacientas 
pasirašyti sutikimą kiekvienam 
paga! receptą gauname vaisto 
vartojimui. Tik tokiu būdu apsi
saugos nuo teisme pralaimėjimo 
neteisingai apkaitintas medicinos 
personalas. 

Naujų prieš slogą skiepų rizika 
Net ir geriausius dalykus da

lis žmonių atmeta. Tai asmenybe 
nesužmogėję asmenys — jiems 
tiesa yra svetima. Kai gydytojas 
Jeneris Paryžiuje pereitame šimt
metyje pirmas pradėjo vaikus 
skiepyti prieš raupus, tuo metu 
gyvenęs Vokietijoje garsus vande
niu gydymu kunigas Kneipas sa
vo knygoje apie vandeniu gydy
mą juokėsi iŠ gyd. fenerio. ir pei
kė motinas, kam jos duodančios 
savo vaikams skiepyti veršio pū
lius. Mat prieš raupus skiepai 
gaunami apkrėtus veršius raupais. 
Dabar net vaikai nesijuokia iš 
skiepų prieš raupus. Visi esame 
tokiais skiepais aprūpinti privers
tinai. Taip dabar yra visame pa
saulyje. Visoks gėris sunkiai pri
gyja menkos asmenybės žmonėse. 

O kokią riziką gali turėti žmo
gus, gaudamas prieš dabar gali
ma firai;*"' sloza visi norėtume 

kalbų vokiškai, o Betąvtfjįuu ta
rė žodį Ateitininkų s e n d r a u g i ų 
valdybos pirmininkas J u o z a s B 

į Laučka. Dalyvaujantieji l ie tuviai 
buvo paminėtas vėliau buvo pakviesti j šaiia. kie-

:r). Jau ii vakaro! bonijoe esančius "vyskupo JUUĖBB 

jubiliejus Bad 

PLAUČIŲ IP. VIDAUS LIGOS 
-t-
<i* 6152 šo. Reoii^ AveD-;č 
r.O Vai.: b&rmaA -"trad. Ir ketTU-tad 

'- .kl ":3C v-al .-a-.._rc 

Ofiso »*Hef. U A 5-i«70 
Rezid. Ui. VfAlbrook l-Z04i 

gražioje parapnos salėjo sukak
tuvininkų garbe' grojo dūdų or-
kestrtis. Sek r ^dienio pamaldas 
laike aba ?ukai:tuviniiikai drau
ge aa ki-tunais lietuviais kuni
gais. Kur.. Burga - -:-.dZoje Mi
šių pristato 
V --r . U . • 

maldų d"-yviams, 
lnutėlė bažnyčia. 

kavai. Čia pora valandą pabend
rauta lietuviškoje n u o t a ^ o ^ e . 

B^ L. 

Tel Ofiso BE 4-5849. rez. 3^«-l-3 c 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJ AS K CHIRURGAS 

2434 West 7L<»t Street 

r«L ofiso Ir outo: OLympic 2-4158 

DR, P. KlSitUUS 
O'ilDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MII So. 50th Ave^ Cicero; 
Kaadlen 1-3 ra l . Ir « - s vaL wak. 

lžakyrua treč iadien ius 
j iefttadje&iau 12 lkl 4 vai. popiet 

TeL R £ t i a n e o 5 - 1 8 1 1 

DR. WALTER J, KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai . : pirmad., aatrad. , ketvirtad. U 
penktad. nuo 12-4 vai . popiet ir 8-8 
vai . vak. SaStad. pagal susitarimą 

o treč iadienia is uždaryta 

DR. IRENA KBAAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
acDotrę IR VAnsę U G O S 

S P E C I A L I S T E 
M E D I C A L BUTEDING 

7156 South ft e s t ė m Aveane. 
Valandos: K a s d i e n n u o 10 vai. ryto 

iki 1 vat. popiet. 
Ofiso teL R E 7-1166; rerid. 2St-3t l f l 

Ofteo HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez id . P R t f i t l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vi<feius ligos 
2454 West 71 st Street 

(71-o» ir Campbel l Ave. k a m p u ) 
Vai . : pirmad. . antrad, ketvirtad. b 
penktad. S iki 7 v. p p. Tik iraSBarua 

Vai. pirm., is'-v 
Krzr^-i.. per-kt-d. . 
t u susitarus. 

«*>.--v-.a 

— Laimės replėm nepr i trau l 
nelaimė ir pati ateina. 

i.-tr..'-H: p a t a n c 

sužinoti, rk: dabar ta rizika nė- (Azijos bei Hong-Kongo s logas . 
ra visoje pilnumoje žinoma. Dar 
tęsiasi tyrimai su įvairaus stip
rumo skiepais, duodamais įvai
raus amžiaus žmonėms. Davus 
mažiausią tų skiepu dozę (medi
ciniškai kalbant, 200 CCA-ohick 
cell agglutination agent) vyres
niems negu 25 m. amžiaus žmo
nėms nuo 74 proc. iki 100 proc. 
gauta pakankamai apsaugomų 
medžiagų antikūnų nuo slogos jų 
kraujuje. Jaunesniems negu 25 
metų žmonėms tik viena rūšis 
skiepų iš keturių tirtųjų davė kū
nui pakankama apsaugą. Duo
dant didesnę skiepų dozę. didėja 
ir neigiamas ta skiepų pašalinis 
veikimas: karštis, galvasopė ir 
bendras nusilpimas kokiai parai 
ar kitai. Kol tyrimai su "tais skie
pais nebus baigti, nebus skelbia
ma skiepų dozė ir dėl jų aptu
rimos negerovės. Žinoma, tol ne
bus ir skiepijimo. Tai jau nege
rai, nes vėluojama: tik po 2-3 sa
vaičių gaunasi atsparumas slogai 
po paskiepymo. 

Dr. A n t Rudoko kabinote rvrf-ro? 

BR. EDMUMO L CIARA 
OPTOMETRISTA.S 

1709 W«rt Mst Street 
TeL — OB 8-240* 

Turint galvoje 1918 metų slo
gos, vadinamos ispankos, sunku-
r-a — ji išmarino milijonus gy
ventojų, reikia viską daryti, kad 
panaši sloga, sukelta "Swin vi
rus", mažiausiai mums pakenktų. 
Už tari reikia šiiprinti savo kūną 
geru maistu, (poilsiu, nuodų (ta
bako, svaigalų, netikusių gėra
lų...) vengimu ir naudingais už
siėmimais, geros nuotaikos pa
laikymu, turimų negalių kuo ge
riausiu tvark>mu. Greičiausiai 
ateinanti slog- šį mdonį nebus 
taip baisi kaip minėta "ispanka", 
bet daugiau porūši į šiam krašte 
persirgtas epidemijas, vadinamas 

Išvada. Tik gydytojas pa t a r s , 
ar tamsta gali dabar skiepytis 
nuo slogos. O skiepytis kiekvie
nas renkimės. Pavojaus ga l i ir 
nebūti, bet jei bus — jokios pa
galbos neturės tas, kuris neslskie-
pijo. Nerizikuokime — su mir t i 
na liga nežaLskime, visokių ma-
žagalvių neklausykime: gal imas, 
palyginti, lengvas susirgimas po
rai parų po skiepų yra niek»s lie
tuviui, palyginus su mi r t imi nuo 
slogos. Nesurrkiai suserga t i k 1.9 
proc. paskiepytųjų. Geriau gyvas,, 
kad ir kiek pasirgęs, negu lavonu 
virtęs mūsiškis. Nepami r šk ime sa
ve stiprinti visokeriopai, pal iovus 
silpninti save svaigalais, rūkala is , 
neprivaigymu bei turimų nega
lių nėtva'rkymu. Kris pirmieji 
nuo slogos visi, save visokerio
pai apleidžiamieji. Tad visi už 
tinkamos savęs ir savųjų priežiū
ros, įskaitant skiepjimąsi. Dau
giau apie tą slogą kitą kar ta . 

PASISKAITYTI. C u r r e n t 
Prescribing. August 1976. 
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O P T I C A L S T V I 1 I 
VIOLETA K A R O S A f T e ~ 

703 ! So. Wa.«*ttTiaw, trt. 778-6766 
Pritaikomi akiniai pa#aj gydytojų 

rftoeptea. 
Didelis ak in tų rSmų pasirinkimą* 
VaL: pirm., antr.. pen i t t 10-»j30 
Ket» . 1.8 v. vak. š«š t M>-4 v. p.p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Tetef. — 282-442* 

Of*. teL 78S-t4Tl: Eez. 245-2*39 

BR. E, DECKYS 
G Y D Y T O J I m CHIRt'liGC! 

Speclaiybž — Seryrs \r 
LjnocMj«?« IUJOS 

CRATTPORD \TF.D1C\1. M ' m j f N f i 
8449 So. Pulaskj Hraul 

Vaia.-.d-s VXffi'. ris•lar.s---; 
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DR. W, M, EISIH-EISINAS 
AKUŠERIJA Bt MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI? CHJR'.r^-T' ••• 

91S2 So. Kedzle Avf. W% 5-KTO 
Vai.in4o« pacai na^i'Artma. -iei ne-

TeL — BE 3-S5L93 

DR, a, B. 6UYECKAS 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAi 

Specialybė Akių Licos 
8907 West 103H >tr*^t 

Valanda pagal siisitanina 

Ofh« teL -. PR 8-2220 

DR, JANINA JAKŠEVI6IUS 
i O K 3 A 

V A I K Ų 
2GS6 West 

•H. •• j%aA., ^.ntr^d.. * 
i-aa 12 iki 8 »^J 
-•ak iattxi xmc ' 

L I G O S 
S3rd Street 

irtrtrtad. Ir penkt 
Ir n « S lkl s vai 

NiNDERS MEDICAL AP.TS. 
3213 W. 6 3 r d S t r e ^ 

Tel. Wfl 5 - 4 7 8 7 
PRISTATYMAS N E M O K A M A I 

Me* patelefonuoadm jfl«u K y i y t o j u . 

iiinirtiuitiuiifimniiiiiiifiiiuiiiiiiiiiitini 

to skiepo, nors ir 
«. 4.j> jkv\is d e l į 
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Ra faktai demaskuoja 

IŠDAVIKAI APIE IŠDAVYSTES 
Komunistinė pavergtos Lietu

vos spauda ne retai primena sa
vo skaitytojams, kad čia Vaka
ruose yra grupė nacionalistų, 
buržuazinių išperų, kurie šmei
žia tarybų Lietuvą, kurie trukdo 
pažangios Lietuvos statybą, įvai
riuose laikraščiuose juodina ko
munistinio penkmečio planus. 
Visais tais puolimais Maskva ir 
jos statytiniai bando paneigti tai, 
ką Lietuvos gyventojai yra gir
dėję per laisvuosius radijus, ką y-
ra patyrę iš kokios nors sateliti
nės ar atsitiktinai pakliuvusios į 
rankas laisvos spaudos, ką jie yra 
išgirdę iš turistų ar patys pama
tę Vakaruose. Tokių puolimų su
silaukė ne kartą Baltas ir kitos 
laisvojo pasaulio lietuvių organi
zacijos, o dabar rugpiūcio pra
džios '"Tiesa" .paskelbė puolimų 
seriją prieš Vliką. 

* 
Rugpiūcio 1 d. —rugpiūcio 

4 d. "Tiesoj" išspausdintame 
straipsnyje "Faktai demaskuoja 
išdavystės keliu", Juozas Jakaitis 
bando suniekinti Lietuvos laisvi
nimo akciją ir Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo komitetą. 
Straipsnių serijoje autorius, pa
minėjęs, kad Vlikas Lietuvoje 
įsisteigė 1943 m., rašo, kad Vli
kas nebuvo jokia pogrindžio or
ganizacija, kad ji tebuvo tik na
ciams talkinti vienetas. Todėl 
"Tiesa" žodį pogrindis rašo ka
butėse. Esą, "Dabar yra visiškai 
tiksliai žinoma, kad Vlikas ir ki
tos smulkesnės "pogrindinės" 
nacionalistinės organizacijos bu
vo sukurtos, žinant SD, gestapui 
ir abverui. Slaptosios tarnybos 
ne tiktai žinojo apie nacionalisti
nį ''pogrindį" bet ir ypač stengė
si, kad į jo organizacijų vadovau
jančias grandis patektų prityrę 
nacių, agentai, per kuriuos būtų 
kontroliuojama ir nukreipiama 
šių organizacijų veikla. Tokios 
rafinuotos taktikos jie griebdavo
si ir anksčiau kitose okupuotose 
šalyse. Dangstydamasis Lietuvos 
laisvinimo šūkiu, nusidažęs ryš
kiomis tautinėmis spalvomis, 
tuometinis VLIK-as traukė prie 
savęs išsimėčiusias ir suklaidin
tas pasipriešinimo jėgas. Tačiau 
iš tiesų jo veikla tik atpalaidavo 
SD nuo papildomų rūpesčių ieš
koti buržuazinių pasipriešinimo 
idėjų skleidėjų ir juos sekti. Lie
tuvoje VLIK-as suvaidino buržu
azinių pogrindininkų slopintojo 
vaidmenį." 

Tuo tarpu visiems žinoma, kad 
Vlikas kovojo prieš okupantus 
nacius ir vien todėl, kad prieši
nosi ir komunistam, tikriesiems 
tėvynės išdavikams, vergijos ne
šėjams ir jos garbintojams, Mask
vai, Vliką niekina ir vadina na
cių talkininku. 

* 
. Plačiame straipsnyje, ėju
siame per penketą "Tiesos" nu
merių, visais būdais, be Vliko, 
šmeižiami mūsų visuomenės vei
kėjai ir lietuvių pastangos rūpin
tis pavergta tėvyne. Straipsnyje, 
be kitko, rašoma: ''Sąjunginin
kai kareiviai ką tik karštai spau
dė rankas prie Elbės, o Vakarų 
valstybės jau planavo, kaip pa
naudoti Vokietijos ipokarinį eko
nominį ir politinį potencialą 

prieš Tarybų Sąjungą. Vakaru, 
Vokietijos ir Berlyno okupacinės 
zonos buvo tiesiog užtvindytos 
įvairių "ekspertų" "specialistų", 
žinoma, JAV Anglijos ir kitų Va
karų valstybių žvalgybos bei 
kontražvalgybos tarnybų atsto
vų. Buvo intensyviai ieškomi ir 
išvežami svarbių buvusios hitle
rinės Vokietijos žinybų ir įstaigų 
dokumentai, o vėliau oficialiai 
arba slaptai globojami dide
li mokslininkai ir buvę aukštieji 
valdininkai, kurie turėjo Vakarų 
valstybes dominusios informaci
jos". 

Taip "Tiesos" bendradarbis 
plūsta Vakarus, kurie padėjo iš
sigelbėti jau beveik ant kelių pa-
klupdytai Rusijai. Komunistai 
puola Vakarus, kurie įvai
riais būdais rėmė žiauriais žy
giais užgrobtuose kraštuose pasi
žymėjusią raudonąją armiją. 
"Tiesa" skelbia, kad Vakarų 
valstybių atstovai pradėjo globo
ti .pabėgėlius iš Lietuvos, kurie 
steigė įvairius prieš komunizmą 
nukreiptus komitetus. Esą: 
"Ambicijų bei nesutramdomo 
prarastos valdžios troškimo apa
kinti buržuazinių nacionalis
tų vadeivos, anksčiau tarnavę 
Himlerio slaptosioms tarny
boms, perbėgo pas naujus šeimi
ninkus. Ir... prasidėjo triukšmas 
dėl Lietuvos "išlaisvinimo". 

Šie piktai pasakyti žodžiai ro
do, kad lietuviai net ir tada, kai 
gyveno Vokietijoje, kai buvo ne
tikri dėl savo ateities, v'lstiek rū
pinosi savo tautos likimu. Tie 
"Tiesos" puolimai kaip tik rodo, 
kad lietuviai nebuvo savo tautos 
išdavikai, kaip tie, kurie talkino 
ir tebetalkina rusiškajam oku
pantui. 

ak 

Lietuviškoji spauda kaip anks
čiau, taip ir dabar tebeskelbia 
tikruosius faktus apie lietuvius 
išdavikus, tarnaujančius Mask
vai. Todėl teigti, kad išeivija iš
davikiška yra daugiau negu me
las ir tiesiog niekam neįtikėtina, 
propaganda. Išdavikų, komunisti
nių pataikūnų, prisitaikėlių yra 
ne tik Lietuvoje, bet ir plačiame 
pasaulyje. Tačiau kovojančių 
prieš rusiškąjį okupantą šiapus 
ir anapus geležinės uždangos yra 
nepalyginamai daugiau. Minėtoj 
straipsnių serijoj ''Tiesa" skelbia, 
kad Amerika siuntė į Lietuvą di
versantus, tai turima galvoj par
tizano Daumanto, J. Butėno ir 
kitų parašiutais nuleidimai, bet 
tai buvo laisvę mylį ir už laisvę 
pasiryžę mirti žmonės. "Tiesa" 
savo ilgą straipsnį baigia sa
kiniu: "...Kaip gyvenimas parodė, 
visos vanagų iš anapus pastan
gos sužlugo. Kelią piktiems kės
lams užkirto tarybinių žmonių 
budrumas ir valia kurti naują 
socialistinį gyvenimą". 

Ne žmonių budrumas, bet 
Maskvos armija ir čekistai padeda 
"džiaugtis" Lituvos gyventojams, 
tačiau kaip tokie "Tiesos" 
straipsniai rodo, laisvojo pasau
lio lietuvių veiklą ir Vlikas dar 
šiek tiek daugiau reiškia, negu 
pavergėjas ir jam tarnaują išda
vikai norėtų. 

A.B. 

NElSLEISK NIEKAD IŠ AKIŲ 
PAGRINDINIO TIKSLO - LAISVES 

Raimundo Kudukio paskaita LF6 studijų savaitėje 

Jau praėjo vieneri metai, Kai 
•buvo <pasirašytas Helsinkio aktas, 
vadinamas "Europos saugumo 
konferencijos aukščiausias įvykis. 
Verta pažvelgti, kaip tas susitari
mas paveikė lietuvių nuotaikas 
ir verkią bendrai ir kaip jis pa
veikia mūsų tautiečius tiesiogiai. 

Kaip mes visi žinome, susitari
mas ratifikavo dabartines vals
tybių sienas, deklaruodamas jų 
neliečiamumą. Trisdešimt penki 
signatarai pasižadėjo nesikišti 
vieni į kitų valstybių vidaus rei
kalus ir garantuoti savo valsty
bių piliečiams esmines žmogaus 
teises. 

Kaip tie dalykai atrodo dabar 
po vienerių metų laiko? Tai, ži
noma, priklauso, iš kokios pers-
spektyvos žiūrėsim. Pavyz
džiui, "Time" žurnalas, vertin
damas metinę Helsinkio akto su
kaktį, pastebėjo, kad susitarimas 
lieka "daugiau ceremonija negu 
esmė". Pagal šio žurnalo išva
das: "Susitarimo dėka Rytų — 
Vakarų santykiuose įvyko tiek 
mažai pagerėjimo, kad Helsinkio 
dvasia iš kitos pusės, rusam susi
tarimas bus davęs daug daugiau 
naudos, nes jie, atrodo, nesi
jaučia savo įsipareigojimų suvar
žyti. Tik delegatams susirinkus, 
Brežnevas patvirtino skeptikų 
įtarimus, sakydamas, kad susita
rimas neduodąs teisės Vakarų 
valstybėms kištis į Sovietų Są
jungos reikalus. Tuo tarpu Portu
galijoj buvo pastebėti Sovietų 
agentai. Sovietai viešai skatino 
viso pasaulio ''progresyvias" jė
gas remti Portugalijos komunis
tų smurto priemones pasigrobti 
valdžią. 

Tik prieš keletą mėnesių So
vietai kišosi į Angolos reikalus, ir 
pagaliau komunistų remiamos 
jėgos tą kraštą užvaldė. 

Tuoj po Helsinkio susitarimų 
rusai nenorėjo įsileisti dviejų 
amerikiečių žurnalistų, nors pas
kutiniu metu sakoma, kad žurna
listams yra šiek tiek lengviau 
gauti vizas į Sovietų Sąjungą. 

Ekonominė būklė po Helsinkio 
susitarimų turėjo pagerėti. Pa
tiems sovietams taip ir buvo. Jie 
palankiom sąlygom pradėjo pirk
ti Amerikos kviečius ir kitus že
mės ūkio produktus. Ekonomistų 
apskaičiavimu šių transakcijų 
pasekmė bus tokia, kad šiais me
tais amerikietis mokės aukštesnes 
kainas už maisto produktus. 

Pavergtos tautos po Helsinkio 
nejaučia jokio pagerėjimo. Ele
mentarinės žmogaus teisės, apie 
kurias taip garsiai kalbėjo sovie

tiniai signatarai, ir toliau begė
diškai ignoruojamos. 

Prieš Helsinkio deklaracijos 
pasirašymą mus pasiekė žinios, 
kad Sovietai pakorė vieną ukrai
nietį kunigą už religinę veiklą. 
Bet ir šiandien po Helsinkio su
sitarimų religinė represija Lietu
voje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose nesiliauja. "Katalikų Baž
nyčios kronikos" leidėjai ir pla
tintojai yra areštuojami. Poetės 
N. Sadūnaitės byla, kuri rišasi ir 
su religiniais ir laisvo apsispren
dimo klausimais, iškilo jau po 
Helsinkio susitarimų. 

Dar ir šiandiena kalinami du 
Lietuvos vyskupai — Julijonas 
Steponavičius ir Vincentas Slad
kevičius, eilė kunigų ir aktyvių 
katalikų (tarp jų ir devyni jeho-
viečiai) vien už religinę veiklą ir 
religinį vaikų auklėjimą. 

Didelis ekonominis smūgis kri
to šių metų birželio vidury. So
vietai uždėjo plėšikiškus muitus 
siuntiniams į Sovietų Sąjungą. Su
prantama, tai taikoma ir Pabal
tijo valstybėms. Lietuvos žmonės 
susilaukdavo žymios paramos iš 
savo giminių Amerikoj ir Kana
doj. Dabar Sovietai šiuo žygiu 
praktiškai užkirto šiai paramai 
kelią. Kad ir subtiliai, aiškėja ir 
kiti sunkėjančių sąlygų ženklai. 
Vis intensyviau verčiama vartoti 
rusų kalbą. Lietuvių komunistų 
partijos šių metų suvažiavimas 
pirmą kartą buvo pravestas rusų 
kalba. Lietuvos Rašytojų drau
gijos pirmininkas kreipėsi į rašy
tojų susirinkimą rusiškai. Yra ži-

Į nių, kad net ir pačios draugijos 
posėdžiai pravedami rusų kalba. 
Galimas dalykas, kad ne visi šie 
reiškiniai reikėtų rišti su Helsin
kio aktu. Gal būt, kad šios sun
kėjančios sąlygos yra tiesioginis 
rezultatas pasikeitimo Lietuvos 
komunistų partijos viršūnėse. 

Žiniomis iš Lietuvos, Antano 
Sniečkaus įpėdinis Petras Griške
vičius esąs tipingas eilinis biuro
kratas. Jis, sakoma, pasiekęs savo 
poziciją besąlyginiu pataikavimu 
rusams. Faktiškai, Lietuvoje net 
ir patys aukšti komunistinio apa
rato pareigūnai lietuviai dejuo
ja. Jie sako, kad Griškevičius yra 
bejėgis įrankis savo pavaduotojo, 
kuris yra rusas V. Charazov. 

Esu tikras, kad jūs visi girdėjo
te mus pasiekusią žinią, apie ne 
pavykusį pasikėsinimą prieš Griš
kevičiaus gyvybę. Sakoma, liepos 
pradžioje įvykęs prieš jį atenta
tas, bet nepasisekė. Bet nuo to lai
ko jis niekur nebuvo matomas 

ti rimtai sužeistas. Atentato prie
žastis, manoma, yra lietuvių pa* 
sipiktinamas sunkėjančiom vie
tos sąlygom. Tuo tarpu Lietuvos 
maisto produktai nukreipiami 
į Rusiją, kur jaučiama maisto sto
ka. Griškevičius šiai tendencijai, 
sakoma, nerodo jokio pasiprieši 
nimo, kaip darydavęs Antanas 
Sniečkus, kuris be abejo jautės: 
saugesnis savo pozicijoje. 

Kitose sovietinio bloko vietose 
pastebimas tam tiktas sąlygų pa
gerėjimas. Pavyzdžiui, palengvė
jimas turizmo srityse, bet tik ne 
Lietuvoje. Faktiškai, lankymasis 
Lietuvoje apsunkintas ta prasme, 
kad turistas priverstas leisti laiką 
ten, kur jis nenori, ir jam palie
kama labai mažai laiko pabuvo
ti pačioje Lietuvoje. Amerikos 
spauda ir televizija pateikia iš
kreiptą vaizdą, kai kalba apie pa
gerėjusias sąlygas, imdami pavyz
džius iš kitų Rytų bloko kra§tq. 
Ten ir anksčiau žmonių ir idėjų 
judėjimo sąlygos buvo žymiai 
laisvesnės. Tą patį palyginimą jie 
taiko ir Sovietų Sąjungai, iš to 
padarydami išvadą apie tariamą 
progresą. Bet tai yra netikras vaiz
das. Anot Time žurnalo: "Kaip 
teisingai kai kurie komentatoriai 
pastebi, pačioje Sovietų Sąjungo
je pastebimas tam tikras paleng
vinimas sporto ir kultūrinių pasi
keitimų srityse, bet esminių žmo
gaus teisių, emigracijos, disiden
tų traktavimo srityse jokių pa
lengvinimo ženklų nematyti". 

Mes, žinoma, nesistebim Sovie
tų klasta po Helsinkio. Baltijos 
valstybės tapo žymiai anksčiau 
sovietų klastos aukomis. Helsin
kis tik patvirtino tos klastos aktą. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
dabar pradeda suprasti Helsinkio 
akto esmę. Time žurnalo analizė 
(pagaliau -atvirai pripažįsta: "Ru
sai buvo pirmieji Helsinkio pro-, 
ponentai. Jų Rytų Europos ir 
Pabaltijo valstybių dominacija. 
faktas, kuris tęsėsi daugiau negu 

Inž. R. Kudukis, Clevelando miesto viešųjų darbų įstaigos direktorius, 'su 
žmona Dainavos stovykloj. Kairėje klevelandietis Juozas Mikonis. 

Nuotr. J. Lrbooo 

tikrų skaičių apie savo karines 
pajėgas toje srityje. Jie taip pat 
tikėjosi pažangos nuolatinėje Vi
durinių Rytų krizėje. 

Politiniai stebėtojai tvirtina, 
kad Helsinkis tarptautiniuose san
tykiuose nepadarė jokio žymesnio 
efekto, nors Jungtinės Amerikos 
Valstijos iš savo pusės ir pildė su
sitarimo įsipareigojimus. Žino
ma, daugumą šio susitarimų įsi
pareigojimų, ypač liečiančių 
žmonių teises ir laisvą apsispren
dimą, buvo formuluota, turint 
galvoje politines sąlygas komunis
tiniuose kraštuose. Tuo būdu ti
kėtasi paskatinti laisvėjimo pro
cesą už geležinės uždangos. . 

Mes negalėjom ir negalim Hel
sinkio susitarimų pakeisti, užtai 
turime kiek galima juos pakreipti 
savo naudai. Jie turi tam tikrose 
srityse pozityvaus efekto, kiek tai 
liečia mūsų organizacijų santy
kius su Amerikos valdžios įstai
gom. Paskutiniu laiku palengvė
jo kontrolė lietuviškų Amerikos 
Balso transliacijų į Lietuvą. Nors 
asmenys arti Amerikos Balso nė
ra tikri, kas šis palengvėjimas yra 
Helsinkio rezultatas, bet efektas 
vistiek yra tas pats. Anksčiau 
Amerikos Balso transliacijos į Lie
tuvą buvo gana griežtai cenzū
ruojamos, nenorint Sovietų įžeis
ti. Dabar, kai Sovietai pasirašė 
laisvą idėjų pasikeitimo nuosta
tą, tai kai kurie aspektai tos cen
zūros sumažėjo. Kai kurie dar eg
zistuoja, todėl neturime labai 

ištisą generaciją, buvo~ susitari- džiaugtis, greičiau turėtume 
mu legalizuotas. Šios rūšies quasi j veikti> kac* Jr P* būtų baigti. Pa-
— juridinė sankcija buvo ilgai Į vyzdžiui, Solženicynas negali bū-
siektas Kremliaus užsienio politi- t j tiesioginiai cituojamas, bet ga-
kos didysis tikslas". Ir žinoma, tą ! l i m a U patį minėti. Šis apriboji

mas ateity, tikėkime, irgi gali 
pasikeisti. 

Praeitą savaitę Jungtinių Ame
rikos Valstybių kongresas priė
mė rezoliuciją, suteikiančią Ame
rikos Balsui čarterį, garantuo-

jie pa .iekė. 
Ko už tai norėjo Amerika? Jų 

tikslai buvo daugiau strateginiai 
ir universalūs. Jie norėjo pažan
gos strateginių ginklų apriboji
mo derybose (Salt), kurios, kaip 
daugelis kritikų sako, ir be to ėjo jantį transliacijų laisvę. Turint 
Sovietų Sąjungai palankia kryp- J galvoj žodžio laisvę, kiek ji lie-
tim. Jie norėjo abipusio karinių čia spaudą, visa tai nereikšmin-
pajėgų sumažinimo centrinėje ' j ga, nes spaudos laisvė Amerikoj 
Europoje. Tos derybos įklimpo, i nebuvo varžoma, bet, kiek tai lie-

Todėl spėliojama — jis galėjo bū-'nes, sakoma, sovietai nepateikia,Čia Amerikos Balsą, mūsų val

džios agentūrą, kuri transliuoja į 
Lietuvą — tai jau galėtų būti U 
tikrųjų gana reikšminga. 

Pagrindinis gestas, kurio nuo
sekliai Amerika laikosi, tai for
malus Lietuvos aneksijos nepri
pažinimas, nors ir pripažįstant 
Sovietų to krašto "kontrolę". 
Nors Amerikos konsulas Lenin
grade lankosi Lietuvoje, valsty
bės departamentas vistiek tvirti
na, kad misija ten yra grynai kul
tūrinė arba pagalba savo pilie
čiams, patekusiems į bėdą. Tuo
met Amerikos ambasadoriui, Vals 
tybės departamento įsakymu yra 
uždrausta laikytis Pabaltijo vals
tybėse. Vienas Amerikos diploma
tas žurnalistui pareiškė: "Sovie
tai supranta politinio gyvenimo 
faktus, kurie varžo Ameriką pri
pažinti Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Sovietų Sąjungos dalim". (Dip
lomatas pareiškęs: "Sovietai tuo 
atžvilgiu yra gana korektiški, jie 
dėl to nesukelia problemų. Jie 
nesistengia sudaryti situacijos, 
kurioje Jungtinių Amerikos Vals
tybės būtų apgaulingai įpintos į 
kokį nors pripažinimo aktą". 

Šiai(p ar taip Helsinkis suteikė 
quasi—juridines sankcijas Sovie
tų hegemonijai Rytų Europos ir 
Baltijos valstybėse. Amerikos val
džios aukštų pareigūnų akcija 
tai patvirtino. Tik prisiminkim 
Valstybės departamento patarėjo 
Helmut Sonnenfeldo memoran
dumą, prieš keletą mėnesių pa
teiktą Amerikos diplomatams 
Londone. Šis memorandumas, ga
limas dalykas, yra mūsų valdžios, 
taip sakant, "trial balloon", kad 
išmėgintų, kokią reakciją iššauk
tų krašte formalus Sovietų he
gemonijos Rytų Europoj pripaži
nimas. 

Pagal Sonnenfeldo teoriją. Ry
tų Europa turėtų būti Sovietų 
Sąjungos dominuojama organinė 
unija. Kai krašte (pasirodė griež
tai priešinga šiai teorijai reakcija, 
prezidentas ir valstybės sekreto
rius Kissingeris visą tai paneigė. 

(Bus daugiau) 

AUŠRA IŠEINA | GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VINCEBYTfc 
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Išeidama, pratariau sudievu. Ji kažką atsakė, bet 
nesupratau ką. 

Eidama pro vartelius, supratau, kad namų daugiau 
nebeturiu, ir pirmą kartą pajutau, ką reiškia jų netek
ti. Atsigręžiau dar pasižiūrėti, gerklę užsmaugė ašaros, 
ir tekina ėmiau bėgti tolyn. Bėgau ilgai, negalvodama 
kur. Vėliau pamačiau, kad atbėgau į stotį. Taip pat nie
ko negalvodama, sėdau į traukinį ir atvažiavau atgal į 
Vilnių. Buvo dešimta valanda. Gatvės buvo pratuštėju-
sios, paskutinieji keleiviai žingsniavo sparčiai, skubiai. 

Eidama Komjaunimo gatve, nužiūrėjau vieną di
delį gyvenamą namą. Pražingsniavau pro jj keletą 
kartų ten ir atgal. Mačiau, kaip languose viena pc kitos 
geso šviesos. Apie dvyliktą nieko nebesigirdėjo vaikš
tant, ir aš įslinkau į vidų. Laiptuose degė. matyt, nese-

j niai įjungtas automatas, nes kai įėjau, dar buvo šviesu, 
o po keleto sekundžių užgeso. Bet aš spėjau pamatyti. 

i kad tiesiai prieš mane buvo platūs, senoviški laiptai, o 
dešinėj, už turėklų leidosi žemyn į rūsį kiti siauresni, 
tamsūs laiptai. Į juos atidžiau nežiūrėjau. Šviesai už-

Ba*mijų sausrų metu labai nukentėjo Vokietijos ir kirų Vidurio Europos 
kraStt} pasekau Norėdami juos išgelbėti, 2. Saksonijoje vokiečiai mėgUM 

juos laistyti specialia "lietaus maSaa", 

1 ir mes drauge įsispraudėm į tarpdurį. Durys buvo pri
laikomos spyruoklės ir trukdė mums išeiti. 0 mano 
čemodano, kurį nešiau skersą, vienas galas užkliuvo 
už durų, kitas už to vaiduoklio, ir aš niekaip negalėjau 
išsiplėsti. Patraukiau iš visų jėgų čemodaną ir kaip 
kamštis iššoviau į gatvę. Užpakaly manęs rusiškai nu
sikeikė. Pabėgus keletą žingsnių atsigręžiau ir pama
čiau prie durų kažką tįsant. Be abejo, tai buvo girtas 
ar šiaip benamis žmogus. Vėliau gailėjausi, kad nesu
grįžau ir nepasižiūrėjau. Ir paskui bijojau visą tą va
karą. Dabar man atrodė, kad visuose kampuose tūno 
kas nors pasislėpęs. 

Protarpiais lynojo. Miestą gaubė tamsus, žemai 
nusileidęs dangus. Elektros šviesa atrodė prislopinta, 
padūmavusi. Nuo čemodano pavargo ranka. Drėgna 
rudens gėla smelkėsi pro drabužius. Kaip gera dabar at
rodė Žolėnų kambary. Štai ką padarysiu, atėjo mintis. 
Nuvažiuosiu į žolėnų kiemą ir prabusiu per naktį. Ten 
nors nebus baisu. Buvo jau pusė pirmos, bet kai kurios 
mašinos dar kursavo. Sėdau ir atvažiavau į Antakalnį 
pas Zolėnus. Rytą, kai pradės Švisti, galvojau, išeisiu. 

Žolėnai jau miegojo .Ir antro galo gyventojai mie
gojo. Kiemelyje buvo tylu, tylu. Čia nebejaučiau bai
mės. Tik pro namo kampą, prie kurio atsistojau, labai 
traukė vėjas. Pradėjo stipriai lyti. Aš nuėjau prie- mal
kų sandėliuko. Durys buvo neužrakintos, aš ir įėjau į 
vidų. Čia jau buvo tikrai gera. Bet buvo nemalonu, kad 
įėjau kaip vagis. Dėl to buvo ir labai skaudu. Visi die
nos išgyvenimai iškilo prieš akis, ir aš tyliai ir skau-

gesus pastačiau lagaminą ir apsigraibydama buvau džiai pravirkau. Atsisėdau ant malkų, padėjau galvą 
šalia jo besėdanti. Bet tuo pačiu metu už pertvaros' ant rankos. Eisiu, galvojau, rytoj bet kuriuo pirmuoju 
ant siaurųjų laiptų kažkas sušlamėjo, sukrebždėjo ir; pakliuvusiu keliu į kaimą. į kolūkį, dirbsiu ir gyvensiu, 
aiškiai šniokuodamas ėmė kilti į viršų. Aš instinktyviai j Kolūkiuose, žinojau, darbininkų trūksta. O Dievas vi-
griebiau čemodaną, bet ne už rankenos, o pusiau ir šo-! sur bus su manim, 

jkau prie dury,. Ir pajutau, kad šalia manąs kažkas; Nepajutau, kaip užmigau. Išgirdau tik staiga — 

vyrst durys! Pašokau išsigandus — praaušus, o prie
šais tarpdury — Zita! 

— Nu Aušra! — sušuko ji nustebus. — Nu, ži
nai ! Aš iš miego dar nesusigaudau, kur esu. Atsikvo
šėjau, ir taip nepatogu, taip nemalonu. 

— Ir tu čia per naktį! Nu jau šitaip Aušra. 
—Tyliau, — prašau, — nešauk, aš tuojau išeisiu. 

Aš netyčia užmigau. 
— Tąi per mamą tu čia šitaip. — kalbėjo ji, ne

klausydama manęs. — Einu ir pasakysiu. Tegu pama
to ką ji padarė. 

— Neik, Zita, palauk! 
Bet ji neklausė. 
— Mama! — šūktelėjo, keliais žingsniais nušo

kusi į priengj. 
Tuo išėjo motina, jai iš paskos Valė. 
— Kas yra? Kas čia yra? — klausė abi, sekdamos 

Zitą ir nustebusios sužiuro j sandėliuką. 
Aš nusigręžiau nuo jų ir verkiau. 
— Tai per tave, — tarė Zita taip pat proverks-

miais. — kaip šuva per naktį lauke. Aš galvą guldau, 
kad Aušra su tuo seniu nesusidėjo. Aš ir dėdei Kazi
mierui pasakysiu, kaip tu. 

— Kas gi jai liepė vakar išeiti. — atsakė lėtai mo
tina. — Ji pati kalta, kad nenori dorai gyventi — tai 
bernai, tai. 

— Tau visi kalti. Tik tu viena gera. — šaukė ZitA. 
— Tu nežinai ir nenori žinoti, kad Aušrą neteisingai 

. apkaltinai dėl bernų. O aš tau pasakysiu, kad Zigmas 
i ne pas Aušrą, o pas mane buvo. Aš su Zigmu drau
gauju. 

— Nutilk nelojus!. 

— Aš neloju, o teisybę sakau. Zigmas pas mane 
buvo, ir aš pas jį nueinu.. 

£Bui daugkaji 
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A. A. MUZIKO K. STEPONAVIČIAUS 
LAIDOTUVES 

VII. 30 į amžinybės slenksti 
peržengė žinomas muzikas, il
gametis •'Pirmyn" c-horo diri
gentas Kazys Steponavičius -
Stephens. Atsisveikinimas su 
juo įvyko rugpiūčio 3 d. Mažei
kos - Evans laidotuvių koply
čioje. Koplyčia buvo pilnutėlė 
jo draugų, pažįstamų, choro 
norių ir muzikos bendradar
bių. 

Atsisveikinimą pradėjo "Pir
myn" choro v-bos pirm. solis- Į 
tas Algirdas Brazis. Jis trum
pai priminė savo ilgų metų ben. • 
drą darbą muzikos srityje su j 
velioniu K. Steponavičium iri 
šio choro vardu pareiškė užuo
jautą velionies našlei, jo dukrai 
ir kitiems giminėms. Po to A. 

Brazis pakvietė žinomą veikėją 
ir kultūrininką inž. A. Rudį 
pravesti tolimesnę atsisveikini
mo programą. Inž. R. Rudis 
apžveldė muz. K. Steponavi
čiaus kultūrine veiklą ir muzi
kos srityje nueitą kelią ir jo 
pasiektus laimėjimus, pabrėž
damas jo didelius nuopelnus 
choių vedime ir lietuvybės iš
laikyme senųjų ir naujųjų atei
vių tarpe. 

Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė labai gražiai įver
tino K. Steponavičiaus kultū
rinį darbą dainos ir muzikos 
srityje ir jj patį, kaip sumanų 
chorų organizatorių, energin
gą ir gabų jų vadovą Jis dau
gelį lietuviškų švenčių ir pa

rengimų JLlkdavvi gerai pa
ruoštomis muzikinėmis progra
momis, o 1938 m. su '•Pirmyr," 
choru lankėsi Lietuvoje ir ten 
davė 21 koncertą, Lietuvos 
tuometinė vyriausybė už nuo
pelnus muzikos menui ir ugdo
mą meile išeivių tarpe savo 
tautai K. Steponavičių apdova
nojo Gedimino ordenu. 
-»- - —» - -

"Pirmyn" choras sugiedojo 
Ave Marija iš operetės "Meilės 
daina", kurią tik pr. metais 
velionis buvo pastatęs. Dar 
kalbėjo M. Gudelis, Vyčių cho
ro vardu — dirigentas muz. F. 
Strolia, o Dainavos ansamblio 
vardu — J. Paštukas. Visi kal
bėtojai reiškė užuojautą velio
nies našlei, jo dukrai ir kitiems 
giminėms. 

"Pirmyn" choras dar sugie
dojo pora giesmių, o atsisveiki
nimo vedėjas inž. A. Rudis, 
padėkojęs visiems dalyviams už 

atsiiari8:v-hx4 ir p a r e i k užuo
jautą Steponavičiaus šeimos 
nariams, baigė atsisveikinimą. 

Rugpiūčio 4 d., trečiadienį, 
velionį palydėjo j amžino po
ilsio vietą. Maldas sukalbėjo 
kun. J. Vaišnysę o solistai A. 
Brazis ir Giedraitienė ir "Pir
myn" choras sugiedojo keletą 
giesmių. Po to, ilga kolona au
tomobilių palydėjo velionį į 
amžino poilsio vietą — Liet. 
tautines kapines. Prie kapo 
duobės, kurią supo keli šimtai 
atlydėjusių, solistas A. Brazis 
sugiedojo "Sudiev, drauguži 
mielas". 

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į Šarkos restoraną 
užkandžių ir liūdni skirstėsi, 
amžiams palikę susipratusį lie
tuvį, tiek daug dirbusį lietuviu 
dainos ir muzikos menui ir 
tuo pačiu ugdžiusiu meilę ir 
pagarbą savo tautai ir tėvų 
žemei. P. Jad. 

C L A S S ED G U I D E 
H I S O E L L A N E O Ū S 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldos Ir ki
tos daiktus. Ir 8 tsti miesto leidi
mai ir p-a Ina apdrautia. 

TELEF. — WA 54063 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų rasių griadfs. 
J. BUBNYS — TA KE 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooooooooooo 

Hmų REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, tel. 778-0882 po 6 •* vak. 
K>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

IŠNUOMOJAMAS suaugusiems 3 
kamb. butas su baldais. 62-ra ir Ar-
tesian. Skambinti po 7 v a i vak. 
737-7368; trečiadieraais ir sekmadie

niais skambinu visą dieną. 

R E A L E s T A T E 

Nuo rugsėjo 16 dienos Chicagos policijai, 
gaisrininkams ir greitajai pagaioai, 

būtino reikalo atveju skambinkite 911. 

Nuo rugsėjo 16 d. Chicagoje veiks "911 pagalba". Tada Chicagos gyventojams 
reikės nelaimėje atsiminti tik vieną' trumpą telefono numerį pasiekti policiją, 
gaisrininkus ir greitąją pagalbą. 

Paskambinus 911, tarpininkas priims informacijas ir tuojau išsauks atitinkamą 
pagalbą. Chicagos "911 pagalba" bus veiksmingiausias susisiekimo būdas nelaimėje. 
Paskambinimas nemokamas. 

911 vartojamas tik būtino reikalo atveju. Kai padėtis nekritiška ir pagalba ne tuoj 
pat reikalinga, skambinkite policijai ir gaisrininkams 744-4000. 

Atminkite, nelaimėje iššaukti policiją, gaisrininkus ar greitąją pagalbą, 
skambinkite 911. Tuo greičiausiai atsiras reikiama pagalba. 

City of Chlcago Illinois 

Mūrinis — 5 kansb. ir 2 kamb. 
pastogėje. Centr. gazu šikiymas, 
garažas. 56 ir RocksvelL $22,000. 

2 po 5 kjamb. mūr. Cefltr. gazo 
šildymas. 2 m&š. garažas. 61st ir 
Tahnan. $29,900. 

3 butai ir tuščia krautuvė. $360 
mėh. pajamų. Brigirtan P6 $28,000 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street — 436 7878 

VAIMA Rcal Esiate 
Norintieji pirkti, parduoti ar 

mainyti namus, tarpininkaujame 
Miami Beach, FL ir Caicago, IL. 
711 85tfc St., IDarai Beach, FL 

teL (305) 864-3586 
> » » » • . . > • » . . • » • » » « » . » » • * • • • 

BUTE NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

HELP WANTED — VYBAL 
> # p į W I > 4 # į M < » • • ! • aa — • aa • — —»̂ —»̂ »̂ »» 

MICROFILM CAMEM 
OPERATOR 

to werk in smaller Loop finn. 
CaU MR. SIMON: 
2 2 6 - 1 1 8 0 

TOOL & DIE REPA1RMAM 
Experienced wim die casting dies. 

Aaffied Die Casting 
Franklih Park, ID. 

TeL — 455-9166 

DIE MAKERS 
Top Wages 

H. B. TUOL & DIE CO. 
Member of T S* D Institute 

2312 N. 17& Ave. 
Frankiin Park, UL 80131 

455-&750 

VYRAI 

'?3!BE?-SfiEHB!tT - • 

IR MOTERYS 

REIKALINGI 

FABRIKO 
TARNAUTOJAI 

I truputį kalbantys angRškai. Auko
tas valandinis atlyginimas, pastovus 

: darbas, tarnautojams apmokėti pilni 
"benefits". 

"1THJPII 
1 Cftn.lUU NAMU 

OALEMJA 
2 butą moderniai įrengtas namas 

už Kedzie, šalimai pko. Virs (4.000 
pajamų. Kainuoja $30,000.00 

4 butu mūras j»rie Maria Hign. 
Naujas gazu šildymas, nauja elektra. 
3 auto Mūro garažas. {44,600.00 

Ant Hickorr kalno prie ąžtiola 11 
metu 7 kambariu rezidencija ir Z 
auto garažas. Savininkas ligonis par
duoda už 352,500.08. 

2 batu mūras ir 2 auto mflro gara
žas. Prieš 15 metu gražiausiai pasta
tytas namas Marquette Parke. 
$55.000.00. 

Mūrinis - medinis pajamų namą* 
2 butai. PirkSjui tikra* radinys. Mar-
ąiiette Parke. $29.900.00. 

1? meto didelis 2 ankšta maras 
ir 2 auto mūro garažas. "Radia-nt" 
šildymas. Marąuette Parke. 
J3&.P00.00. 

Platus lotas artt Sv. ltry*iaua li
gonines. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
28Z5 W. 71 Street 

TeL. 737-7200 arba 737-8534 

•c.aw? £•*• : 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — P£RBUQ3IT 

RŪOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRSUDIMJU 

Maloniai Jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Av. — 254-5551 

135th & Archer Av. — 257-5861 

LENNON WALLPAPER CO. 
807 4«i Ave., Jotiet. IL 
Telefonuoti TED BRENKACZ 

(815) 727-9245 

D e M E s i o 
oooooooooooooooooooooooooo 

T E L E V I Z I J O S 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 
284« W. 69th St.. teL 776-1486 

•oooooooooooooooooooooooooe 
10% — 20% — 80% pigiau mokesIM 
i i apdraoda ouc "g"*"1* * aotomo-
Hflio pa« 

F R A R K Z A P O L I S 
Chlaago. TTlmott 

T X « f O * 4-OAK4 

J i 

MstfiX 

M, A. i I M K U S 
KOTARY PUBHC 

nfCOME TAX SEKvTCE 
4250 S. Maptavood, teL 254-7450 

Taip pat *irom1 VRTrTTMAt 
GIMIMŲ iškvietimai, pildomi 
» PILIETTRES PRA'STMAt ir 

kitoki blankai 

MAMŲ APŠILDYMAS 
Talaan *enn* tr sadedn naa|ta) pe-

- B S . Plalat t r a k u i tatp«f • I j i t i a m 
ir perdirba OSi duja. įdeda randeM 
indv«ovi« Kretptte — 

A BANYS — tel. 447-8*46 

Iratrk) pretehj 
t>r«n«fal fif -n&m aand?B<j. 

pasirinkimas o* . 

COSMOS PARCELS EXP1CESS* 
SIUNTIHiAI į LIETUVA 
n s: mn*teff s t n i M ^ m. Mikė . '"Wca«r> _ 

•sei w. sstb s t , OBtam m «omw 
Telef. 925-2737 — 254-3320 

HE.\TEN"0 
A E CONDITIDNING 

O. Žakaaskaa 
4444 S. Western Avetme 

TeL —. VI 7-S447 

Tik ką iš spaudos išėjo žymiausiu 
sagių rasytojjų novelių antologija. 

A N G L U N O V E L E 
Tai pirma tokios apimtM (460 

poaL) ir vertes antologija talpinan
ti 24 rinktinas novates, kurioa pir
mą karta yra išverstos h- sudėtos f-
&ią kaygą. Jos soiavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruoAe ir 
komentaros pridėjo Povilss Ganėys. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 454S W. 6Srd SI , 
Chings, EL 8M29 

^.oa 
prideda 3% 

oooooooooooooooooooooooooo* 

P L U M B I N G 
Vonių, rirtovėe sfeilrų Ir vandens 

Šildytuvų specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai Keramikos ir Žt. 
plytelės. Glass btock* Siakos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis* po 
6 ral. vak. 

SHERAPTNAS — 778-020$ 
>oooooooooooo^voooooooooooo< 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir ki tus kraštus 

NEDZINSKAS—4065 Arėher Av* ,̂ 
DL 60632, tetef. 927̂ *̂M> 

V I L I M A S 
O V I N G 
|vsJnsj atatnmn 

SW WB*T 34t* PLACB 
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VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMUI ARTEJAHT 

Vilnius— Viešpatie, tai ir ujo- 1 raktoriai. Tai gimnazijos moki-
tai ir motinos niūniuojama !o?*i-| niai, Vilniaus u-to studentai, me
nė ir podraug kovos trimi:as. Iš- tę mokslo suolą, ėję iš kaimo i 
kur, jei ne i> Vilniaus Ne-Į kaimą, mokydami lietuviško; 
priklausomybės Deklaracija! Iš. abėcėlės, miegodami ant suolų, 
ktir pirmas atgimusios Lietuvos užsikloję kailiniais. Ir ne tik jis 
balsas į savanorius ir partizanus?! mokydavo vaikus: daraktorius 
Lietuva tapo laisva, bet deja, ne 
• - Lyg -ant gyvo kūno gyvatė, 

išsiraizgė šiaudinėmis gairėmis 

Vilniaus krašto lietuviui buvo 
kaip laisvės švyturys, berdamas 
savo spindulius nuo Breslaujos 

nusmaigstyta demarkacinė Iini- i iki Gardino, nuo Molodečno iki 
Ja iki 1939 metų spalio mėn. 28 
d., skyrusi nepriklausomąją ir 
lenku okupuotąją Lietuvą. 

Ei, pasauli, būki rimtas ir 
teisingas: 

Mes be Vilniaus nenurimsim. 
Kaupias skausmas, ir dangus 

toks debesin-gas! 

Jeigu reiks — laisvi mes mirsim 
Taip rašė poetas Petras Vaičiū

nas. 
Ir mirė lietuvis už Vilniaus 

krašto laisvę. Jis mirė kovoje nuo 
1918 m. iki 1939 m. — iki pat Vil
niaus grįžimo prie Lietuvos. Tie
sa, karo veiksmai tanp Lietuvos ir 
Lenkijos buvo sustabdyti 1920 m., 
įsikišus didžiosioms Europos vals
tybėms. Tačiau jie negalėjo su
laikyti Vilniaus krašto lietuvių 
partizanų, kurie beveik iki 1922 
m. pabaigos sėkmingai kovojo su 
lertku. kariuomene, uipuldinėda-
mi kariškus traukinius, sandė
lius, tiltus, kariškas įgulas. Tik 
atsiuntus stiprius lenkų armijos 
dalinius, Vilniaus krašto lietu
viai partizanai buvo sumušti, iš
sklaidyti. Dalis jų pasitraukė J 
Nepriklausomą Lietuvą, dalis dar 
ilgai slapstėsi miškuose, dalis vėl 
pateko į lenkų nelaisvę. 

Atrodytų, kad ir vilniečių pa
sipriešinimas buvo palaužtas. 
Taip pradžioje atrodė lenkui 
okupantui. Apsirikta. Vilniaus 
krašto lietuvis budėjo ir kovojo, 
aukojosi ir kentėjo, vargo, bet tė
vų žemės, visai Lietuvai brolys
tės ir ištikimybės neišdavė. Jis 
perėjo į kovą kitomis priemonė
mis. Sąlygos vertė, nes Vilniaus 
kraštą užplūdo kolonistai iš Len
kijos, stipriais kariuomenės įgulų 
taškais nusagstytas. Ne prieš 
draugingą Latviją. Ne! Prieš Lie
tuvą ir Sovietų S-gą. O stiprūs 
policijos daliniai buvo aisiųsti ne 
plėšikų gaudymui, bet sudraus-
minimui policinėm priemonėm 
Vilniaus krašto lietuvių už ne
pririštą šunį, neišbaltintą "na
melį" ar gaunamą lietuvišką lai
kraštį. 

Kum Mikalojus Daukša rašė: 
"nė žomės derlium, ne drabužių 
įvairumu, ne šalies gražumu, Jie 
miestų ir pilių tvirtumu — gy
vuoja tauta, bet labiau išlaiky
mu ir vartojimu savo kalbos, ku
ri didina ir išlaiko bendrumą, 'į 
santaiką ir brolišką meilę. Gim
toji kalba yra ryšys, vienybės mo
tina, pilietfškumo tėvas, valsty
bės sargas. Sunaikink kalbą — su
naikinsi santaiką, vienybę ir do
rovę". 

Nuo lietuvių kalbos išlaiky
mo Vilniaus krašto lietuvis pra
dėjo savo laisvės kovą. Jis steigė 
mokyklas, gimnazijas, draugijas, 
mokytojų seminarijas, laikė lie
tuvišką žodį bažnyčios sakyklo-
kykloje, prie šventoriaus, kaoinė-
se. Ir nežiūrint didelio spaudimo, 
lietuviškoji mokykla stipriai lai
kėsi. Jos žydėjimo laikotarpį ga
lima laikyti iki 1927-30 m., kada 
Vilniaus ' 'Ryto" vardo pradžios j 
mokyklose buvo beveik 4.500 mo
kinių, veikė dvi gimnazijos su 
800 mokinių, mokytojų semina
rija — 170 klausytojų, vakariniai 
kursai — 1780 klausytojų. Taigi, 
beveik 10 tūkst. asmenų sėdėjo 
mokyklos suole, mokydamiesi 
mūsų gražiosios kalbos, istorijos, 
geografijos. 

Tačiau po 1930 m. užėjo 
sunkūs laikai. Ir jau ultimatumo 
dienomis iš 400 pradžios mo
kyklų* — liko tik dvi ir viena 
gimnazija. Be abejo, tai "nuopel-

DRAUGAS. artradien!s, 1976 m. -Tigplūčlo 9L 24 d. VGSTES M M * 

Kai Magelanas , pirmasis api 
plaukė pasaulį, su savo laivu i r diskusija su jais? Žinoma, būtų laikraščio skilčių, dėlto aš šias 
artėjo prie labiausia į pietus iš- 'ar kas ir daugiau pasakyti dėl ! pastabas jam ir baigiu. Jei kar

tos, mano nuomone, visai ne- ' 'ais jis man dar atsilieptų, tai 
reikalingos V. Rastenio diskusi-• tada turėsiu progą dar kai ką 
jos pasisakymo "Drauge", bet ma į jam pridėti prieš iš likusių ar-
no oponentas jau tikrai perdaug gumemų. 
šiai diskusijai yra išnaudojęs i Kan. V. Zakarauskas 

Varėnos. Jis slapta suruošdavo 
lietuvišką vaidinimą, jis slapta 
pereidavo demarkacijos liniją, at
sinešdamas pundus laikraščių ir 
knygų, o mūsų tautinių šven
čių proga aukštai iškeldavo Lie
tuvos vėliavą. Gerai atsimenu, 
kai mūsų trispalvė plevėsavo 
1928 m. Gedimino kalne, kol at
vykę ugniagesiai tik apie 9 vai. 
ryto pajėgė ją nuimti. 

Vienu žodžiu, kova su lenkų 
okupantu vyko iki pat 1939 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. t. y. antrojo ka
ro pradžios. Ir galima drąsiai 
tvirtinti, kad Vilniaus krašto lie
tuvis ją laimėjo. T a i gali pasaky
ti Lietuvos kariai, įžygiavę į Dūk
što, Ignalinos, Varėnos, Vabal
ninku ir kt. vietoves, radę ten 
stiprią, lietuvišką dvasią, radę 
ten susipratusius lietuvius gyven
tojus. Tai lietuviškos rezistenci
nės kovos vaisiai. 

Išeivijoje, tos rezistencinės ko
vos tęsiniu yra Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjunga, daugelio pa
lyginama prie eilinio klubo, naš
lių ir rožių draugijos ar pan. De
ja, šios organizacijos tikslai liečia 
ne tik zarasiškios, rokiškėnus, su
valkiečius ar panevėžiečius. Nei 
VKLS didžiausiu rūpesčiu yra 
Lietuvos širdis — Vilnius! 

Nepaslaptis, kad lenkas, koks 
jis nebūtų — raudonas ar baltas, 
nuo savo kėslo — Vilniaus mies
to ir tuo pačiu visos Vilnijos (o 
juk per ją veda kelias į Lietuvą!) 
niekuomet neatsisakys. Jis išei
vijoje veda puikią propagandą, 
jis ją veda satelitinėje Lenkijoje, 

•lenkindamas beveik 40 tūkst: gy-

I JAV kongresą Detroite kandidatavo Alg. Zaparackas, nors jis ir pra
laimėjo nedideliu balsu skirtumu, tačiau iš esmes labai gerai pasirodė ir 
tai galės turėti reikšmės ateičiai. Nuotraukoje aktyviai į rinkiminę vei

klą įsijungusio jaunimo dalis laukia balsavimo rezultatų. 
Nuotr. J. Lrbooo 

siSovusio Amer ikos ženrvno iš-
kišulio, jūreiviai p a m a t ė daugy
bę ugnies liežuvių salose, ona 
genties indėc«u, sut ikdami ispa
nus, užkūrė didelius laužus. Tos 
salos ir buvo pavadin tos Ugnies 
žeme. 

XVI amžiaus pradžioje ona 
genties indėnų buvo daugiau 
kaip 2000 tūks tanč ia i , o praėju
sio amžiaus pabaigoje — t ik 
apie 200. Argen t ino je ona gen
tis išnyko j a u pr ieš keliasde
šimt metų. Jm 

Mylimajai 

Laiškai redakcijai 

DISKUSIJA, KOKIOS NEREIKĖJO 
Diskusijos yra geras būdas tie

sai ar kokiam ginčijamam klau-
tinka 

O dėl JAV-se LB sudarymo 
simui išsiaiškinti. Jos l e idž i amos i F e d e r į c i n i u p r i n c ; p u , tai yra, kad 
demokratinėse valstybėse ir net 
labai pageidaujamos demokrati
nės visuomenės santykiuose. Tik
tai jose turi būti besiginčijančių 
šalių tuo ar kitu klausimu nuo
monių skirtumas ar kokia kont-
raversija. Kai to nėra, tai ir dis
kusijų neturėtų būti. 

Bet mūsuose pasitaiko ir tokių 
žmonių, kurie labai mėgsta gin
čus. Jie griebiasi ginčų bei dis
kusijų, kada ir kontraversijų vi
sai nėra. Tokie, užuot diskutavę 
kokį klausimą iš esmės, kabinė
jasi prie kitų, patys nežinodami 
ko. 

Tokiu kartais pasirodo ir mū
sų buvęs profesinis žurnalistas 
V. Rastenis, kuris veda diskusi
jas ir tada, kai nėra kontraver-
sijos. Antai, "Drauge" š.m. lie
pos 15, 16, 17 ir 19 d. laidose, 
j ;s ėmėsi diskusijos su vadina
mais Bendruomenės "disidentais-
-federalistais", kokios, mano nuo 
mone, visai nereikėjo. Nereikėjo 
dėl to, kad gi jis, V.R., pasišovė 
ginčytis su tais "disidentais" tuo 

Bendruomenės nariais būtų ne 
paskiri asmenys, o jų organiza
cijos — draugijos, sąjungos, su
sivienijimai, sąjūdžiai, klubai ir 
pan., V. Rasteniui nepatinka, kad 
tie "disidentai" siekia seną prieš 
25-ius metus įsteigtą JAV-se Bend 
ruomenę perorganizuoti federaci
niu principu. Betgi iš jo raši
nio paaiškėjo, kad tokio princi
po ir pats V. Rastenis anksčiau 
laikėsi ir tokio norėtų jis laiky
tis dabar. 

Savo straipsnyje jis su pasidi
džiavimu rašo, kada Bendruome-

V. Rastenio "a rgumenta i " betgi 
nėra argumentai prieš patį fede
racinį principą, dėl to galima pa
grįstai laikyti, kad jis ir dabar 
yra tos pačios pažiūros į Bend
ruomenės susitvarkymą federaci
niu principu, kokio jis buvo ir 
prieš 25-rius metus . Ypač pas
tarieji r inkimai tarybon aiškiai 
parodė, koks menkas JAV-se LB 
yra lietuvių susidomėjimas. Koks 
mažas skaičius balsuoja ir ko
kios plačios lietuvių masės yra 
už LB ribų. 

*J«ą taip, tai k a m reikalinga ta
da ši diskusija su Bendruome
nės "disidentais". Ko verta tada 
ši diskusija, kai t a rp jos šalių nė
ra kontraversijos? 

Savo straipsny jis paliudijo ir 
tuo pačiu konstatavo, kad Altą 
anuo metu v iename savo suva
žiavime kuone vienbalsiai pasi
sakė už JAV-se LB susiorganiza-

A. f A. 

IRENAI RADVILAS BALZEKAS mirus, 
motinėlei VINCENTAI RADVILAS, vyrui, sūnums, 
dukrelei ir giminėms praradimo skausme ir liū
desyje širdingai užjaučiu. 

Alina žuras 

J M&ŽM4&EVANS 
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klausimu, kuriuo jis -pats, kaip 
venančių lietuvių kompaktinėje matYl i š J° straipsnio, su jais su-
masėje Suvalkų trikampyje. 
ką Lenkijos lietuvia 
mokyklų, vieną m 
ją, neperiodinius leidini 
draugijų. O lenkai Lietuvoje, ku- "tuteisai") turi beveik 300 mo-
sttžT^rft- - > > j ^ M b a i 2 - <>•<--<• gimnazijas, mokytoji se-

.>;,,y. «,. ... 11 I minariją "Cervomy štandar" dien 
raštį ir t . t Taigi, procentiniai 
imant, lenkijoje turėtų būti 
bent 40 lietuviškų mokyklų, pil 
na gimnazija, bent savaitraštis ir 
kt., nekalbant apie lietuviškas 
parapijas ir šventoves. Deja, tai 
pasekmės lenkinimo akcijos, ka
dangi lenkas paliks lenku ar šia
m e kontinente ar anapus Atlan
to. Tad ir kova vien tik VKLS-gai 
yra labai sunki juo labiau, kad ji 
kartais iš tam tikrų asmenų ar 
net mūsų vadovaujančių veiks
nių susilaukia patėviškos rankos. 
Nenorime tuo reikalu plačiau 
kalbėti tikint, kad tai yra dau
giau asmeninių aspiracijų, as
meniškų nesusipratimų išdava. 
Esu taip įsitikinęs, nes bijau net 
pagalvoti, kad tikras lietuvis ne
norėtų matyti mūsų sostinę lais
vą, dėl kurios juk ir kovoja VKLS-
ga. Tačiau prie tos kovos turi pri
sidėti ne vien tik Vilniaus kraš
to lietuviai! Prie tos kovos turi 
jungtis visa išeivija, nes Vilnius 
buvo, yra ir bus lenkų grėsmėje. 
Pavyzdžių ieškoti toli nereikia: 
1920 — 1944 m. m. Pirmuoju 
atveju jis buvo užimtas Želigovs
kio "sukilėlių", o 1944 m. liepos 
mėn. 13 d. dalinai lenkų parti
zanų. Apie paskutinį užėmimą 
1944 m. Varšuvos sukilimo vadas 
ir faktinas Armija Krajova vadas 
gen. Bor — Komorovski savo 
knygoje "Armia podzienna" 206 
psl. pagal gautą " W i l V telegra
mą rašo: Vilnius užimtas, re
miant stipriems AK daliniams. 
Jie Įžygiavo į miestą, kuris yra 
labai sunaikintas. Santykiai su 
sovietų armija geri. Pilna mūsų 
kariuomenės. Priešlėktuvinė tar-

I nyba lenkiška. Fabrikuose ir 
dirbtuvėse steigiami lenkiški ko
mitetai. Administracinė valdžia 
pasirodys netrukus. Lietuvių 
nėra. Deja, rusai "susitvarkė" su 

nė prieš 25rius metus buvo stei-' vimą federaciniu principu, kad 
giama, tada jis drauge su tauti- Į ji norėjusi ir ne t pati buvo pa-
ninkų žymiu veikėju Oliu buvęs siėmusi Bendruomenę suorgani-
nuomonės, kad ji būtų suorga- zuoti tuo pačiu principu, tiktai 
nizuota federaciniu principu, va- Altos sekretorius Grigaitis, gir-
dinas, tuo pačiu principu, ku- di, to nu ta r imo neįrašęs į pro-
riuo dabar tie jo vadinami "di- tokolą ar jį iškreipęs ir viešai 
sidentai" nori ją perorganizuo- nepaskelbęs spaudoje, tuo sutruk
ti. Iš esmės jis ir dabar pripa- dydamas LB susiorganizavimą 
žįsta tą federacinį principą. Tik federaciniu principu.Pasak jį,bu-
'"disidentams", jis daro priekaiš- vo jo* steigėjų suorganizuota pa
tų, kad jie iki šiol tylėję, dėl gal anuomet Amerikoje veiku-
to gero principo įgyvendinimo šios Lietuvių Tremt in ių Draugi-
nekovoję ir leidę Bendruomenę jos "modelį". Tokią ja ir dabar 
įsteigti kitu įprincipu. Sis ir kiti turime. 

Jeigu jau taip iš tikrųjų buvo, 

C^s 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. WESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDITrONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

kime, kad dabartinė Europos po- *none, nuo teisingo ir jai labai 
litinė padėtis yra *mžina. Vieną naudingo susiorganizavimo pa-
dieną ji tikrai pasikeis. Ir kaip tM federacinį principą. Tai ką 
1920 ir 1944 m. m prie Vilniaus dabar V. Rasteniui, atidengus tą 
vartų vėl -pasirodys lenkas. Tad Grigaičio "nusikalt imą", belieka 
ir visai teisingai J. Cicėnas savo m u m s visiems daryti , ypač kai 
knygoje rašo: ''lenkai anapus ir *&**» matome, kiek ji per 25-
šiapus geležinės uždangos Vii- -1™* m e t u s m a ž a i >' ra apjungu-
niaus atžvilgiu vra aeresoriai. Mū- si JAV-se lietuvių po savo vėlia-
sų pareiga taipgi būti akyliems, | v$? Man atrodo, kad reikia V. 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR S0NUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533West7lstSt. Tel. GRovenhi 11 6-2345-6 
1410 Sc, 5Qth Ave., Cicero T0wnha!l 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

pasiruošti visokioms galimybėms. 
Kaip pasiruoši ginklu gintis, jei 
icbūsi iš anksto dvasia pasiruo
šęs? Po trečiojo pasaulinio karo 
atsistatysiančioji Lietuvos valsty
bė turi būti su sostine Vilniumi ir 
gimtiniais Karaliaučiaus ir Klai
pėdos uostais. Tai ne svajonė, 
tai pareiga, tai uždavinys, kuris 
žūtbūt tęsėtirias. Šią pareigą teat-
Hksime viską gerai įsisąmoninę. 
Nėra tautos istorijoje didesnių ar 
mažesnių reikalų. Tėra Lietu
vos suverenumo ir teritorinio in
tegralumo byla. Vilniaus fronte 
teskardi kaip šūkis šie Maironio 
žodžiai: "Prakeiktas amžių am
žiais to lietuvio vardas, kuris Vil
niaus kada nors išsižadėti drįs
tų". 

Tad ir kviečiame į suvažiavi
mą ne tik Vilniaus krašto lietu
vius, bet ir visus mūsų tautie
čius, kuriems rūpi mūsų sostinės 
reikalai. Suvažiavimas bus Chi -
eagoje, "Laisvosios Lietuvos" 
laikraščio patalpose, 2618 W . 71 
St., šeštadienį, rugsėjo mėn. 4 d. 
Pradžia 10 vai. ryto. 

Rasteniui padėkoti už jo "teisin 
gą" tiesos tpaliudijimą ir kartu to j 
Grigaičio "nus ikal t imo" atidengi 
mą ir tuojau pat, nieko nelau-i 
kiant, gr iebt is perorganizuoti 
JAV-se Bendruomenę teisingu ir 
jai labai naudingu, prieš 25-rius > 
metus V. Rastenio su Oliu siūly-1 
tu federaciniu principu. Bet tą 
gi, daugis V. Rastenio "disiden
tais" vadinamų mūsų LB veikė
jų dabar ir daro. Ta i ko jam, 
dargi teisininkui, prieštarauti? 
Kokia Čia gali būti jo kontra-
vererja su tais jo vadinamais 
"disidentais"? Kam tada ta jo 
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Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 • 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 
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A. t A. DOROTUM KIKILIENEI mirus, 
jos vyrui ALEKSUI ir sūnums nuoširdžia užuojautą 
reiškia 

nas" garsaus vaivados Bocians-
kio. Atrodė, kad lietuvis, pri- j B e n e ^ts Š i a u š i a s eksponatas, 

, , ~i i ;,:x Tarptautinio Eucharistinio kongreso 
spaustos lenkiškos letenos, visis-: p ^ Ijetuv..ų ^ ^ feuy^ 
kai neatsikels. Ir vėl okupantas ^y^ T a ; detroiufeje Viktoro 
ttpsiriko. Uždarius mokyklas, skai i Veselkos kūriny*. 
tyk4as ar draugijas, atairade da-j Nuotr. K, Cikoto 

Vytautas ir Nijole Vardžiai, 
Zita žvirzdieni, Karolina žv 

Marija Rlmklmi 

DIREKTORIAI 
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.DRAUGAS, antradienis, 1976 m. rugpjūčio m. 24 d, 

X Dail. Adolfas Valeška pris
t a tys dailininkų Vytauto ir Bro
nės Kasiulių dailės da rbus jų 
parodos atidarymo metu rugpiū-; 
čio 27 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. 

X Sv. Kryžiaus ligoninė rug
sėjo mėnesį vėl duos specialius 

A -x ii -v i - -A ' kursus norintiems pagelbėti ligo-X Aušrelė Karkiene pereitai . T , .. . . _ , ^ ^ i n i a m s , sergantiems namie. Kur-
savaite iš Toronto buvo atvy- ^ b u s ė j o 2Q 2 2 2 4 2 7 i r 
kusi ap l anka i savo tėvelių poe- 2 9 i r , i o 1 d i e n o m t 9 : 3 0 
tės Julijos ir Jurgio Gylių bei į r 1 2 v a ] u ž s i r e ; s t r u o > r e i k i a 
savo sesers ir brolių. Ta proga i , z , , T• <. . . * 
a i I T v , „ ^ „ , . . iš anksto, skambinant telefonu 
ji lankėsi ir "Drauge 

kur įsi
gijo vaikams pritaikytų lietu
viškų knygelių. A. Karkiene 
(Gylytė) yra iš Chicagos betj 
dabar su savo vyru dr. Rimu f, _•_J*•_,.. *•.!_ 

434-6700, ext. 238. 
X Mažoji seminarija Quigley 

South (Western ir 79 St) rug-

gyvena Toronte, Kanadoje. 
X švč. M. M. Gimimo parap. 

Šiluvos atlaidai-novena pradeda
ma rugsėjo 7 d., 7:30 v. v. baž
nyčioje. Pamokslai bus rytais 9 
vaL ir vakarais 7 vai. Juos sa
kys kun. Bronius Liubinas iš 
Vokietijos. Novena baigsis rug
sėjo 15 d., 7 vai. vakare. 

X Marouette Parko Lituanis
tinės mokyklos ansamblio tauti
nių šokių repeticijos prasidės 
ketvirtadienį, rugpiūčio 26 d.. 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje nuo 5:00—6:00 vai. vakaro 
(4, 5 i r 6 skyriams) ir nuo 6— 
7 vai. vakaro (7 ir 8 skyriams) . 
Sekanti registracija įvyks an
tradienį, rugpiūčio 31 d., tą pa
čia tvarka. Tolimesnė repetici
jų tva rka bus paskelbta vėliau. 
Visi ansamblio nariai, užsire
gistravę šokti Tautinių šokių 
šventėje, privalo dalyvauti vi
sose repeticijose. 

x Ignas Sakalas, ilgokai išgu
lėjęs Šv. Kryžiaus ligoninėje ir 
pergyvenęs operaciją, grįžo na
mo ir gydosi žmonos ir dukters 
prižiūrimas. 

x Domiai Rudmmaitei. laido
tuvių direktoriaus Jurgio ir Do-
lores Rudminų dukrai, rugpiūčio 
22 d. buvo surengtas priešvestu-
vinis atsisveikinimas jos tetos 
Aldonos Gapshs namuos. Donna 
Rudminaitė gavo daug ir vertin
gų dovanų. Dalyvavo apie pen
kiasdešimt giminių ir artimųjų, 
tarp jų ir močiutė Sofija Rud-
minienė. Aldona Gapshis ir jos 
duktė Marilyn maloniai priėmė 
ir pavaišino svečius. Vestuvės 

tėvus susipažinti su šios aukš t 
mokyklos veikimu, vidaus įren
gimais ir mokslo programa. Bus 
proga naujai įstojusiųjų jaunuo
lių tėvams susipažinti su mo
kyklos direktorium kun. J . P . 
Keieher, tėvų klubo vadovu kun. 
D. Grassi, o t a rp 6 ir 8 vai . vak. 
sodely bus kavutė i r pasikalbė
jimai. 

x Vladas Kaupas, Philadel-
pbia, Pa., a ts iuntė malonų laiš
ką, prenumeratos mokestį i r 9 
dol. auką. Dėkojame. 

X Kun. Juozas J . Svirskas , 
Haverhi l , MA, y r a nuolatinis 
rėmėjas, šiomis dienomis j i s at
siuntė 9 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Juozas Poškus, Chicago, 
111., įteikė dienraščiui auką. Dė-

I kui. 

DIDŽIOJI PIE2U ŠVENTĖ 
B o Stasio brolis. *o~\io. jo. Onos 

i.a.i latitats Uf va.kų artimi giminės. Erdvi 
kai skyrybos yra virtusios beveik bažnyčia buvo beveik pima 

-- • ' 90 me*ų ncatskrr.'a-
j :ėj. i.a.i Laikais, 

Brighton Parko par&piečių, kurie 
atvykdami lyg ir atsidėkojo Sta
siui ir Onai — seniems koloni
jos gyventojams, kurie čia ilgai 
gyveno ir dirbo (žr."Draugo" 

pusl.paskelbtą apra-

Sv. Kazimiero seserų vienuolijos narės, atšventusios jubiliejus rugpiūčio 16 d. Pirmoj eilėj (iš kairės): sidab
rinį jubiliejų šventusios seselės — M. Dolorosa, Milda, Leandrą, Mary Grace, Helen Therese, Michaeline ir Ju-
lie; antroj eilėj auksinį jubiliejų šventusios seselės - M. Stephanie, Marylee, Consilia, Esthera, Alfreda, Clau-
dia ir Celeste; trečioj eilėj deimantini jubiliejų šventus: seselė Leocadia, šalia jos vyr. vienuolijos vadovė ses. 
M. Lorenza su auksinį jubiliejų šventusiom seselėm Colttta ir Winifred; viršuje — deimantini jub. šventusios se
selės Uršulė, Liudvika, Lucija ir Justina. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

I "normaliu" šeimyninio gyveni
nio reiškiniu, nėra paprastas da-

; lykas. Ir kitais požiūriais žiūrint 
1 auksinės vedybinio gyvenimo su
kaktys labai retos. Taigi visLdžiau-

: giasi, kai jų artimieji turi laimės VIII. 14,4 
. tokias sukaktis švęsti. Džiugi bu- šyma). 
vo Srasio ir Onos Piežų sukak- Sv. Miš^ų metu gražiai giedo-

| tis, kuri buvo prasmingai atšvęs- jo Sodalicijos choras. Jam anks-
; ta pereitą sekmadienį. eiau ilgesnį laiką vadovavo mu-

Lygiai prieš 50 metų Nekalto zikė Ona Piežienė. Labai gra-
; Prasidėjimo parapijos bažnyčio-1 žiai ir sutartinai dueto būdu gie-
Į je Oną ir Stasį sutuokė tuome-1 dojo Piežų dukros Bernadeta su 
j tinis Brighton Parko lietuvių ca.- j Joana, abidvi geros giesmininkės. 
! rapijos klebonas kunigas (vėliau Baigiantis pamaldoms prel. Mo-
i prelatas) Antanas Briška. Sekma zsris perskaitė gautą spec.'?.lų po-
; dienį abudu Piežus po specia- piežiaus Pauliaus VI palaimini-

liai jų intencija atlaikytų š/. Mi-, ma, o bažnyčios palaiminimas 
šių palaimino ir prasmingą pa- Piežų pageidavimu prel. Mozerio 
mokslą pasakė dabartinis klebo- į jiems buvo suteiktas angliškai ir 
nas prel. Domazas Mozeris. lietuviškai. 

Kad abiejų Piežų vedybinis gy- Stasio ir Onos Piežų šventė 
venimas buvo prasmingas, paro- toliau buvo tęsiama vienoje iš 
dė eilė liudininkų. Pirmiausia Sharkos restorano salių, kurioje 
"jaunuosius" prie altoriaus iškil- susirinko netoli 200 Piežų gimi-

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLA LAUKIA 

Kiekviena lietuviškoji mokykla 
! savo veikla yra įsijungusi į mū-
: sų tautinės gyvybės išlaikymo 
, darbą. T a m mokyklos steigiamos 
ir išlaikomos. Lietuviškos mokyk 
los pagrindas yra tėvai apsispren
dę už tautinės gyvybės išlaiky
mą. Jų vaikai pripildo lietuviš
kų mokyklų klases šeštadieninė
se mokyklose ir lietuvių kal
bos pamokas dar keliose išli
kusiose, lietuvių (parapijų mokyk
lose. 

Kr. Donelaičio pradinė, o vė
liau ir aukštesnioji mokykla, su
organizuotos tam pačiam tauti
nės gyvybės išlaikymo tikslui ir 
vykdo tuos pačius uždavinius, 
kaip ir visos kitos pradinės ir 
aukštesniosios lietuviškos mokyk 
los. 

Kr. Donelaičio vardu veikia 
dvi mokyklos: pradinė ir. aukš
tesnioji. Bet abiem mokykloms 
vadovauja viena vadovybė: direk
torius Julius Širka, jo pavaduoto
ja aukštesniajai mokyklai Danu
tė Bindokienė, pradinei — Ire
na Bukaveckienė ir inspektorius 

surasta pakankamai mokytojų, | ti ir tuolaikinės Chicagos aukšte: 
nes kas metai vienas ar kitas! niosios mokyklos direktorės Ali-
mokytojas iš mokyklų pasitrau-1 djos Rūgytės pastangomis išleis-
kia. O mokytojų reikia daugiau i ti visoms keturioms' klasėms iš-
kaip trisdešimt. I samūs ir geri literatūros vado-

Nemažiau rūpi ir mokinių vėliai jau sunkiai pritaikomi da-
klausimas. Nežinoma, ar visi su- bartiniams mokiniams. Be to, 
grįš, kurie praėjusiais metais 
mokyklą lankė ir kiek ateis nau
jų. Į pradinę mokyklą priimami 
mokiniai nuo 6 m. amžiaus, i 
aukštesniąją — pristatę pradinės 
mokyklos baigimo pažymėjimą 
arba išlaikę nustatytus egzami
nus. Taip pat veikia ir vaikų 
darželis arba parengiamasis sky
rius. Mokiniai, kurių tėvai pa
reiškia norą lietuviškai paruo
šiami pirmajai komunijai. Moky
klose palaikoma tvarka ir draus
mė. Nusižengusiems mažinamas 
elgesio pažymys. Mokinių darbš
tumas taip pat vertinamas pa
žymiu. 

Mokymo priemonių stokos ar 
netinkamumo klausimą dalinai 
išsprendė LB Švietimo tary-

X Ju rga Julija Gylyte sį pa 
vasarį baigė Loyolos universi 

numatytos spalio 3 ± Šv. Jurgio j tetą, labai gerais pažymiais > Jonas Bagdonas. Ūkinius reika-
bažnyčioje. Į įsigydama gamtos mokslų s r i - : l u s tvarko kasmet išrenkamas tė 

X Cicero Lituanistiniųi mo- j t i es bakalauro diplomą. Uni- i vų komitetas. Ateinantiems moks 
kyklų tėvų komiteto ir mokyto- versitete visą laiką buvo gar- i lo metams tėvų komitetui vado-
jų posėdis, penktadienio vak., j b£s sąraše. Be to , tuo pačiu i vaus Jonas Variakojis. Mokyklos 
rugp. 27 d., 7 pal. vak., parapi
jos mažoje salėje. Ta proga bus 
ir mok. Kliorienės, išsikeliančios 
j Floridą, išleistuvės. 

x Anglijos lietuviu; tautinių 
šokių grupė, 16 šokėjų, a tvyku - ; u o l i ateitininkė i r pr iklauso 
si iš Londono į V-ją tautinių šo- j "Grandies" taut inių šokių g r u . 
kių šventę, pereito sekmadienio, pei. 
vakare labai gražiai pasirodė 
Lietuvių televizijos programoje, 
pašokdama keletą šokių. Grupei 
vadovauja ją atlydėjusi vadovė 
Veronika Jurienė, gimusi ir au
gusi Anglijoje. 

X Lietuviškai kalbantys žmo-

metu ji baigė dantų higienos i vadovybė ir tėvų komitetas arti-
mokslus ir gavo šios s r i t ies di- i mai bendradarbiauja. Mokytojų 
plomą. Šiuo metu s tudi jas gili-1 tarybos posėdžiuose dalyvauja tė 
na, norėdama įsigyti mag i s t ro 
laipsnį. J u r g a J . Gylytė y ra 

jų laida baigiasi. Ateinantiems 
mokslo metams Kr. Donelaičio 
mokyklos išleis naujai paruoštą 
ir pritaikytą literatūros vadovė
lį ir įpratimus visoms keturioms 
aukštesniosios mokyklos klasėms. 
Juos parucšė rašytoja ir mokyto-Į 
ja Danutė Bindokienė. Tai ga-1 
bi, darbšti ir niekada energijos 
nestokojanti moteris. 

Literatūrai mokyti knygų iš
leidimas mokykloms yra sunki 
našta, bet bus lengviau moki
niams ir tėvams, nes, užuot kas 
metai pirkus nepigius vadovėlius, 
skirtus vienai klasei, dabar iš 
karto bus nuperkamas vadovėlis 
ketveriems metams. 

Kr. Donelaičio mokyklos nau
dojasi valdiškos McKay mokyk-

mingai atlydėjo gausūs Piežų šei
mos nariai: du sūnūs, dvi duk
ros, dvi marčios, du žentai ir 
14 vaikaičių. Palydovų tarpe bu-

:r parengiamąjį skyrius, o taip 
pat ir į kitus skyrius ir klases. 
Laukia ir tų, kurie iki šiol jo
kios lietuviškos mokyklos nelan
kė, nes pradėti niekada nevėlu. 
Mokinių registracija bus rugsėjo 
I I d. 9 vai. mokyklos patalpo
se. 

J.Alksn 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 

ba. Yra išleista gerų vadovėlių, I los patalpomis. Nors nuoma už 
paruošti ir išleisti pratimų sąsiu
viniai. Bet ne visi išleisti vado
vėliai tinkami naudot. Jų vieto
je Kr. Donelaičio mokyklos iš
leido kitus vadovėlius ir juos nau 
doja. Taip pat išleisti pratimų 
sąsiuviniai pritaikyti šešių metų 
pradinei mokyklai ir parengia
majam skyriui. 

Prieš eilę metų Juozo Masi-
lionio ir Domo Veličkos paruoš-

— Dr. S. A. Bačkis, einąs Lie
tuvos atstovo pareigas, kar tu 
su kitais diplomatais buvo pa
kviestas valstybės sekr. dr. H. 
Kissingerio dalyvauti respubli
konų konvencijoje Kansas City. 
Vadovavo Valstybės departa
mento protokolo šefė ambasa
dorė Black. Demokratų parti
jos konvencijoje New Yorke 

negu praėjusia is ' , , - . . . * . . . 
t dalyvavo Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis. 

patalpas nemaža, bet patalpos 
pakenčiamos ir gali talpinti dau
giau mokinių, 
mokslo metais mokyklą lankė. 

Kr. Donelaičio pradinė ir aukš 
tesnioji mokyklos, mokslo metų 
pradžioje laukia sugrįžtant visus 

— Lietuvos vyčiijf 63-čias sei
mas bus rugpiūčio 25-29 dien-

mokinius, (išskiriant aukštesnią-'mis S£oūffer's Dayton Plaza, 
ją baigusius), praėjusiais moks- Dayton mieste. Rengimo komisi-
lo metais mokyklą lankiusius ir 
laukia naujų mokinių i pirmąjį 

ja i vadovauja Judy Petrokas, 

nių ir artimų draugų. Sukaktu
vininkus raš u nuoširdžiai svei
kino Chicgos kardinolas John 
Cody, miesto burmistras Richard 
J. Daley, Lietuvos generalinė 
konsule J. Daužvardienė, "Drau
go" administratorius kun. Petras 
Cinikas MIC, prel. D. Mozeris 
ir kiti. Iš aštuonių pajaunių-pa-
mergių, kurie prieš 50 metų buvo 
artimiausi Piežų palydovai, į šią 
švente atvyko tik dvi: Anastazi
ja Gotautienė iš Valparaiso, 
Ind., ir Bronislava Sadauskienė 
iš Brighton Parko. Ona Piežienė 
guviai pristatė atvykusius svečius, 
kurių tarpe buvo keletas Stasio 
kolegų — amerikiečių spaudos 
atstovų ir fotografų. 

Susirinkusieji gražiai lietuviš
kai sugiedojo Piežams "Ilgiausių 
metų", o Sodalicijos choras, mu
zikės Valerijos Kondrotienės ve
damas, padainavo keletą lietuvis 
kų ir angliškų dainų. Šventės da
lyviams skaniai papietavus, iš
kilmes užbaigė klebonas prel. D. 
Mozeris specialiai sukurta maldą. 

Vakare iš įvairių JAV vietų 
suvažiavę svečiai skirstėsi į na
mus, linkėdami Onai ir Stasiui 
ilgiausių metų, apmąstydami jų 
prasmingą vedybinį gyvenimą, 
kuris gali būti geras pavyzdys 
visiems geros valios žmonėms. 

(bk) 

PAGYRĖ LIGONINĘ 

Elinois ligoninių sąjunga pa-

vų K-to atsotvas, tėvų k-to — 
mokyklos vadovybė. 

Mokslo metams artėjant, pir
masis mokykos vadovybės, ypač 
direktoriaus, rūpestis yra, ar bus 

CHICAGOS 2INIOS 
MILIJONIERE 

Nett e Abbmk. 67 m. našlė. 
nės reikalingi atstovauti Bostono , ^ . t J _ , . . « - _ j 
i i - — iw.~v;«.~ . _ gyvenanti Skokie, Illmois lo ten-
keuonių agentūrą Detroito apv- °J. . . . , T. 
linkėję Parinkti žmonės tvarkys J ° » " f » ^ ^ ™ * * J l ^ 
keliones į Lietuvą. Gausite nuo-
ėimčius ("commission") ir ke
liavimo privilegijas. Pasikalbėji
mui skambinti Mr. Valentino 
1-617-237-5502 (mes apmokė-
sim) . (sk.) 

X Tautiniai spalvingi rūbai, 
didelis pasirinkimas įvairaus 
dydžio pas Balj Brazdžionf, 2646 
We»t 71 S t , Chicago, 778-5374. 
T. S. šventė čia pat, pasipuoški-
te. ( s U 

pensininkė telefonistė. 

MIRTIS KALĖJIME 

Psichiškai nesveikas ka l inys ; 
A. Phillips, 30 m., gavęs degtu- \ 

SUVAŽIAVIMAI, PARODOS 

P e r p i rmus 6 šių metų mene- j 
sius Chicagoje įvairiuose šuva-j 
ži avimuose dalyvavo 207,017, 
žmonių, prekybos parodose 719, i 
550, o bendrovių susirinkimuose, 
net 1.2 milijono. 

ŽUVO GALSRE 

Degant namui 521 S. Califor-
kų, sukrovė degančios medžią- n į a ) Chicagoje, sekmadienį žuvo 
gos ant matraso ir uždegęs p a t s : Catherine Owens, 39 m., keturi 
užlipo, susidegindamas mirt inai , jos vaikai 3-6 m. ir du svečiavę-

si vaikai 2 metų ir 5 mėn. Gais
ro priežastis t ir iama. 

M/EGO LIGA 

Pietinėj Cook apskr . da ly rug
piūčio mėnesį iš tyrus 225 paukš- I 
čius. dviejuose žvirbliuose ir vie-! 

N E G R A I VĖL MARŠUOSIA 

Dr. Martin Luther King sąjū-

kuri yra Dayton skyriaus 96-to! ragino ligonines išvystyti prog-
pirmininkė. Rugpiūčio 27 d., j ramas ligonių globos jų namuo-
penktadienį. bus meninė progra- j g^ fcaįp ( j a r o g v Kryžiaus ligo-
ma Lietuvių klube, ku r pasiro- j ainė, kuri ieško būdų padėti į 
dys tautinių šokių grupė 'Vėje- j namus grįžusiam ligoniui, kol jis 

. Banketas bus Grand Ba 1- j yįsaj sustiprės. I š 300 ligoninių 

Mok. Stasys Rudys ir mok. Pranas Zaranka dalinasi įspūdžiais mokytojų 
studijų savaitės metu Dainavoje. 

Nuotr. J. Urbono 

LIBANIEČIAI 

Chicagoje yra 15,000 gyvento-

PRA2UOĖ NARKOTIKAI 

ju iš 
Savo bute 5308 So. Calumet, 

Libano. Jie renka aukas Chicagoje. penktadieni ras tas 

room Dayton Plaza salėje. Sei 
mo užbaigimo šv. Mišios bus 
rugpiūčio 29 d., sekmadienį, 10 
vai. Šv. Kryžiaus par. bažnyčio
je. Seime laukiami atstovai iš 
įvairių kuopų, o taip p a t ir sve
čiai iš kitų organizacijų. 

— A. a. Pe t ras Černiauskas 
mirė liepos 27 d., sulaukęs 66 
metų amžiaus. Paliko žmona 
Leokadija, du broliai A fonsias 
ir Jonas ir sesuo Genė. Černiaus
kai gyveno Santa Monica, Ca., 
ku r buvo įsigyje nemažą nuosa
vybę. Velionis priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai. Liepos 31 
d., dalyvaujant dideliam būriui 
artimųjų, Pet ro palaikai palai
doti Los Angeles Šv. Kryžiaus 
kapuose. 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidės ateitininkų sen-

tik 21 vykdo tokią programą. 

X Lietuviu Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti į links
mą ir paskutinę šios gražios ru
denėjančios gamtos gegužinę 
rugp. 29 d., sekmad.. Onos Bruz-
gulienės sode, 8274 S. Kean Av., 
prie Liet. Tautinių kapinių. 
Veiks turtinga virtuvė ir baras. 

name balandy ras ta miego ligos džio vadai pareiškė, kad jie ieš- \ nukentėjusiems nuo civilinio ka- nušautas Fr. A. Huggins, daug; draugių valdybą šiuo metu su-

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
nauja apsakymų knyga — 

Vakaras sargo namely 
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
deli pasisekimą. Ši laida papildyta 
keliais naujais apsakymais. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 111. 60629. 

Kaina — $4.00. 168 pusi. IUinojaus 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
centų) mokesčiams. 

— encefali.is užkrėtų. Ta rp kosią leidimo vėl maršuoti pir-
žmonių šią vasarą susirgimų dar mais t r imis rugsėjo šeštadie-
nebuvo. Pernai metais Elinois niais. Vienas jų vadovų — A. 
valstybėje buvo susirgę 578, iš Dunlap pareiškė, kad jų de
jų mirė 47. Žmones užkrečia uo- monstracijos būsiančios taikios. 

ro Libano žmonėms. 

KIRŠAI SUAUGUSIEMS 

Šv. Ksavero kolegija 3700 W. 
103 St, Chicagoje. nuo rudens 

kar tų arešLuotas už narkotikų daro šie asmenys: Augustinas 
platinimą. Kubilius, (pirm.), Pe t ras Gasiū-

nas, Vingra Rupinskienė. dr. Vi-
AUSTRALIJOS PARODA 

Mokslo ir pramonės muzieju-
t a Bardauskaitė ir Elė Varnienė. 

Adelaidės lietuvių jaunimo 
dai, čiulpę sergančio paukšč io , šeštadienį jų maršavimas buvo semestro turės plačią programą je rugpiūčio 20 d. at idaroma sąjungos valdybon išrinkti: Jū-

Gros A. Ramonio orkestras . NAUJI ĮSTATYMAI 
Pradžia 12 vai. dieną. (pr.) 

sulaikytas prieš įžengiant j Mar
ąuet te Parką . 

ATLETE JTEATVYKS 

Rumune atletė Nadia Coma-
neci spalio 9-10 d. i Chicagą ne-

Gubematorius Walker p a s i r a 
X V-slos LTŠ šventės bend- šė du mediciniškus į s t a tymus 

rojo choro narių pirmoji repeti- kurie apvaldys bylas prie.š gydy-
cija įvyks šiandieną, rugp. 24 d., mo klaidas ir kurie palengvins a tvyks, ka ip buvo žadėjusi. Ne-
8 vai. vakaro Jaunimo centre, kontroliuoti netikrus ir nesuge- išleidžia Rumunijos vyriausybė. 
Visų dalyvavimas būtinas, tpr.) j bančiua gydytojus, , j i a tvyksiant i kitam metais. 

suaugusiems, net daugiau kaip kilnojamoji Australijos paroda, j r a te Grigonytė. Nemira Masiu-
80 įvairių kursų, jų tarpe — kur nuotraukomis, žemėlapiais,; lyte. Jonas Mockūnas, Robertas 
vaidyba, menas, kaligrafija, ke- dokumentais ir meno darbais pa- \ Sabeckis, Algis Straukas. Kan-
ramika. tapyba, išsiuvinėjimai, vaizduojamas tyrinėjimas tos ;d idata is liko: Aidas Kubilius ir 
fotografija, nejudamos nuosavy- didžiausios pasaulyje salos, kur Ramutė Stankevičiūtė, 
bes prekyba, šokiai, joga, įsikūrė aborigenai prieš 40,000 — Lietuvių jaunimo kongre-
mankšta, apsigynimo pratybos, metų ir kur europiečiai gyven- \ sas organizuojamas rugsėjo 18 
kolekcijų rinkimas, namų puoši- tojai kūrėsi paskutinius tr is į d. Lietuvių katalikų didžioje ša
mas, literatūra, r ašymas ir k t , i šimtmečius. jlgje, Adelaidėje, 

THE BALTIC NATIONS 
Prof. dr. BRONIO t. KASLO 

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoj: pa
teikia Baltijos Valstybių iatoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje Integra
cijoje, trečioji — n D._ karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalan gražiai i$-
letstas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovana. 
Kana $UM. 320 pusi. Užsakvti 
pastų. ' 

DRAUGAS. 4545 West 83rd Street 
CMcago, m . 60639 

Elinois gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir persiuntimo išlaidas. 


