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SĄŽINE VIRŠ (STATYMŲ
TSKP CK Generaliniam

Sekretoriui
Nuorašai: Lietuvos TSR KP CK 

Pirmajam Sekretoriui,

Religijų reikalų tarybos
įgaliotiniui Lietuvos TSR,

Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų 
Valdyto j ams

Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
pA-REIŠKIM AS

I Mes, Vilniaus arkivyskupijos 
i kunigai, prašydami grąžinti vys

kupą Julijoną Steponavičių j Vil
niaus arkivyskupijos Apaštališ
kojo Administratoriaus pareigas,

Į ]97O metais rašėme TSRS Mi-
I aistrų—Tarybai peticiją, kurią 

pasirašė 61 kunigas, 1975 me- 
j tu rugsėjo mėnesį pasiuntėme 
Į Lietuvos TSR Ministrų Tarybai 
I pareiškimą, pasirašytą 66 kum

pi, o 1976 metų vasario 15 d.
i pupė kunigų pasiuntė TSRS KP 
, CK Generaliniam Sekretoriui pa- 
Į reiškimą, visų Vilniaus arkivys- 
1 kupijos kunigų vardu. Ir mes

kreipiamės į Jus, Generalini Sek-
retoriau, pakartotinai tuo pačiu 
reikalu, nes dabartinė Vilniaus 

Į irkivyskupijos padėtis, vieną val- 
i fytoją pakeitus kitu, yra' nenor- 
Apali Bažnyčios kanonų, Lietuvos 
1 TSR įstatymų ir tikinčiųjų atžvil- 
T

’hskupija - be vyskupo: jis, dėl 
eįmų net jam pačiam prie
igą, tarybinės administracijos 

, įtaikiu yra ištremtas toli už 
j ijiupijos ribų — į Žagarę (Kau- 
I Uiridvyskupijoje). Katalikų Baž 
/ ijSoš kanonai tikruoju vyskupi
I jos Šeimininku laiko ne valdyto

ją bet vyskupą: valdytojas gali 
Į tik laikinai eiti tokias pareigas. 

Pagal Lietuvos TSR Baudžia- 
’ mąjį kodeksą nutremti (str. 27),

ištremti (str. 28), atimti teisę ei
ti tam tikras pareigas arba dirbti 
tam tikrą darbą (str. 30), atleis
ti iš pareigų (str. 31) gali tik 
teismas. Vysk. J. Steponavičius 
nebuvo teistas!

Nutrėmimas tiek kaip pagrin- 
I dinė, tiek ir kaip papildoma baus- 
Į ®ė gali būti teismo skiriamas

nuo dviejų iki penkerių metų 
(str. 27), ištrėmimas — nuo vie- 
nerių iki penkerių metų (str. 28), 
atėmimas teisės eiti tam tikras 
pareigas arba dirbti tam tikrą 
darbą irgi nuo vienerių iki pen
kerių metų (str. 30). Vyskupas 
tremtyje jau daugiau kaip 18 
metui....

Šiame akte tikintieji įžiūri sa
vo diskriminaciją: jie yra už įsta
tymo ribų — dvasininkas gali 
būti nekaltai represuotas, jam a- 
timama galimybė apsiginti, tikin
ti visuomenė taip pat negali jo 
ginti.

Visa tai turėdami dėmesyje, 
mes, žemiau pasirašę kunigai, 
savo ir visų tiesą ir teisingumą 
mylinčių vardu prašome Jus, Ge
neralini Sekretoriau, leisti vysk. 
J. Steponavičiui sugrįžti iš Žaga
rės į Vilniaus arkivyskupijos A- 
paštališkojo Administratoriaus 
pareigas.

Lietuvos TSR, 
1979. D. 2.

Pasirašė 64 Vilniaus arkivysku
pijos kunigai:

K. Garuokas, B. Laurinavičius, 
V. Černiauskas, A. Keina, J. Lau- 
riūnas, M. Petravičius, J. Vaito
nis, A. Andriuškevičius, K. Ga
jauskas, N. Pakalka, N". Jaura, D. 
Baužys, K. Molis, J. Budrevičius,
J. Grigaitis S. Lydys, M. Stonys,
K. Pukėnas , A. Dziemkan, A. 
Trusevič, J. Obrembski, A. Čepo
nis, P. Jankus, S. Malakovski, L. 
Savickas, S. Valiukėnas, J. Slėnys, 
P. Tarvydas, A. Gutauskas, J. 
Juodagalvis, K. Kindurys V. Bro- 
nickis, R. Blažys, P. Bekiš, K. 
Vasiliauskas, J. Tunaitis, I. Pa
beržis, A. Valatka, P. Vaičekonis, 
S. Puidokas, J. Morkūnas, B. Sa
kavičius, S’Kakarieka, S. Markevi
čius S. Tunaitis, V. Aliulis, V. 
Rūkas, K. Gailius, K. Valeikis, A. 
Simonaitis, K. Žemėnas, A. Ka
nišauskas, D. Valiukonis, D. Va
lančiauskas, R. Černiauskas, D. 
Puidokas, A. Ulickas, J. Baltušis, 
J. Kardelis, M. Savickas A. Mer
kys, V. Jaskelevičius, A. Petronis, 
J. Kukta

šiandien sueina- 40 metų nuo II-jo Pasaulinio karo pradžios. Nuotraukoje 
Vokietijos tankai veržiasi į rytus per Lenkijos upę.

ATIDARYTA HAVANOS 
KONFERENCIJA 

Kubietis pasmerkė ir hegemonistus

KATALIKAI
Popiežiaus palaiminimas

• Lietuvių Kunigų Vienybė šiė- 
.®et pavasarį šventė savo 70 me
tu įsikūrimo sukaktį, nors seimą 
turės rudeni. Šiomis dienomis vys
kupas Vincentas Brizgys gavo iš 
kari A. Casaroli, Vatikano vals
tybės sekretoriaus, laišką, kuriuo 
pop. Jonas Paulius II siunčia Ku
nigų Vienybei jos sukakties pro
gą sveikinimą ir visiems kuni
gams bei Amerikos lietuviams sa
vo specialų palaiminimą.

Pašaukimai Lenkijoje

Lenkijoje, kaip ir kituose kata
likiškuose kraštuose, yra ypatin
gai rūpinamasi naujų dvasinių 
pašokimų ugdymu. Tuo tikslu 
Lenkijoje jau nuo 1967-ųjų me- 

Į tų veikia krašto vyskupų patvir- 
> tintą speciali organizacija, kuri 

rengia jaunimui dvasinio susitel- 
, kimo dienas, įvairias paskaitas ir 
j diskusijas dvasinių pašaukimų 

klausimais ir kitomis priemonė- 
! mis siekia arčiau supažindinti 

jaunimą su religinio gyvenimo 
, problemomis. Lenkijoje veikia 
į du tautiniai dvasinių pašaukimų 
. centrai: vienas Čenstakave, ir ant

ras Niepokalanow 'Dievo Moti
nos šventovėje, netoli Varšuvos, 
kurią įsteigė palaimintasis M ak-

I PASAULY
similijonas Kolbė. Lenkija yra vie
nas tų katalikiškųjų kraštų, ku
riuose pastoviai auga dvasiniai 
pašaukimai.

Universitetų ir kitų aukštųjų 
mokyklų studentų sielovada Len
kijoje yra labai gerai suorgani
zuota. Šiam tikslui prie krašto 
vyskupų konferencijos veikia spe- 

Iciali komisija, kurią sudaro vys
kupai, kunigai ir pasauliečiai. 
Studentų sielovadoje įvairiuose 
Lenkijos miestuose dirba iš viso 
318 kunigų.

Nikaragvos dialogas

Nikaragvos vyskupai kreipėsi 
į naują revoliucinę krašto vy
riausybę, kviesdami kaip galima 
greičiau paskelbti „plačią amnes
tiją“, nes tik tokiu būdu bus ga
lima sukurti taikos ir visų gy
ventojų sluoksnių bendradarbia
vimo atmosferą. Nikaragvos vys-! 
kupai buvo susitikę su krašto vy-i 
riausybe ir aptarė 'Bažnyčios ir 
valstybės santykių problemas. 
Managvos arkivyskupas po pasi
tarimo išreiškė viltį, kad visos 
problemos bus sprendžiamos nuo
širdaus dialogo pagalba. Tiek 
Bažnyčiai, tiek valstybei rūpi 
žmogaus gerovė, — pažymėjo ar- 

’kivyskupas. —Dėl to nesunku

Havana. — Prasidėjus nesusiri- 
šusių pasaulio valstybių konfe
rencijai Kuboje, kur pirmiausia 
posėdžiauja užsienio reikalų mi
nistrai, daugelį delegacijų nuste
bino Kubos ministro Isidoro Mal- 
mierca pasakyta atidarymo kal
ba. Jis kaltino neprisijungusių 
šalių bloko priešus: kapitalizmą, 
imperializmą, kolonializmą ir jo 
naujas atskalas. Specialiai Mal- 
mierca paminėjo didžiuosius prie
šus: Ameriką ir Kiniją, kurios 
dedasi neutraliųjų draugėmis. Jis 
paminėjo ir Izraelio-Egipto tai
kos sutartį, kuri tarnauja impe
rialistams. Tačiau visus nustebi
no j,o panaudotas, kalbant apie 
priešus, žodis „hegemonizmas“, 
kurį Kinijos politikai naudoja 
vien Sovietų Sąjungos ekspansi- 
jonizmui aptarti.

'Po užsienio reikalų minstrų kon
ferencijos, susitiks ir valstybių 
galvos, kurių posėdžiai bus rug
sėjo 3-7 dienomis.

Konferencijos rengėjai kubiečiai, 
bijodami smarkių ginčų jau pa
čioje posėdžių pradžioje, paliko 
Kambodijos delegacijos vietą tuš
čią. Akreditacija nebuvo suteik
ta nei Vietnamo pastatytam Sam- 
rin režimui, nei daugelio pripa
žįstami Pol Poto vyriausybei.

Galimas daiktas, kad kiti ne
sutarimai bus išspręsti privačiuo
se Kubos Fidel Castro ir Jugos
lavijos Tito susitikimuose- Cast- 

surasti bendrą kalbą tiem, kurie 
nuoširdžiai siekia tarnauti žmo
gui.

Mokinių suvažiavimas
Rugpjūčio 20 d. Gand mieste, 

Belgijoje, įvyko kas dveji metai 
rengiamas buvusių jėzuitų auk
lėtinių visuotinis suvažiavimas, 
kuriam yra parinkta tema: Krikš
čionybė ir Europos ateitis. Buvę 
jėzuitų mokyklų Europoje moki
niai svarstė, ką krikščionys gali 
ir turi atlikti, siekiant Europos 
socialinį gyvenimą pilnai pagrįs
ti krikščioniškomis laisvės, tei
singumo ir broliškos tarpusavio 
meilės vertybėmis. Europoje yra 
daugiau negu šimtas jėzuitų va
dovaujamų mokyklų.

Altorius Dubline
Numatoma, kad apie vienas 

milijonas tikinčiųjų dalyvaus šv. 
Mišiose, kurias popiežius Jonas 
Paulius II aukos rugsėjo 29 d. 
Airijos sostinėje Dubline. Tai 
bus pati didžiausia minia, kokią 
Airija yra kada nors mačiusi. Po
piežiaus sutikimo organizatoriai 
jau pradėjo statyti altorių, kuris 
bus panašus į didžiulę piramidę 
ir užims apie vieno hektaro plo
tą. Virš altoriaus kils 35-kių met
rų aukščio kryžius.

ro bando pasukti neutraliųjų blo
ką komunizmo stovyklon, o tam 
priešinasi Tito, vienas šio bloko 
įsteigėjų.

Siūlo baigti žydų 
ginčus su juodais

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris paragino Amerikos juo
duosius ir žydus susitaikinti ir 
užmiršti nesutaritnus, kilusius 
dėl juodojo ambasadoriaus Youn- 
go susitikimų su palestiniečių at
stovais. Panašų raginimą paskel
bė ir juoda sveikatos, švietimo 
ir šalpos departamento sekreto
rė Patricia Harris. Ji dėsianti pa
stangas, kad Amerikos žydai iri 
juodieji grįžtų į bendrą frontą 
kovoje prieš nelygybę ir netei
singumą.

New York Times paskelbė 
penktadienį, kad vietoj pašalin
to ambasadoriaus Andrew Young 
prezidentas Carteris nutarė pa
skirti jo pavaduotoją, irgi juodą 
diplomatą Donald MoHenry, ku
ris dvi dienas vedė derybas su 
sovietais dėl balerinos Liudmilos 
Vlasovos. McHenry yra laikomas 
puikiu Afrikos reikalų žinovu, 
daugiau švietimo specialistu ne
gu politiku.

Popiežiaus kelione
Vatikanas. — Popiežius Jonas 

Paulius II-sis Amerikon atvyks į 
Bostoną, kur bus spalio 1-2 d. Iš 
čia jis vyks į New Yorką, spalio 
2-3 d., Philadelphijoje jis bus spa
lio 3-4 d., keturioms valandoms 
tą pačią dieną jis sustos Dės Moi- 
nes, Iowa ir išvyks į Chicagą, 
kur bus spalio 4-6 d. Po to vizi
tas bus baigtas Washingtone, kur 
spalio 6 d. Baltuose Rūmuose su
sitiks su prezidentu Carteriu. Po
piežius Jonas Paulius I'I-sis bus pir
mas popiežius vizitavęs Baltuo
sius Rūmus. Spalio 7 d. jis pra
dės kelionę į Romą.

Kanadoj rastas 
naftos šaltinis

New Yorkas. — Biznio šalti
niai patyrė, kad penkių naftos 
bendrovių grupė surado jūros 
dugne, 195 mylios į rytus nuo 
St. John’s Newfpundland, daug 
žadantį naftos šaltinį. Gręžimus 
vykdo Standard Oil. Nafta už
tikta 10,500 pėdų gilumoje. Jūros 
dugnas toje vietoje yra 270 pė
dų gylyje.

Kanada turi nemažai savo naf
tos, tačiau daugiausia vakaruose, 
pirmą kartą nafta pastebėta At- 

| lanto pusėje.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Amnesty Intemational pa
skelbė Londone apeliavimą į Li
bijos diktatorių Muammar ai Ka- 
ddafi, nuo kurio perversmo su
ėjo 10 metų. Pareiškime jis ragi
namas paleisti apie 100 politinių 
kalinių. Kai kurie nuteisti kalėti 
iki gyvos galvos, kiti kalinami 
be jokio teismo.

— Kai kuriose Indijos provinci
jose rugpiūčio mėn. visai, nebuvo 
lietaus. Nukentėjo ne tik pasė
liai, bet ir žmonėms ėmė trūkti 
geriamo vandens.

— Chryslerio bendrovės du vy
riausi vadai: pirmininkas John 
Riccardo ir prezidentas Lee Iaco- 
cca paskelbė, kad jiedu šiais ir 
ateinančiais metais dirbs už 1 dol. 
per metus, nors abu gaudavo al
gą —\ 360,000 dol. metuose. Ir 
kiti tarnautojai bus raginami 
priimti mažesnes algas, kol bend
rovė išeis iš sunkumų.

—V. Vokietijos aukščiausias 
teismas atmetė žemesnio teismo 
sprendimą, kuriuo senų knygų 
pirklys buvo nubaustas už Hitle
rio „Mein Kampf“ knygos parda
vimą. Nacių senas knygas parda
vinėti galima, tik draudžiama 
spausdinti naujas.

— JAV geologinių tyrimų įstai
ga paskelbė, kad jūros dugne, 
Atlanto vandenyne, apie 140 my- 
lių į rytus nuo \New Jersey pa
krančių gali būti dideli naftos 
šaltiniai tarp 2 bil. ir 15 bil- 
statinių.

—Automobilių darbininkų u- 
nija paskelbė, kad, jei nebus su
sitarta dėl naujos darbo sutarties, 
uniją pradės streiką rugsėjo 14 
d. Šiais metais streikuojama bus 
General Motors įmonėse, ypač 
ten, kur gaminami populiarūs, 
maži automobiliai.

— Nukentėjusių advokatai ket
virtadienį Utah teisme įteikė 
skundą, pradėjo bylą dėl nuken
tėjusių nuo atominių sprogimų 
radiacijos kompensavimo. Ieški
niai gali siekti šimtus milijonų 
dol., nes skundžiasi 442 asme
nys, kurių giminaičiai gavę vėžį. ■ 
nuo bandymų radiacijos.

— Izraelio užsienio reikalų mi- ' 
nistras Dayanas vėl kritikuoja- 1 
ma's spaudoje, nes jis nuvyko į 1 
Gazos pakraštį pasikalbėti su ži- 1 
nomu palestiniečių laisvinimo or- < 
ganizacijos nariu dr. Shafi, 
vusiu Palestinos parlamento 
žilėje nariu.

JAV erdvėlaivis 
pasiekė Saturną

bu- 
eg-

“Kiaulių gripas” 
daug kainuos

Grand Rapids. — Vyriausybė 
sutiko sumokėti Kathleen Harris 
285,000 dol. kompensacijos, nes 
1977 m. mirė jos vyras Robertas, 
46 m. amžiaus, po to, kai jis bu
vo įskiepytas nuo „kiaulių gri
po“. Tuo metu, prezidento Fordo

Mokslininkus domina ja mėnulis Titanas
Mountain View, Kalif. —Ame- erdvėlaivis pradės siųsti didžiau- 

rikos erdvės mokslininkai susido
mėję laukia radijo signalų iš Pio
neer 11 erdvėlaivio, kuris šią sa
vaitę pasiekė planetą Saturną. 
Šis 570 svarų laivas buvo paleis
tas į erdves 1973 m., 1974 m. 
guodžio mėn. jis praskrido Jupi
terį ir buvo pakreiptas skristi į 
Saturną. Laukiama apie 150 šios 
planetos nuotraukų.

Praėjusį antradienį radijo sig-| 
nalai pakreipė erdvėlaivio ante
nų kryptį, kad siunčiamos žinios 
nuotraukų signalai geriau išeitų. 
Ames tyrinėjimų centrą labai do
mina erdvėlaivio skridimas pro 
vieną iš Saturno satelitų Titaną, 
kuriame, mpkslininkų manymu, 
yra visos sąlygos gyvybei išsivys
tyti.

Rugpiūčio 29 d. erdvėlaivis pri
artėjo prie devinto Saturno mė
nulio Iapeto, keisto erdvės kūno, 
kurio diametras — 1,120 mylių 
ir kurio vieną pusė yra 6 kart 
šviesesnė už antrąją pusę. Erd
vėlaivis praskrido 644,000 mylių 
atstume. Radijo signalai iš erdvė
laivio ateina per 1 vai. 26 min.

Ketvirtadienį erdvėlaivis buvo
1.3 mil. mylių nuo Saturno ir 
stebėjo planetą ir apie ją susi
dariusį žiedą. Penktadienį laivas 
buvp 700,000 mylių nuo plane
tos ir apie 40 vai. ryto praskri
do pro aštuntąjį Saturno sateli
tą Hyperioną. Buvo pradėtas ul
travioletinių spindulių stebėji
mas. Šeštadienį erdvėlaivis turė
jo įskristi į Saturno žiedą. Tai 
buvusi pavojingiausia skridimo 
dalis, nes žiede, kuris matomas iš 
žemės, gali būti įvairių planetos 
nuolaužų, kietų objektų, kurie 
galėtų sugadinti erdvėlaivio apa
ratus. Tą dieną 2 vai. Pionierius 
bus nuo Satump tik 13,000 my
lių atstume. Iš 
nuotraukos bus 
lesnės, aiškesnės, 
iš žemės, kad ir 
teleskopus. Erdvėlaivis praskris 
arti trečio, ketvirto ir šešto pla
netos mėnulio: Tethyso, Encela- 
do ir Rhea.

Sekmadienį apie 7 vai. ryto

šio mėnulio Titano nuotraukas. 
Jis yra 3,600 mylių diametro, di
desnis už Merkurijaus planetą. 
'Pioneer erdvėlaivis prie Titano 
arčiausia bus 3r31 vai. po piet, 
apie 220,700 mylių nuotoly.

'Atlikęs savo pareigas Saturno 
apylinkėse, Pioneer 11 erdvėlaivis 
toliau siųs nuotraukas ir rinks 
įvairius duomenis iki spalio 1 d. 
Jo radijas turėtų veikti iki 1987 
m., o 1993 m. laivas turėtų per
kirsti 'Plutono planetos, orbitą ir 
išskrieti iš Saulės sistemos, tuo 
tapdamas nežinomu erdvės ke
liautoju.

čia padaromos
20 kartų trks- 
negu daromos 

per stipriausius

laikais, vyriausybė paskleidė ko
vos prieš tą gripą programą, skie
pijimo rezultate daug žmonių 
buvo paralyžuoti, nemažai mirė. 
Teismuose pasirodė 3,763 ieški
niai, kompensacijų reikalavimai,, 
3.4 bil. dol. sumoje. Vyriausybė 
jau susitarė su 71 ieškovu bei 
teismo ir sumokėjo 2.1 mil. dol. j 
Ponios Harris gauta suma buvo 
lig šiol didžiausia, nors ji dėl vy-1 
ro mirties reikalavo pusantro 
milijono.

Vokietijos kariuomenei, pradėjusiai 1939 m. rugsėjo 1 d. “drang nach 
Osten”, gan greit pavyko užimti visą Lenkiją. Nuotraukoje Hitleris su 
aukštaisiais kariuomenės vadais priima kariuomenės paradą Varšuvos 
mieste.

Lėktuvų nelaime
Maskva. — Tik praėjus ketu

riom dienom, sovietiniai šalti
niai patvirtino tragišką žinią a- 
pie rugpiūčio 11 d. įvykusią, dvie 
jų keleivinių lėktuvų susidūrimo 
nelaimę netoli Dnieprodzeržinsk- 
kio, Ukrainoje. Abu dvimptoriai 
lėktuvai "TU — 134” susidū
rė, skrisdami 8-nių kilometrų 
aukštumoje. Vakaruose turimo
mis, dar nepatvirtintomis žinio
mis nelaimėje žuvo iš viso 173 
asmenys. Tarp žuvusių esąs dide
lis skaičius vaikų, kurie Celiabins- 
ko — Kišenevo linijos lėktuvu 
grįžo į namus po atsotogų,vasa
ros stovykloje. 'Lėktuve taip pat 
buvo 17 Taškento futbolo žaidė
jų, kurie turėjo žaisti su Minsko 
futbolo komanda. Maskvos dien
raštis “Izvestia” rugpiūčio 14 d. 
pranešė, kad žaidynės tarp dvie
jų komandų yra atidėtos, bet vi
sai nepaiškino dėl kokios prie
žasties. Apie žaidėjų mirtį prane
šė Taškento dienraštis “Pravda 
Vostoka”.

Apkaltino du 
airių teroristus

Dublinas. — Airijos policija 
suėmė du airių slaptosios armi
jos teroristus, įtariamus lordo 
Mountbatteno nužudymu. 'Polici
jos laboratorijos tiria jų automo
bilį, drabužius, ieškodamos įro
domųjų ženklų. Suimtieji polici
jai jau buvo žinomi kaip airių 
armijos aktyvistai. Ketvirtadienį 
teisme abu suimtieji: 24 m. Fran
cis McGirI ir 31 m. Thomas Mc 
Mahon buvo apkaltinti.

Stebėtojai nurodo, kad airių 
slaptoji armija veikia pasiskirsčiu
si celėmis po tris asmenis^ kurie 
nepažįsta kitų celių narių ir ne
susitinka su vadais. Todėl tą ar
miją sunku • infiltruoti saugumo 
policijai ar šnipams. Airijos prem
jeras Jack Lynch trečiadienį da
lyvaus lordo Mountbatteno lai
dotuvėse ir po to sutiko susitik
ti su britų premjere Thatcher.

Šiaurės Airijos atstovas Euro
pos parlamente John Taylor kri
tikavo Airijos vyriausybę, lei
džiančią IRA teroristams veikti 
be didesnių suvaržymų.

KALENDORIUS
Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Verė

ną, Daugvinas, Gunda.
Rugsėjo 2 d.: Antaninos, Ra

listą, Proteriis, Tugaudė.
Rugsėjo 3 d.: Darbo diena,.

Gregorijus Did., Sirputis, Mirga.
Rugsėjo 4 d.: Morinas, Rozali

ja, Rimantas, Germantė.
Saulė teką 6:15, leidžiasi 7:26.

ORAS
Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:26. 

peratūra dieną 90 1., naktį 75 1.
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS VADO RINKIMŲ REIKALU

Mielinos Ateitininkai,-ės!

Jau visus bus pasiekusi žinia bei balsavimo lapeliai Ateiti
ninkų Federacijos vado rinkimo reikalu.

Džiaugiamės sulaukę kandidatuojančio į Federacijos vadus 
— Juozo B. Laučkos, dabartinio Ateitininkų Tarybos nario bei 
buvusio MAS, SAS ir ASS pirmininko, t. y. praėjusio visų sąjun
gų aukštąsias pozicijas, savy sukaupusio gausią ateitininkiškos 
veiklos patirtį tiek Lietuvoj, tiek išeivijoj ir dabar galinčio savo 
pilną laiką pašvęsti Federacijos vadovavimui.

Visiems suprantama, kad šiose sąlygose įsipareigojimas il
goms Federacijos Vado pareigoms reikalauja didelio asmeninio 
pasišventimo. Kiekvieno,-os ateitininko,-ės dalyvavimas tokiuose 
rinkimuose bus ne tik formalinis pasisakymas už, bet ir moralinė 
parama būsimam Federacijos Vadui.

DR. PETRAS KISIELIUS, 
Ateitininkų Federacijos vadas
KUN. STASYS YLA,
Ateitininkų Federacijos dvasios vadas
DR. ADOLFAS DAMUŠI S, 
Ateitininkų Tarybos pirmininkas 
KUN. DR. KĘSTUTIS TRIMAKAS, 
“Ateities” Vyriausias Redaktorius 
VACYS KLEIZA,
Ateitininkų Federacijos generalinis 

sekretorius.

POKALBIS SU KANDIDATU Į ATEITI
NINKŲ FEDERACIJOS VADUS

Su manimi drauge į Preziden
tui sutikti komitetą įėjo ir mano 
bendradarbiai “Amerikos” įstai
goje — Danielius J. Averka ir E- 
leoriora Bartkevičiūtė. Komitetas 
dirbo labai sklandžiai. Pa
gerbimo pobūvis praėjo iškilmin 
gai. Jame kalbėjau kaip “Ameri
kos” redaktorius. Iš L.K. Federa
cijos vadovybės nesusilaukiau jo
kiu priekaištu* Už keliu mėnesiu 
buvau išrinktas Federacijos pir
mininku, kurio pareigas ėjau 
penkerius metus. L.K. Federaci
jos valdyboje išbuvau apie 15 
metu. Beje, nuo 1978 m. liepos 
mėnesio esu Lietuviu Katalikų Su 
sivienijimo vicepirmininkas.

Apskritai, visuomeninis dar
bas “anais laikais” buvo tartum 
tiesioginė laikraščio redaktoriaus 
pareiga. Būdamas “Amerikos” re 
daktorium, tikrai buvau pasinė
ręs visuomeninės veiklos vande
nynuose. Taip buvo, kol buvau 
viengungiu. Taip dėjosi ir sukū
rus šeimą. Mano laimei, žmona, 
nors Lietuvos niekada nemačiu
si, gerai suprato ir mane ir Ameri
kos lietuviu visuomeninės parei
gos apimtį. Taip tebėra ir šian
dien mūsų šeimoje.

— Su kokia nuotaika sutikote 
kvietimą kandidatuoti į Ateiti
ninkų federacijos varius?

—'Su dideliu nusistebėjimu, 
nusižeminimu, baime, abejonė
mis ir dėkingumu.
Prisipažinsiu, savo artimu drau

gu buvau kalbinamas šioms pa
reigoms jau daug anksčiau, prieš 
kelioliką metų. Bet tada pajėgiau 
atsisakyti. Panašiai atsitiko ir per
nai, ką tik grįžus iš Europos. Nu
rodžiau draugams kelias svarbias 
priežastis, ' kodėl mano kandi
datūra neturėtu būti keliama. At
rodė, kad buvau juos įtikinęs pa
likti mane ramybėje. Juk mūsų

(Tęsinys)

Apsigyvenęs New Yorke, pri
klausiau L. Vyčiu kuopai, Apreiš
kimo parapijai. Keliais atvejais 
pirmininkavau L.K. Federacijos 
New Yprko - New Jersey apskri
čiai. Nuo 1947 metų buvau iš
renkamas LJK. Federacijos centro 
valdybon. 1941-46 metais cent
ro valdybos pirmininkas. 1939 
metais *New Yorko Pasaulinės pa
rodos Lietuvių dienos rengimo 

‘komiteto pirmininkas, Lietuviu 
dienos (rugsėjo 10) programos 
vedėjas- 1938 metu kovo mėnesi 
'Lenkijos ultimatumo metu New 
Yorke buvom sudarę ad hoc ko
mitetą Lietuvai gelbėti. Dalyvau

Ateitininkų stovyklą Brazilijoje prisi
minus. Dainuoja Renato su Audrium 
Tatarūnu.

Nuotr. D. Kojelytės

jant Lietuvos gen. konsului J. 
'Budriui, “Amerikos” redakcijos 
ištaigoje sukviečiau “Tėvynės” 
(Susivienijimo), “Vienybės” 
(tautininku), “Naujosios Gady-

bet jau be “Laisvės” redaktoriaus, 
nes tas laikraštis Lietuvos oku
paciją skelbė esant Lietuvos iš

laisvinimą.
Tų metu rugpjūčio mėnesį L. 

(KJ Federacij’os Tarybos suvažia
vime Pittsburghe nutarta steigti 
Lietuvai Gelbėti Tarybą ir jon 
kviesti visas pagrindines patrioti
nes organizacijas. Federacijai jo
je atstovauti išrinkta trijulė — 
kun. Jonas Svagždys, Leonardas 
Šimutis ir šiuos žodžius sakąs.

Spalio 15 d. įvyko istorinis A- 
merikos lietuvių apsilankymas 
Baltuosiuose Rūmuose pas prezi
dentą Frankliną D. Rooseveltą. 
Įteiktas prezidentui Lietuvos tei
siu gynimo reikalu memorandu
mas, iš kur devynių pasirašiu
siųjų deja tik vienas likau gyvas 
liudytojas to įvykio. Netrukus 
Lietuvai Gelbėti Taryba buvo per
organizuota į Amerikos Lietuviu 
Tarybą, kurios nariu buvau iki 
1951 metu, kai buvau paskirtas 
“Amerikos balso” lietuviu tarny
bos redaktorium.

Iš kitų visuomeninio gyveni
mo darbų reikėtų paminėti veik
lą Bendrajam Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fonde (Balfe). Buvau jo 
steigiamojo susirinkimo Chicago-1 
je 1943 metu kovo 25 d- sekre
torius. Balfo pirmininku išrink
tas kan. dr. Juozas B. Končius.! 
Iš valdybos pasitraukiau 1945 m. ■ 
sausio mėnesį, kai buvau pakvies
tas Balfo reikalų vedėju.

Gal dar pridėtinas žodis kitas 
apie New Yorko komitetą Lietu
vos prezidentui A. Smetonai pri
imti 1941 metu kovo mėnesį. 
Komitetas organizuotas Lietuvos | 
gen. konsulo Jono Budrio iniea-| 
tyva. Kviesti laikraščių redakto- . 
riai, organizacijų atstovai. Socia
listai griežtai atsisakė komitete 
dalyvauti. Organizuotoji kata
liku visuomenė laikėsi beveik 
nuošaliai — neutraliai. Man at
rodė, kad, Lietuvai esant oku
puotai, visai ne laikas vesti sąs
kaitas su užsienin pasitraukusiu 
Respublikos prezidentu. L.K. Fede
racija nesiuntė į komitetą savo 

sa
vo atsakomybe aktyviai dalyvau
ti prez. A. Smetonos pasitikime ir 
pagerbime. Steigiamajame komi
tete susirinkime buvau išrinktas 
valdybos iždininku. Tai bene vie 
■nintelį kartą esu buvęs iždinin
ku bet kurioje organizacijoje...

sąjūdžio gretose tiek daug pajė
giu, ryžtingu, kūrybingu žmo
nių. Mane kalbinusiems paminė
jau keliolika asmenų, didžiai 
kvalifikuotu Federacijos vadovo

nės” (socialistu) ir “Laisvės” (ko
munistų) redaktorių pasitarimą, 
kuriame vieningai nutarta su
ruošti masinį protesto mitingą j
New Yorke, pasisakant prieš į atstovo, tačiau apsisprendžiu 
Lenkijos karingas užmačias. Pa
našaus pobūdžio 'New Yorko re
daktorių susirinkimai buvo kvies
ti ir 1940 metu birželio mėnesi,

Ateitininkų federacijos valdybos posėdyje. Iš kairės (sėdi): federaci
jos vadas dr. p. Kisielius, dvasios vadas kun. S« Yla, "Ateities” redakt. 
kun. K. Trimakas ir dr. A. Norvilas; (stovi): J. Prunskis, D. Kojelytė, 
V. Šoliūnas, R. šoiiūnaitė ir generalinis sekretorius V. Kleiza.

AT-KŲ FED. VALDYBOS POSĖDIS
Ateitininkų Federacijos vai- j D. Kojelytė pranešė apie atei- 

dybos susirinkimas buvo su-!tininkų stovyklą Brazilijoje. Ji 
kviestas rugpjūčio 30 d. Mari-1 buvo Ateitininkų federacijos pa- 
jonų vienuolyno salėje prie įsiusta stovyklą pravesti. 
“Draugo”. Dalyvavo kun. St. Valdyba taip pat svarstė jau- 
Yla, dr. P. Kisielius, V. Šoliū-' nųjų ateitininkų sambūrio rei- 
nas, Dr. A, Norvilas, R. Šo- kalus. Valdybos nariams atro- 
liūnaitė D. Kojelytė, kun. K. do, kad jaunųjų ateitininkų 
Trimakas, V. Kleiza, J. Pan- • sambūris turėtų vadintis sąjun- 
kus. | ga, kaip ir kitos ateitininkų są- 

Iš ateitininkų stovyklos Brazilijoje. 
Pietus verda kun. J. Šeškevičius (Dė
dė Juozas) ir šeimininkė Uršulė.

Nuotr. D. Kojelytės

pareigoms įvairiais atžvilgiais. 
Bet praėjo keli mėnesiai, matyti 
kiti nesutiko, ir vėl buvau atsi
mintas. Šį kartą kun. Stasys Yla, 
mūsų Federacijos vyr. dvasios va
das ir dr. Petras Kisielius, Federa
cijos vadas, savo kvietimą sustip
rino pareiškimu, kad visa Fede
racijos valdyba, ir vyresnieji, ir 
jaunesnieji jos nariai, vieningai 
pasisako už mano kandidatūrą. 
Tariausi su šeima. Ir žmona, ir 
abi dukrps, ir mano žentas, pasi
sakė teigiamai. Vis abejojau. Lau 
kiau Sekminių šventės. Bet padė
tis nepasikeitė. Siūlytojai nesi
traukė. Štai ir tapau kandidatu.

Sakau, kvietimą kandidatuoti 
sutikau su nusistebėjimu, nes jo 
visiškai nesitikėjau, nelaukiau ir 
nesiekiau. Priėmiau jį nusižemi-i 
nęs, nes pagaliau viskas yra Die
vo valioje. Turiu baimės ir abejo

nių, nes galimos pareigos yra la
bai atsakingos. Drauge esu dėkin 
gas mano kandidatūros siūlyto
ja ms už pareišktą nepaprastą pa 
sitikėjimą ir drauge parodytą į- 
vertinimą mano ikišiolinės veik
los, kurioje stengiausi- gyvendinti 
ateitininkiškus principus. Žinau, 
esu klaidų padaręs, bet taip pat e- 
su tikras, kad stengiausi nuošir
džiai iš ju išbristi. Jei būsiu iš
rinktas siūlomoms pareigoms, 
prieš akis labai didelis iššūkis. 
Dupk, Dieve, kad pajėgčiau jį! 
kūrybingai sutikti —įbaigė .pasi
kalbėjimą J. B. Laučka.

Labai dėkoju už pasikalbėjimą. 
Manau, kad dažniau teks pasima
tyti “Iš ateitininku gyvenimo” 
skyriuje “Drauge”.

Jonas Žadeikis
(Pabaiga)
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AUTOMOBILIU TAISYMAS

| M M

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vammlžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters.

AUTO AND TIRE SERVICECOUNTRY
2423 We$t 59th Street _ Tel. GR 6-7777

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

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPĄ

BALTIC 
TOURS

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Nuo devynių iki dvylika dienų
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:

• Išvykimas iš Bostono ir New Yorko via Luft
hansa, Northwest Orient ir SAS

• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 
Trakuose

• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai
• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo

kesčiu
Atstovai:

Rūgs. 19 — 27 d. -------------- ------------- $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Spal. 11 — 21 d.____________________$779.00

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

Miami, Fla. — Panil Rudaitis
(305) — 666-7768

Worcester, Mass. — B. Svikliemė
(617) _ 798-2868 

Sutvarkome dokumentus norintiems išsikviesti 
gimines iš Lietuvos arba norintiems ilgesnį laiką 
pabūti Lietuvoje.

BALTIC
8 White Oak Road

Tel (617) —969-1190

TOURS
Newton, Ma. 02168

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Second clasa pootage paid at Chicago, Dl. PubUshed dally 
mccept Sundays. Legal Holldays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society
Publika tion Number (USPS — 161000)

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County. 
Illinols and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
countries. $37.00.

DRAUGO prenumerata mokama U anksto

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume-, 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

metams 6 men. 3’ mSn.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15,00.
Kitur J.A.V............ 35.00 18.00 13.00
Kanadoje ...... U.SJL 37.00 19.00 15.00

37.00 20.00 15.00
Savaitinis ...... 25.00 15.00 9X»;

• Administracija dirba kas- • Redakcija straipsnius taiso ša- 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- u vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik- lt-
• Redakcija dirba kasdien v anksto susitarus. Redakcija už

8:30 — 4:00, šeštadieniais v skelbimų turinį neatsako. Skel- 
8:30 — 12:00. v bimų kainos prisiunčiamos gavus

J prašymą.

jungos.
Posėdyje buvo diskutuojama 

daug einamųjų klausimų: sto
vyklų vedimas, religinis auklė
jimas, kitų kraštų ateitininkų 
organizavimas. V.

PAMOKŲ LANKYMAS*

Chicagos miesto mokyklose 
praeitais mokslo metais kasdien 
nebuvo pamokose apie mo
kytojų ir apie 10% mokinių.'1

A. TVERAS^I
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES ; | 

Pardavimas ir Taisymas S
2646 W. 69ti) Street — TeL RE 7-1941 ? 
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimu

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907’VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J OK Š A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel. 361-0730
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA

2659 W. 59 Si., Chicago — 476-2112 
Vai. pagal susitarimą. Pirm., treč., 

ketv. 9 iki 6 vai. šeštad. 9 iki 1 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

Vai.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. šešt. 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
. OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

Tel. ofiso ir buto: OLympič 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

1443 So. 50th Avė., CicerF*14
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. Vak'.^&tlrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet"-; 1

Tel. REliance 5-1811 0Vtež

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas .

3925 VVest 59th Streel
Vai.: pirm., antr., ketv. ir pėnkL nub 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak.'Treč.'’ir šešt. 
uždaryta;

DR. IRENA KURAff
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LlGŪST 
SPECIALISTĖ: 

MEDICAL BUILQING..,
3200 VV. 81st Street'K 

Valandos: Kasdien nuo fO 9<il.‘ryta?
iki 1 vai. popietei =n 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2^9

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR.-6f0sbi

DR. J. MEŠKAUSKAS0 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'' 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street.. « 

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

Telef. — 282-4422:.Jt,įį7I

Dr. ROMAS PETKUS ^
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIMj^

Ofisai: • »
111 NO. VVABASH AVĖ. J' 

4200 NO. CENTRAL A^U<ni 
Valandos pagal šūšitaTrimąVSj*^

DR. FRANK PLECKAs” 
(Kalba lietūviškai)-v't m v 

OPTOMETRISTAS;,, A
Tikrina akis. Pritaiko akiniuj^r 

"Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tef. 73^^1119 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t r ̂ 5

DR. LEONAS SEIBUTIfr
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Darbo žmogus

PASIKEITUSIOSE GYVENIMO SĄLYGOSE KOVA DĖL AZIJOS Rimties valandėlei

KRISTUS-GYVENIMO PRASME
Darbo diena, kuri šiame kraš

te kasmet rudeniop švenčiama, 
kelia susimąstymą apie darbą ir 
darbininką, apie žmogų ir jo gy- 
venamą aplinką. Senieji rašyto
jai kartojo, kad “tinginystė yra 
Visų yJų motina”. Naujųjų amžių 
darbštūs vokiečių šventieji pa- 
brėžė priešingai: “darbštumas 
yra dorybių mokytojas” ,(šv. 
Henrikas. Seuse). Tai nėra prieš- 
taiybės, bet žvilgsnis į darbą, ku- 
rfs palaiko žmogaus gyvenimą, 
arba'žvilgsnis į tingumą, kuris 
padaro žmogų skurdžium, varg
iu, nepatenkintu savimi pačiu. 
Jo yda ^— nenoras dirbti. Minėto 
Šventojo amžininkas Angelus Si- 
lesius Sakydavo,, kad “dirbti — 
tai kurti kartu su Dievu, dirbti 
■*~tai užbaigti dievišką kūrybą 
Žmogaus gerovei”.

Darbas gali būti kūryba, gam 
tos užvaldymas, žemės turtų pa
naudojimas ne tik sau pačiam, 
bet it savo šeimai, savo bendruo
menei ir tautai. Tingiems žmo- 
nėms darbas dažnai yra sunkes
ni, nes jie daugiau nori gauti iš 
pačios gamtos ir pragyventi be 
didesnės įtampos ir su mažiau 

- darbo^Primityvios tautos ar kil- 
: tys,x.$ųsirūpinusios tik šia diena, 
! didelių dalykų nė nesiekė.

■ ,tRabaj. žmonių dauguma gyve
na jau bendruomeniniu gyveni- 

'iritC Jiems reikia rūpintis savimi, 
savo šeima ir net savo aplinkoje 
gyvenančiais kitais tos grupės 
nariais. Darbas jiems jau yra bū
tinybė, nes pati gamta duoda 
mažai, nors daug turi, o žmogus 
turi iš tp daugelio savo fizine jėga, 
savo prakaitu išgauti sau reika
lingu dalykų, kurie padėtų jam ir 
aplinkai geriau gyventi. Tam rei
kia sutelktinių jėgų, reikia pro
tauti, reikia vienas kitam pagelbė
ti. Sujungtomis jėgomis žmonės 
gamtą labiau panaudoja savo ir 
aplinkos gyvenimo pažangai.

Čia ir kuriasi jau ne tik šeimos, 
ta ir darbininkų organizacijos, 
bendrovės darbininkams sudary
ti sąlygas geriau dirbti ir dau
giau laimėti. Darbas ir darbinin
kas daro pažangą, kai darbo są
lygos organizuojamos. Pats dar
bininkas, draugėj dirbdamas, iš 
savo darbo gali lengviau pragy
venti ir savo šeimą išlaikyti.'

★
. Dideliu darbštumu žmonija y- 
ra pasiekusi tokios techninės pa
žangos, kad ja daug lengviau 
nugali gamtos pasipriešinimą, 
pasiekia-net erdves — išeina už 
savo ribotumo. Kartu ta pažanga 
sudaro naujus pavojus darbinin
kui labiau išnaudoti gamtą ar 
pačiam būti išnaudojamam ka
pitalo, valstybės, bendrovių, y- 
pač klaidingų politinių ir ekono
mijų-sistemų, kuriose žmogus 
yra padarytas tik įrankiu. ,

Apie tai kalba ir Vatikano II 
susirinkimo dokumentas apie 
“Bažnyčią dabartiniame pasauly
je”. “Niekuomet žmonija netu
rėjo tokios turtų, išteklių ir ūki
nio pajėgumo gausos. Tačiau di
džiulė pasaulio gyventojų dalis 
dar tebekenčia badą ir skurdą... 
Niekuomet žmonės taip neverti- 

, no laisvės, kaip šiandien. Tačiau 
tuo pačiu metu iškyla naujos vi
suomeninio ir psichinio vergavi
mo rūšys” (n. 4) Ir tai nėra tik 
žodžiai, o gyvenimo tikrovė, re
gima1 mūsų pačių aplinkoje, nes 
pasaulis dabartinėmis susižinoji
mo priemonėmis labai greitai 
patiria apie bet kokias nelaimes 
ir bet kokias skriaudas net kitoje 
pasaulio dalyje.

Kodėl taip yra, sunku spręsti 
bet kokiam protui, bet kuriai ins
titucijai. Pasikeitusios gyvenimo 
sąlygos, kuriose darbininkui rei

kia prisitaikyti, verčia patį dar
bininką kartais darbo ieškoti 
svetimame krašte, kur yra lais
vė, arba skursti be laisvės, net 
išduodant savo sąžinę, kaip yra 
komunistiniuose kraštuose. Tai 
tikrai nerimą keliąs klausimas, į 
kurį atsakymą reikia duoti kiek
vienam atskirai, žvelgiant į savo 
pareigas ir teises, į savo sąžinę ir 
savo gyvenimd tikslus.

Darbas kartais yra sunkus, bet 
jis gali kelti džiaugsmą, kai jo 
vaisiai yra gerai prinokę — kai 
darbininkas savo darbu gali iš
laikyti šeimą, padėti artimui, 
siekti pažangos savo tautoje ar 
valstybėje. Darbas gali būti 
ir vergijos ženklas, kai darbinin
kas, norėdamas dirbti, turi pa
klusti tik darbdavio valiai, nega
li pragyventi ir siekti pažangos, 
turi šeimas palikti tokiais pat 
skurdžiais, kaip ir jis pats. Tai 
vadinamoji darbo ir darbininko 
santykių išraiška, bet ji retai pri
klauso nuo darbininko geriausių 
norų ir net didžiausių pastangų. 
Tačiau ir šiuo atveju reikia la
biau vertinti asmenį, negu patį 
darbą, nes asmuo yra kūrėjas.

•
Amerikoje švenčiama Darbo 

diena turi savitą, bet teisingą ir 
didelės reikšmės vertę. Tai noras 
duoti ne tik vieną laisvą dieną 
poilsiui, bet kaip tik bendras tau 
tos, valstybės ir darbininkų noras 
pajusti darbo palaimą ir džiaugs
mą, kartu prisimenant darbo 
sunkumus ir pasaulyje daromas 
darbininkui skriaudas. Vienoks 
ar kitoks darbas yra tiek vertas, 
kiek į jį žmogus įdeda kūrybos, 
savęs paties. Gyvenimo tikrovėje 
jis tiek naudingas, kiek jis pade
da pažangai ir geresniam gyve
nimui kurti.

★
Demokratiniuose kraštuose 

darbininkas pats yra išsikovojęs 
teises ginti savo asmeninę vertę 
ir savo darbo naudingumą. O 
darbas turi būti naudingas ne tik 
valstybei ar bendrovei, imančiai 
pelną, bet ir pačiam darbinin
kui, kad jis galėtų šviestis, kultū
rėti, lavintis ir ateičiai ruošti sa
vo šeimą. Tačiau tai tik viena 
darbo ir darbininko santykių 
reikšmė.

Kiekvienas darbininkas, nepai
sant, ar jis dirbtų fizinėmis ar 
intelektualinėmis jėgomis, turi 
jausti savo teises ir pareigas. I 
darbą turi teisę kiekvienas, kuris 
gyvena, bet sutelktinės instituci
jos turi darbu pasirūpinti. Vals
tybė, ideologinė sistema, juo la
biau vyriausybės užgrobusios 
partijos negali prievartos būdu 
išnaudoti darbininkų, o darbi
ninkai turi teisę kovoti už savo 
tinkamą išsilaikymą iš gaunamo 
darbo ir kūrybinių pastangų. Ta
čiau ir darbininkas turi pareigą 
atiduoti savo dalį valstybei, kuri 
jį ir jo gyvenimą saugoja. Šiuo 
atveju yra visai teisingas senasis 
posakis, kad tinginystė yra visų 
ydų motina, taigi valstybės, tau
tos, savos bendruomenės ir šei
mos priešas.

Bet kurios srities 'darbininkas 
Darbo dienos šventėje turi prisi
minti dar vieną pareigą — jis tu
ri išlaikyti savo šeimą, pagelbėti 
badaujančiam ir skurstančiams, 
nes ir anas yra jo brolis ir darbo 
bendras. Nors dabarties susi
grūdimas miestuose kelia naujas 
problemas darbui ir darbininkui, 
bet vienaip ar kitaip darbą rei
kia laikyti pažangos, laiminges
nės ateities šventu. įrankiu, o 
darbininką atliekantį 'dievišką 
kūrybą žemėje.

Pr. Gr.

...4 valandą ryto išgirdau 
beldžiantis į duris. Kaimynas 
Jonas Vaiginas prašė, kad ati
daryčiau duris — jis turįs man 
kažką labai svarbaus pranešti. 
Pravėriau duris ir apstulbau iš 
išgąsčio. Už jo nugaros buvo 
visas būrys ginkluotų kareivių, 
koks trisdešimt Kieme — pa
ruoštas kulkosvydis. Būrio ka
rininkas, pastūmęs mane į šalį,

įsiveržė vidun ir pareikalavo 
mano paso ir pieno pristatymo 
kortelės. Pažiūrėjęs į tuos po
pierius, išsitraukė iš kišenės 
raštą ir monotonišku balsu per
skaitė, kad vyriausybė yra nu
tarusi ištremti mane iš Lietu
vos į kitą sovietinę valstybę už 
kenkimą Sovietų Sąjungai

B. Armonienė 
(iš Palik ašaras Maskvoje)

Sovietų Rusija ir kom. Kinija varžosi dėl įtakos
Ilgą laiką komunistinės vals

tybės dėl politinės įtakos ir vy
ravimo Azijoje tarpusavy kovojo 
aštriu žodžiu: Sovietai su (Kinija, 
Kinija su Vietnamu, Vietnamas 
su Kambodija. Tačiau neseniai 
Vietnamas okupavo visą Kambo- 
diją, z> Kinija atsikeršydama su
rengė karinę ekspediciją prieš 
Vietnamą.

Iš esmės kova vyksta tarp dvie
jų komunistinių milžinų dėl poli
tinių, karinių ir ūkinių ambicijų 
ten, kur susikerta didžiųjų valsty
bių interesai. Sovietų Sąjunga ir 
Kinija yra svarbiausi priešininkai, 
bet JAV ir 'Japonija, jeigu jos 
stengiasi turėti bet kokios įtakos 
Azijoj, irgi negalės išvengti į ją 
neįsitraukdamos. Kovos areną su
daro ilgas puslankis, juosiąs abi 
komunistines valstybes nuo Siau
rės Korėjos iki Afganistano.

Sovietai ir kom. Kinija
Maskvai ir Pekinui vienodai 

svarbūs neseniai įvykę kariniai 
bei politiniai faktai, venų ar ki
tu būdu pakeitę Azijos būklę, at
naujinti diplomatiniai santykiai 
tarp JAV ir 'Kinijos ir Kinijos pa- i 
gyvėjusi veikla visoje Azijoje ir 
Vietnamo įvykdytas Kinijos są
jungininkės Kambodijos okupa
vimas ir Vietnamo iškilimas kaip 
svarbiausios 'Pietryčių Azijos jė
gos, glaudžiai susijusios su So
vietais. Japonijos nuolatinis, bet 
viešai neskelbiamas ginklavima- 
sis ir jos dar nedrąsus mėgini
mas spausti kitas valstybes. So
vietų savitarpinės pagalbos su
tartys su Afganistanu ir Vietna
mu. Vis besiplečiąs Japonijos ir 
Kinijos ūkinis 'bendradarbia
vimas. Labai atsargus Indijos ir 
Kinijos mėginimas išspręsti sie
nų ginčą.

Visų tų įvykių išdava — di
džiausias netikrumas Kinijai ir 
Sov. Rusijai, skatinąs sustiprinti 
jų pastangas vienai 'kitą izoliuo
ti. Rusijos „draugiškumo“ sutar- 
jtys su Afganistanu ir Vietnamu 
turi tikslą izoliuoti ir grasyti Ki
nijai. Kinijos ūkinė pagalba Pakis- 

I tanui ir pažadas jam pagelbėti

Komunistinė Kinija, invazijos | Vietnamą metu paėmė nemaža belaisvių, 
kuriuos gerai maitino ir visokeriopai aprūpino. Pavyzdys ateičiai: "Nebi
jokite pasiduoti”.

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI
JONAS MATONIS
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Pastarieji stebėjimai atomų mokslo srityje rodo, kad 
tų pat elementų atomų struktūra gyviuose yra 
skirtinga nuo tų pat elementų, sudarančių negyvą 
medžiagą. Iš tų pastabų ir išvada: gyvybės pradmuo 
žemėje atsirado tik veikinat Visatos Proto 
kūrybingumui ir tik po to, kaip susidarė sąlygos jai 
tarpti.

Mąstant apie dabartinio pasaulio pradžią, 
neprotinga būtų prileisti, kad mūsų saulės sistemoje 
planetos yra saulės atskalos arba kad planetų satelitai 
mėnuliai — planetų atskalos kada nors savaime 
atskilo nuo savo pagrindinių kūnų be pašalinės ar jų 
esamos viduje jėgos, prądėjo taip taisyklingai suktis 
su matematiniu tikslumu ir taip racionaliai, kaip 
mūsų žemė su tam tikru jos sukimosi ašies pakrypimu, 
dėl kurio įvyksta metų bėgyje įvairaus ilgumo dienos ir 
naktys, metų skirtingi laikai su pavasariu, vasara, 
rudeniu ir žiema su visais jų malonumais.

Apripratę esame ir normaliu dalyku laikome, kai 
žmogus, žiūrėdamas į namą, tiltą ar kokią mašiną, 
tiki, kad tai žmogaus sugalvota ir padaryta, bet kad 
tas pat žmogus, matydamas milijardus kartų 
sudėtingesnį pasaulį su jo visais stebuklais ir 
žmonėmis galėtų prileisti, kad visa tai savaime 
pasidarė, — būtų daugiau, negu naivu ir tikra 
nesąmonė. Bet gyvenime, matyt, dėl didesnio 
įvairumo pasitaiko ir tokių nesąmonių.

Taigi, benagrinėdami bet kokį reiškinį, prieiname 
prie išvados, kad tai yra išdava kurių nors faktorių, o

P. GAUCYS

kariškai siekia pristabdyti Rusi
jos ^užmačias Afganistane.

Sovietų veržlumas
Aplamai imant, Sovietai yra 

veržlesni ir geriau sugeba plėsti 
savo įtaką pietinėje Azijoje ne
gu carinė Rusija, kuri svajojo; 
prasiveržti prie Arabijos jūros iri 
Indijos vandenyno. įvykdžiusi 
perversmą kalnuotam Afganista
ne ir atsiuntusi 4000 patarėjų, ji 
praktiškai valdo visą valstybės 
administraciją. Ryšium su tuo ki
lęs musulmonų gyventojų sukili
mas griauna jų planus, tačiau 
reikia manyti, kad, naudodami 
moderniausius ginklus, jie ilgai
niui palauš gyventojų pasiprieši
nimą. 'Jeigu jie sugebės išsilaiky
ti, jiems atsidarys kelias ir ilgai 
laukta proga veržtis prie Arabi
jos jūros per labai nepastovų Pa
kistaną, ar per dabar sukiužusį 
Iraną. Tuo atveju rusai galės 
kontroliuoti naftos gabenimą iš 
Persijos įlankos, kas sudarytų di
delę grėsmę JAV ir Vakarų inte
resams.

Nepaisant dar neužtikrinto 
laimėjimo Afganistane ir Vietna
mo sąjungininko įsigijimo, Azijo
je rusai patyrė daugiau nesėk
mių, negu laimėjimų. Nors Indi
ja ilgus metus buvo artimai su
sidraugavusi su Sovietais, bet da
bar yra ženklų, kad draugystė po 
truputi atvėsta ir Indija1 gali pa
gerinti sav6 santykius su 'Kinija. 
Vietnamo Kambodi jos pasiglemži- 
mas su laiku gali Maskvai tap
ti abejotinos vertės. Kaip kai ku
rie Azijos ekspertai pažymi, Viet 
namas turi savo paties ambici 
jas, noriai priima Sovietų pagal
bą, kad su ja pasiektų savo tiks
lus, kurie nesiderina su Sovietų 
užmačiom Pietų Azijoje.

JAV ir kom. Kinija
Diplomatinių santykių atnau

jinimas tarp JAV ir 'Kinijos, o 
taip pat pereitais metais pasira
šytoji Japonijos-Kinijos draugiš
kumo sutartis rusams labai ne

prie širdies. Ūkio ryšiai su Ja
ponija Kinijai leidžia pasinaudo
ti modernia technologija, gyvy
biškai reikalinga Kinijai atida
ryti kelią į naują ateitį. Ryšiai 
su JAV irgi duoda panašias gali 
mybes ir liedžia greičiau išeiti iš 
atsilikimo ir per dešimtmetį ka
riškai susilygnti su Sovietais. Čia 
susidaro pavojus Maskvai.

Dabar ji turi skaitytis su prak
tiška galimybe, kad kurią dieną 
JAV, Japonijos ir Kinijos bendra
darbiavimas taps svarbiausia jė
ga Azijoje ir galės sugriauti jos 
dabartinę pusiausvyrą. Jos gali 
būti skirtingų pažiūrų dėl dau
gelio dalykų, tačiau per ateinan- 
šius 10 metų jų ginčai su Sovie
tais bus svarbesni, negu jų tar 
pusavio nesutarimai. Tuo būdu 
galime būti tikri, kad įvykiai Azi
joj 'bus nepalankūs Sovietams. 
'Kinija pralenkia Sovietus laimė
dama daugiau įtakos daugely 
Azijos valstybių. Netgi Malazijoje 
ir Tailande, kur Kinija pagelbė
jo komunistų sukilėliams praei
tyje, rusai ir vietnamiečiai laiko
mi svetimų žemių grobikais.

Azija nemėgsta rusų
Daugelyje Azijos kraštų, bet 

ypač Vietname, rusai laikomi at 
stumiančiais ir arogantiškais, jie 
dažnai apspjaudami ir apmėto
mi akmenimis. Kinai yra daug 
simpatiškesni ir nepalyginamai 
geriau supranta azijiečių papro
čius ir dvasią. Tačiau kinai su
silaukia karčių priekaištų už jų 
kraštuose rėmimą komunistų su
kilėlių ir kinų mažumos, pasižy
minčios daugeliu žydiškų savy
bių.

Azijos valstybių vadai labai 
susirūpinę JAV apleidimu Taiwa 
no. Jie įspėja JAV, kad apleidi
mas tautinės Kinijos ir galimas jos 
ūkinis bei politinis susmukimas 
rimtai pažeis jų draugišką nusi
teikimą JAV atžvilgiu. Japonija 
irgi atidžiai seka įvykius. Nūdien 
ji turi didesnę politinę įtaką, 
ypač įtakoti kinų-rusų ginčą, kaip 
niekad anksčiau.

Šiaip ar taip 'Kinijos agresyvi- 
politika Azijoje sudaro daug rū
pesčių senstelėjusiai Sovietų va
dovybei. Tačiau, atsižvelgiant į 
ribotą dabartinę kom. Kinijos jė
gą, Sovietai tikisi laikui bėgant 
laimėti.

DAUG ŠELPIAMŲ 
SVETUR

Illinois valstybėje atvykusių 
iš Lotynų Amerikos šelpiamų 
procentas per trejus metus pa
didėjo 51%, nore bendras šel
piamų skaičius yra sumažėjęs.

pasvarstę visa faktorių grandinę, prieiname iki 
pradinės priežasties, be kurios iš viso tas mūsų 
matomas reiškinys, ar daiktas negalimas. Visų 
reiškinių ir priežasčių Priežastis — Absoliutas Protas, 
nuo seniausių laikų visų žmonių, rasių ir tautų 
skirtingais vardais vadinamas ir dar didesniu 
skirtumu įsivaizduojamas, suprantamas ir 
garbinamas, yra tas pats aukščiausias Visatos Protas 
— Dievas.

GYVENIMO TURINYS IR PAŽANGA

Kai pagyvenęs tam tikrą laiko tarpą pažvelgi į 
praeitį, tai pamatai, kad kartais labai trumpas 
pergyventas laikotarpis, atrodo, buvo daug ilgesnis už 
kitą laikotarpį, metų skaičiumi daug didesnį, negu 
pirmasis. Iš vieno trumpo laikotarpio prisimename 
visą virtinę įvykių, vaizdų, kuriais kartais ir šiandien 
gyvename, o iš kito laikotarpio, nors jis ir dešimtimis 
metų ilgesnis, nieko neprisimename, nes nieko 
ypatingesnio jame neteko matyti, pergyventi, patirti. 
Kai kas sako: pragyvenau ilgą amžių, nieko 
nepatyriau — nei gero, nei blogo. Visa taip greitai 
prabėgo, kad, rodos, lyg ir negyventa, čia tik vakar 
buvau mažas, o šiandien matau, kad jau esu pasenęs, 
jau laikas mirti.

Patirti praeityje įspūdžiai laiką pailgina, 
praturtina. Juo daugiau ir juo stipresnių įspūdžių 
turime, juo pats laikas darosi ilgesnis, nes turime ką 
atsiminti. Laikas, praėjęs be įspūdžių, praeityje 
nejaučiamas. Jis dingęs, lyg nebuvęs. Taip- pat 
dingsta ar sutrumpėja laikas tarp pasikartojančių 
vienodų įspūdžių, — jie susiveda į vieną, tartum kokia 
trupmeną, kad«ir dideliais skaičiais vardikly ir 
skaitikly, bet susitraukia, suBiprastina į vienetui 
artimą skaičių. —____ -

Žmogaus jaunystėje pragyventas laikas 
kiekvienam atrodo daug ilgesnis, negu vėliau 
gyvenant, sakysime, po 25-30 metų. Iki tos metų ribos 
žmogus auga, vystosi, keičiasi ir siekia vis ko nors 
naujo. Ta pati aplinka tik dėl skirtingo reagavimo jau 
jam atrodo kitokia, įspūdinga ir todėl giliau 
įstringanti jo atmintin.

Kai kada žmogui vieni metai atrodo ilgesni už 
dešimtį. Žmogus, išdirbęs automobilių farbrike prie 
konvejerio 10 metų, sukdamas ton pačion mašinų 
vieton veržles, užsuko daug tūkstančių tų veržlių, 
skubėdamas išliejo daug prakaito, gavo 520 savaitinių 
atlyginimų. Daug dienų gyventa, nemažai pinigų 
uždirbta ir praleista.

Bet jis tame laikotarpyje niekur nebuvo išvykęs, 
tik kasdien kėlėsi tuo pačiu metu, tą pat valandą vyko į ! 
darbovietę ir grįžo namo vis tuo pat keliu. Grįžęs valgė, 
gulė poilsio ir vėl kėlėsi. Po 10 metų, pertraukęs tą 
darbą ir vienerius metus keliavo po pasaulį įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis, turėjo susisiekimo nelaimų, 
buvo paklydęs nežinomoj vietoj, matė daug skirtingų 
žmonių ir Lt

Po kiek laiko jis lygina tuos du skirtingus 
laikotarpius: 10 metų fabrike ir vienerius metus 
kelionėje. Nuostabus reiškinys: vieneri metai atrodo 
daug ilgesni už anuos 10 metų. Iš fabriko jis atsimena 
tik keletą vaizdelių, kurie jam, rodos, įvyko trumpa 
akimirka, o iš kelionės jis atsimena daugybę skirtingų 
vaizdų, jį dar žavinčių iki šiol, o kitus prisiminimus, jį 
šiurpas nukrečia, bet laiko marios...

Dažniausia žmogus, pasiekęs tam tikrą savo 
amžiaus ribą, nusiramina savo siekiuose, tartum 
laivas, perplaukęs per audringą jūrą ir pagaliau 
pasiekęs uostą, apsistoja ir daugiau nebekeliauia.

_ - (Bus daugiau) .

Dabarties gyvenimas taip su
pramonintas ir s ūma te rialintas, 
kad atrodo, jog gyvenimo vertė, 
net gyvenimo prasmė ir baigiasi 
tose materialinėse gėrybėse, ku
rių pasiekia moderniojo pasau
lio dalis. Primityvus ateizmas 
visomis jėgomis tai vykdo prak- 
tikoje, tartum žmogus neturėtų 
sielos, tartum jis tegyventų tik 
šiuo laikiniu gyvenimu, tiek 
naudingas, kiek tarnauja me
džiaginių gėrybių teikimui. Čia 
kyla netik laisvės ir žmogaus 
asmens vertės paneigimas, bet ir 
jo išnaudojimas — darbininkas i 
yra tik tam, kad galėtų gamin
ti, turtinti valstybę, palaikyti 
partiją ir partijos išrinktuo
sius.

Tai primindamas popiežius 
Jonas Paulius n, kuris komu
nistinį materializmą ir prievar
tinį ateizmą pažįsta iš savo gy
venimo praktikos, iškelia dva
sines vertybes, kurias yra davęs 
tikėjimas- Jėzus Kristus atėjo į 
pasaulį ne kad jam tarnautų, bet 
tarnauti žmogui — parodyti die
viškus kelius per laikinį gyve
nimą į nesibaigiančią amžinybę. 
Kristus gyveno žmonių tarpe 
parodyti, kaip reikia gyventi 
tikru žmogišku gyvenimu, ku
rio pradžia yra Dievuje ir pa
baiga — amžinybė su Dievu. 
Dėlto Kristus savo klausytojus 
įspėjo: "Darbuokitės ne dėl
žūnančio valgio, bet dėl pasilie
kančio jo amžinajam gyvenimui, 
kurio jums duos Žmogaus Sū
nus, nes jį antspauda pažymėjo 
Dievas Tėvas” (Jn. 6, 27). Tai 
ir yra šviesa, kuri turi nušviesti 
žmogaus kelius, kad jis žinotų 
nesąs tik vienas iš žemės gyvių, 
bet gyvenąs prasmingu gyveni
mu, kuris pilnai išsiskleidžia 
tik amžinybėse.

Kristus savo mokiniams labai 
aiškiais žodžiais nusakė žmo
gaus gyvenimo prasmę: “ne Mo
zė davė jums duonos iš dangaus, 
bet mano Tėvas duoda jums 
tikrosios duonos iš dangaus. 
Nes Dievo duona ta, kuri nu
žengia iš dangaus ir duoda gy
vybę pasauliui”. Ir toliau tęs
damas dar pabrėžia, kas yra 
ta tikroji duona, tas tikrasis gy
venimas, kuris parodo žmogaus 
gyvenimo prasmę: “Aš gyveni.** 
mo duona; kas ateina pas mane, 
tas nealks, ir kas tiki į mane, 
niekados netrokš” (Jn. 6, 32- 
35).

Jėzus čia kalba simboliškai, 
bet tiksliai, kad žmonės supras
tų pagal savo išmintį, kas yra 
jų gyvenimas, kuo jie turi rem
ti dvasinius troškimus, norą gy
venti Atnžinai ir būti laimin
giems. Jėzus yra tas tikrasis 
Dievo Pasiuntinys, kuris lemia 

žmogaus kelius, kuris lemia 
žmogaus ir žmonijos tolimesnę 
istoriją. Kai įsižiūrime į isto
riją ne tik krikščionybės, bet 
ir pasaulio istoriją dvijejų tūks
tančių metų laikotarpyje, leng
vai matome, kad Kristus veikia 
žmoguje, jo gyvenime, jo troški
muose ir jo istorijos kūrime.

Ne visi net krikščionybėje 
buvo tikri Kristaus sekėjai ir 
ne visada jie ieškojo savo gyve
nimo prasmės Kristaus nurody
tuose dėsniuose. Bet tai žmogiš
ka silpnybė, kuri reiškiasi įvai
riausiais būdais. Juk ir ateiz
mas, paneigdamas žmogaus lais
vą valią, jo gyvenimo prasmę, 
siekiančią toliau, negu būti tik 
įrankiu, kartais panaudoja krikš 
čionių neapdairumą, Kristaus 
sekėjų nusikaltimus ir primeta 
juos visai krikščionijai, primeta 
Bažnyčiai — Kristaus instituci
jai. Nelaikydami jos tuo, kuo 
ji iš tikrųjų yra, būtent Kris
taus dieviškas veikimas ir žmo
gaus laisvos valios nukrypimai, 
ateizmas iškreipia Kristaus mo
kslą ir žemę padaro žmogaus 
pabaiga.

Materialinės gėrybės reikalin
gos. Žmogus jomis naudojasi 
visą savo žemiško gyvenimo lai
ką. Jo žemiškas gyvenimas yra 
tik švystelėjimas, bet ir švyste
lėjimui reikia net žemiškos 
energijos, kaip lempai reikia 
elektros energijos.

Tačiau žmogus turi visuomet 
žinoti, kad jis, naudodamasis 
žemiškomis gėrybėmis, neturi 
prarasti savo žmogiškos vertės 
supratimo — jis yra skirtas že
mei tik laikinai, o jo gyvenimo 
kelias — į amžinybę. Žemė yra 
pakopa pasispirti, kad galėtų 
kilti aukštyn, amžinybė yra jo 
gyvenimo prasmė — grįžimas 
pas savo Kūrėją.

Savo vertę, savo gyvenimo 
prasmę suprasti tegalima tik 
įsižiūrėjus į Kristų ir jo Evan
gelijos nurodymus, šv. Paulius 
aifikiaig žodžiais tai tvirtina: 
“Atsinaujinkite savo išmanymo 
dvasia ir apsivilkite nauju žmo
gumi, kurs sutvertas pagal Die
vą teisybėje ir tiesos šventume” 
(Ef. 4, 23-24). Štai čia ir yra 
tas gyvenimo kelias ir žmonijos 
istorijos prasmė — gyventi 
Kristaus nurodymais ir nuolat 
atsiminti savo panašumą į Die
vo paveikslą. A. Dls.

NUPIRKO BRITAI
Jovan, Ine. bendrovę Chica- 

goje, 1978 m. turėjusią 78 mil. 
dol. apyvartos, nupirko britų 
bendrovė Beecham Group, Ltd., 
sumokėdama 85 mil. dol
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MOTERŲ S-GOS SEIMAS PAGERBĖ N. SADONAITE
Amerikos Lietuvių Romos 

katalikių moterų sąjungos sei
mas, kuris vyko rugpjūčio 8-11 
dienomis Holyday Inn, Oak 
Lawn, UI., buvo naudingas, ge
rai organizuotas ir našus. Po 
seimo galima žvelgti į jį atvirai 
ir prisiminti, kas buvo svars
toma ir kas pasiryžta.

. Pirmiausia norėčiau pareikš
ti padėką “Draugo” redakcijai 
už gražų redakcinį straipsnį, 
kuris buvo rugpiūčio 4 d. ir pri
siminė šios sąjungos 65-rių me
tų sukaktį. Čia matyti, kad 
“Draugas” yra artimai susipa
žinęs su Moterų sąjungos dar
bais ir seka jos veiklą dabarty- 
fe

Delegačių seime buvo iš Ar- 
kansas, Ohio, Massachusetts, 
Conriecticuto, Michigano, Flori
dos, Wisconsino ir Ulinois. Nors 
seimo dalyvių skaičius nebuvo 
didelis, bet atstovės buvo uo
lios veikėjos ir pažįstančios vi
są veiklą įvairiuose miestuose. 
Dėlto seimo metu buvo svars
tomi įvairūs klausiniai, kaip 
žmogaus teisės, negimusių žu- 
dymas, relegija, politika, vaikų 
auklėjimas, narių verbavimas 
ir ' jaunesnėms moterims lietu
vybės įkvėpimas ir išlaikymas. 
Kadangi Moterų sąjunga jau’Kat. Bažnyčios vargus, seimas 
turi net ketvirtos kartos na- Į nutarė išleisti vieną numerį an- 
rių, didžioji dalis seimo buvojglų kalba. Tai projektas su

telkti bent 2000 dol., o paaiški
nimams ir buvo pakviestas į sei
mą kun. K. Pugevičius, kuris 
rūpinasi “Kronikos” leidimu.

Kaip katalikų, mūsų kelias 
ateityje žvelgti į religiją, ką 
turime daryti ateičiai, kad jos 
įtaka nemažėtų. O mūsų tiks
las išreikštas 25-rių metų, su
kakties proga Jono Kmito poe
zijos žodžiais:
“Per šimtmečius tautos globojo 

/turtą, 
dainas, papročius, 

/mįsles, — 
buvo protėvių 

/sukurta, 
pas motinėles”... 
būti tęsiama Mo-

NETIKSLI INFORMACIJA

mesiu, nes mūsų šūkis — Die
vui ir Tėvynei—yra ženklas mū
sų veiklos turinio, mums vado
vaujanti žvaigždė, mūsų sieki
mų idealas. Moterys visuomet 
yra pasiryžusios visa širdimi 
dirbti gailestingumo darbus, 
ginti savo tikėjimą ir tiesti ar
timui seserišką melės ranką.

Numatyta toliau vesti akciją 
už arkivyskupo Jurgio Matu
laičio paskelbimą šventuoju ir 
prašyti jo užtarimu augti pa
čiai sąjungai. Kiekvienai kuo
pai yra paskirtas laikas mels
tis tomis intencijomis, siekiant 
šių dviejų tikslų.

Moterų sąjungos seimas ati
davė pagarbą moteriai, kuri pa
rodė moterų tarpe didelę išti
kimybę tikėjimui ir Lietuvai. 
Tai Nijolė Sadūnaitė, komunis
tų nuteista ir ištremta, bet kan
triai nešanti tikėjimo ir tautos 
kryžių kalėjimuose ir Sibire. Ja 
visos moterys didžiuojasi, dėlto 
ji buvo pagerbta1 seime.

Moterys domisi taip pat 
KBK leidimu, nes ji leidžia
ma visiems žmonėms, kad jie 
suprastų gyvenimą komunisti
nėje vergijoje. Kad ji plačiau 
pasiektų ir parodytų Lietuvos

Draugo '191 numeryje (>1979
. rugpjūčio mėn. 16 d.) tilpo! 

Juozo 'Kojelio straipsnis “'Reikė
tų spręsti praktiškus klausimus”. 
Tame straipsnyje be kitko rašo
ma: “Kai pagal Vliko-Altos klai- 
Įdinančią informaciją, St. iPeters- 
l'burg (Fla.) 'lietuvių klubas pa- 
I siuntė '150 laiškų, remdamas 
“Joint Congressional” rezoliuciją, 
tai -buvo parodytas žemas ilietuvių 
visuomenės politinis išprusimas. 
Reikia tik viltis, kad toks “'laisvi
nimas” bent nebus pakenkęs lais
vinimo veiklai”.

Norime pranešti lietuviškos 
visuomenės žiniai, kad Floridos 
Amerikos 'Lietuvių klubas rezo
liucijų ir laiškų laisvinimo reika
lais klubo vardu nerašo ir nesiun
čia. Tuo St. Petersburge rūpinasi 
Altos skyrius, L. (B. apylinkė ar 
apygarda ar specialiai tam tiks
lui sudarytas vietos organizacijų 
■komitetas. Klubas tiktai leidžia 
naudotis savo patalpomis laiškų 
a-r rezoliucijų pasirašymui. 'Klubo 
vadovybė, nežiūrint nerimtų ir

m.

CONCERNED I N C . 
Local and long distance moving. 
The Company that lives up to its 
name. 24 hour moving and service.

Tel. 973-8613 and 973-3698

10,000 METŲ GYVENVIETfi 
Nuošalioje Meer vietovėje, 

Belgijoje, tarp miško ir durpy
no, netoli Antwerpeno, prof. 
Francis Van Noten iš Leuveno

neatsakingų priekaištų, padarytų 
(Juozo Kojelio straipsnyje, ir to
liau mielai leis pasinaudoti savo 
patalpomis gimtojo krašto laisvi
nimo darbams.

Ateityje patariame visiems, 
bandantiems rašyti apie svetimos 
kolonijos gyvenimą ir darbus, ge
riau susipažinti su faktais. 
Floridos Amerikos Lietuvių klubo 

Valdyba

rado seną, prieš 10.000 metų 
buvusią medžiotojų gyvenvietę 
iš vėlyvojo paleolito periodo, 
ledyno laikotarpiui baigiantis. 
Tai antra rasta Flandrijoje se
niausia gyvenvietė. Praeitų me
tų vasarą prof. Vermeersch 
Kann’oje, prie Limburgo, rado 
dar senesnę gyvenvietę iš seno
jo akmens amžiaus periodo, 
15.000 metų senumo.

“Mes galime dabar tvirtin
ti”, pasakė prof. Van Noten, 
kad šioje vietovėje, kuri vadi
nasi Meerberg, ir kur radome 
senų titnago įrankių, senovėje 
buvo medžiotojų gyvenvietė".

ČIA NAMAI TUSŲ MYLIMIESIEMS

Vieta grafoj aplinkoj, šviežiame Indianos ore ir netoli Chicagos.

Patyrusios vienuolės, kapelionas-kunigas, ir gailestingosios 
seselės (nUrses) aptarnauja šio namo gyventojus.

Kainos prieinamos. ♦ .

Šių senelių namų tarybos narys yra lietuvis — Stasys Piefo.

Dėl detalių informacijų telefonuokite arba rašykite:

“Dar dabar pėdsakai rodo, kad 
čia stovėjo dvi ovalios palapi
nės 10 metrų viena nuo antros, 
bet tolimesni kasinėjimai gali 
atidengti tokių 
daugiau”.

“Ši apylinkė yra 
kasenomis”, sako
Noten, “mes turėsime čia darbo 
dar 20 metų”.

Archeologai gali dabar su
daryti šių priešistorinių me-

gyvenviečių

turtinga iš- 
prof. Van

džioto jų gyvenviečių aiškų valz- 
dą. Medžiotojų gimininė ben
druomenė pastatė savo palapi- 
nes ant kalvos prie balyno. 
“Tai turėjo būti patogi vieta, 
kur galima buvo medžioti stir
nas, šernus ir vandens paukš- 
čius”, sako prof. Van Noten. 
Tai buvo ledmečiui baigiantis. 
Čia buvo rasti titnago įrankiai, 
o titnagas aptiktas tik už 150 
km prie Oburgo*

Now is the time
to remodel, repair, paint & decorate your home apartment or 
business. The firms listed below can help you sol ve any problęjit? 
you can rely on their expertise, using only the finest mąterials. Allt 
vvork is guaranteed, vvith prices that are reasonable. Call today or' 
save this handy guide for future reference.

CHICAGO UPHOLSTERING 
& 6HOE 

REMODELING SERVICE. 
4906 W. MADISON ST.,

CHICAGO, ILL’. 60644
, 261-6979

ANDREVV'S UPHOLSTERY 
2555 N. CLARK ST. 

CHICAGO, ILL. 60614 

477-8668 
ALL VVORK GUARANTEED.

CARTER CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOįl
Complete home remodeling 

702 W. 35th ST.
CHICAGO, ILLINOIS.60qpl 

376-1386 A

BRIDGEPORT ’•*
HARDWARE & PAINT STORE | 

3214 South Halsted St:
> Chicago, ILL. 60608 r 
Screens & windows repaired. • ”1 

225-4667 ,T

REGAL CARPET
& UPHOLSTERY 

STEAM CLEANING 
ALI. FURNITURE MOVED AT NO COST 

STEAM TRUCK MOUNTED 
LOW RATES 

665-8415 620-1860

CORRECT GENERAL ii 
CONTRACTORS* 
3110 BELMONT AVĖ ‘ 
CHICAGO, ILL. 606ie 

CARPENTRY—ALUMINUM'SlDING JĮ 
ROOFING—CEMENT VVORK 

EVERYTHINGIN HOME REMODELING 
583-1800

vedama anglų kalba. Norim ar 
nenorim, atėjo laikas, kad turi
me kalbėti ta kalba, kurią vi
sos seimo dalyvės supranta. 
Moterys, kurios sąjungoje dir
ba, turi daug meilės lietuvybei 
ir’ Lietuvai,' savo tėvų ir protė
vių žemei ir jau ilgus metus 
palaiko kiek tik gali lietuvių 
kalbą, ja didžiuojasi, ypač kad 
yra dar daug narių, lietuviš
kai gerai mokančių. Mes nori
me gauti naujų narių iš pas
kiausiai Amerikon atvykusių ar 
jų dukterų, kad galėtume pra
tęsti veiklą dar 65-rius metus.

Sveikinimų buvo daug ir iš 
įvairių organizacijų. Ypač mi
nėtini šv. Mišių koncelebrantai: 
kun. J. Dambrauskas, Marijo
nų vienuolijos provinciolas, 
kun. A. Miciūnas, sąjungos 
dvasios vadas, ir kun. J. Duo
ba. Dėkingos dvasios vadovui 
kun. A. Miciūnui už perdavimą 
Sv. Tėvo pasveikinimo ir palai
minimo Moterų sąjungos sukak
ties proga.

I šį seimą sąjungietės žvelgė 
labai rimtai ir su dideliu dė-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

sutaupysite, pirkdami čia 
pa-

Mūs

Kas

Tas

kalbą,

užsiliko

Tai turės 
terų'sąjungoje veiklos ateityje.

Julia Mack, 
ALRKM S-gos pirm.

Daug
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

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

J

LITTLE OOMPANY OF MARY HEALTH FACILITY 
Bos 22-A

San Piene, Indiana 46874
Highway 421

TeL (219) 828-4111

TUOJAU IŠLEIDŽIAMA 

LKB Kronikos lietuviu kalba V-tomas 

ir ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis pirmieji tomai 

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

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

mose knygose. Aukas siųsti:

LKB KRONIKOMS LEI9H SĄJUNGA 
6825 S. Talman lAvmane 
Chicago, III. 60629 USA

%

leidžia-
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MES STENGIAMĖS DUOTI LTETUVIAMS GERIAUSIĄ | 
PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS |

TROY FENCE
OUR SATISFIED CUSTOMERS 

ARE PROOF OF OUR 
PROFESSIONAL JVORKMANSHIĘ 

5 YR. GUARANTEE 
ON LABOR & MATERIAL.

778—8973

ACADEMY BUILDĖRS 
REMODELING SPECIALISTS 

FREE ESTIMATES—i— 
BANK FINANCING AVAILABLE 

8144 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
4 CHICAGO, ILL. 60652 

925-1220 W 
FULLY LICENSED & INSURED.

J.L.T VVALL VVASHING 
& RUG CLEANING.

FREE ESTIMATE
ASK FOR JOE—957-3686 

EXPERT VVORK—RESIDENTIAL 
COMMERCIAL.

SEN1OR C1TIZENS DISCOUNT.

&

PAINT BUCKET STORES 
6097 S. ARCHER AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60638*~- 

ELLIOT & PITTSBURG PAINTS.
COMPLETE LINE OF WALL- 

ČOVERIN.GS ” *
’ 5TEAM-X-MACHINESf;. A

SPARROVV CONCRETE
PORCHES, PATIOS, DRIVES 

VVALKS 
FOUNDATION LEAKS REPAIRED 

759-3105, DAYS— 
767-7169 AFT. 6 P.M.

CABINET RENOVAVUS \
SERVICE ' *

4805 N. Pulaski Road 
Chicago, ILL. 6063d'-

Good Cabinets Deserve Second Ghance:- 
Your Cabinets Refinished-IVjth^s^ 

Formica
Kitchen Cabinets—Rrfinis!Ud3iZi ,

267-2942 - -

HI-LINE KITCHEN MART
6655 VV. 99TH ST. 

Chicago Ridge, III. 60415
3 Blocks VVest of Ridgeland Avė. 

423-0460
Complete Kitchen Remodeling

1IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REMODELING
JUOZAS VENOKAUSKAS

Atliekame visus namų taisymo 
darbus.

TELEF. — 582-7606 
'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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LAVVNDALE WINDOW SHĄDĖ* 
INC.

5736 So. Pulaski Road ’'***^*** 
Chicago, III. 60629ux>iii*’irri 

20% Off on Custom Shades, t 
VVoven VVoods. Louver Drąpes.’ 
Sun-Fi!ter Shades & Shutters.^TT^ 

Sale Ends Aug. 24,
Joanna VVesterns , __________________________ pTJ

VVEBER MORAN^°f 
UPHOLSTERY/^įr 

3752 S. KEDZIE AVĖ:, f“

CHICAGO, ILL. 6063a
CUSTOM UPHOLSTE’RY-^^'.1

247-3252

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake) 

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

Skambinti 927-9107

STASYS SAKINIS
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllll

CARPENTRY
STATYBOS DARBAI
Namų pataisymai — Priestatai. 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF. — 9251518 

aiiiimiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ROOFING
B & E CONSTRUCTION CO.

E. K. LAUKAITIS 

•964-9314

JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, III. 60629

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

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vaL ryto iki 10 vai, vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vairam.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininką?

Tel. — 476-2206

‘Arpber Holidays

JET-DRI WATERPROOFING SERVICE IC

o
4il

REGISTRUOKITEs JA ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

HOWARD’S ROOFING 
3110 W. FILLMOR ST. 
CHICAGO, ILL. 60612 

CALL 277-4848 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 

INDUSTRIAL - LICENSED 
BONDED & FULLY INSURED.

DURACKA'S JįJ 
FURNITURE SHOP. 

5145 S. ARCHER AVtU 
CHICAGO, ILL. 60632?4 

284-9889 
CUSTOM REUPHOLSTEįįį^Įf“

VVEST POINT 
UPHOLSTERY CO.

2357 N. CALIFORNIA AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60647 

539-1850
UPHOLSTERY & PLASTIC 

COVERS.

WOMEN’S PAINTINP “
PARADISE.j

Experienced women painterain 
Exterior & Interior painting.." 

Reasonable prices.^ 
24 hr. phone service- 

CalI 652-9270 780-03^ .

PAPILDOMA GRUPE SU NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖMIS 
VILNIUJE — išvyksta GRUODŽIO 26 ir grįžta

SAUSIO 4, 1980— kaina tik $821.00
Taip pat dar yra vietų šiose grupėse:

SPALIO 10 — $829.00 (vienos savaites) 
GRUODŽIO 19 — $1045.00 (dviejų savaičių)

VISOS GRUPKS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie Hą grupių galima jungtis UI VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

Trans-Atlanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadvvay, P. O. Box 116

South Boston, Mass. 62127, Tel (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
i LIETUVĄ ir į kitas pasaulio Balis.
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS.

Prices are based on double occupancy and are subject to 
chancea and/or Government approval.

1979 m. CHRYSLER kaina nuo 94,950.00
Nmljas 1979 m. Piymouth ARROW — labai ekonomiSkaa ir labai 

pigus, 4 cilinderiai, su galionu 39 mylias

Patikrinkite kainas pas kitus pardavėjus ir grlžidta pas mus ii 
{sltUdnsite, kad pas na® mažiausios kainos.

Turime j—įtmHams maliną; CadUlac, Sriek, Pontiac, Olds- 
mobile ir Mtą, TAIPGI IMPORTUOTŲ, {VAIRIU KAINŲ, prade, 
dant nuo $100.00. Mūsų dfrbtuvCee prityrę mechanikai pataisys 
karoserija (body), sparnus (fenders) ir sureguliuos motorą.

BALZEUS MOTORS, 4030 S. Aider V11515
Seniausias automobilių pardavėjas Chlcagoje, gerbiamas viri 00 m. 

PLYMOUffi - VOLARE - CHRYSLER - ARROW 
Šlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
M BOSTONO / NEW YORKO

ĮSIGYKITE labai patvarią ir ekonomišką 
SUSISIEKIMO PRIEMONĘ.

ROOFING, PORCHES ALUM. 
SIDING 

CARPENTER JOBS 
TUCKPOINTING 

RECREATION ROOMS 
489-5100 OR 489-5101

CARPENTRY REPATRS6' 
& REMODELING ^“ 

FIRE DAMAGE.”7*“ 
BIG & SMALL JOB9.’ mitom 
GARAGE REPAIRS.:ri>? «>'i 

585-8776
MEMBER

IMlain Office 620-1666
CHICAGO KANKAKEE GARY JOLIET WAUKEGĄN
978-5588 932-3777 986-0060 727-3030 662-0505



turizmui prasidėjus

DARBAS IR DUONA
Šiaip jau žemėje viskas taip su- tuos darbus paaiškinti, nes kar- 

tvarkyta, kad žmogus labiau lin- ■ 
kęs jieškoti pinigų negu darbo, 
žmogus darbo nepavydi, bet pa
vydėti pinigų tai kartais ir prisi- 
eiha. Ypač dar tokių pinigų, ku- 
ric gaunami be didesnių darbų, 
pofyŽdžiūi, už kokius nuopelnus. 
Ir įprantama, nes pinigai reika- 
lm^“duonai, žinoma, prie duo
nos čia priskaitoma ir visi kiti 
pledai, neišskiriant nė giros.
^Sunkiausia tačiau yra ne dar- 

bas, kurio šventę švenčiame, net 
ne darbo jieškojimas, o nieko ne- 
ditbant suvaidinti dirbantį. Tai
gi kiek; reikia tam dalykui įvai- 
riųr. pastangų, biurų, korespon- 
dentų, kad tavo darbai būtų iš- 
garsinti. Taigi, ne duona, ne pi- 
nįgai,. ne darbas šiais laikais 
svarbiausia, bet svarbiausia įro- 
dymas, kad dirbi, nors, taip sa- 
kaųt,.ir nelabai ką būtum nuvei- 
kSS,. . is

;^eFvąizdavimo, kad dirbi, nie- 
ko gerp neišeitų, nes tada būtų 
visi laikraščiai tušti. Nebūtų iš
girsta, kad štai tas nuėjo, pada
rė, ji priėmė, jis nusifotografavo, 
nuvažiavo, susitiko, pasikalbėjo, 
įėlė, išgavo, sutvirtino, išrei- 
faląvo, gavo pritarimą, patvirti- 

pažadą ir kt Jei ne tie di- 
delių darbų aprašymai, 'kas tada 
liktų iš viso to darbo ir pozici
jų Svarbiausia įrodyti, kad dir- 
bal/o jei kartais ir nelabai kas 
ffYo darbp išėjo, tai Jau čia la- 
Š^įjolitika.

fi i
. Darbas yra svarbus dalykas, 

svarbu ir duona, tikriau — 
pinigai. Žinome, kad Altą su LB 
g įsi daugiau dėl pinigų, o ne 

darbo. Atiduokime Altai vi- 
sus pinigus, o tegu tą sumautą 
darbą pasilieka LB.

.Suprantama, kad kai kas gali 
nematyti vienų a-r kitų darbų ir 
žygių. Todėl tenka ir pačiam 
žmogui ar veiksniui save lapskel- 
binėti.- Vienas čekas teigia, (kad 
rimtam žmogui visada reikia at
lašiai lįsti pirmyn ir giedoti 
Manių savo garbei, nes jei ne- 
įedosi, tai kas giedos? Nevykė- 
lis gi- visuomet sėdi kur porčiu- 
je, o savęs neįvertinimas tai blo
gusias- žmogaus bruožas. Tai 
tiesiog apgavystė, apdengta kuk- 
Įpmo skraiste. Juk būtų gėda, 
Kad koks nors veiksnys liktų ne- 
Žįnomas, neišgarsintas, paslėpti 
jo darbai nuo visos visuomenės. 
Slėpti tuos darbus būtų nuodė- 
Įhė?’-Tr todėl tenka pasakyti, kad 
žmonijos istorijoje tebuvo tik vie- 
Ha tobula organizacija, tik vie- 
Has Hobulas, neklaidingas viene
tas, tai lietuviškasis veiksnys- Jo 
begalima nei pamokyti, nei pa
kritikuoti, .jis ne koks ten Ameri- 
los- -prezidentas Carteris, kurį 
vaizduoja su arklio dantimis. Lie- 
tuviškasis veiksnys yra dirbąs ir 
todėl nusipelno didelių pagyrimų 
Ikkurios, gink 
pie^ię, .net per sapną, negalima 
užsiminti.
;; žvarbiausia vis per spaudą

tais žmogus gali pražiopsoti ir 
nebežinoti, kada visi mūšiai lai
mėti ir tau reikia vykti i tėvy
nę.

Darbas yra ir sėdėti prie tele
vizijos arba laikraštį skaityti, bet 
kai eina kalba, kas žmogui nau
dingiau ar televizija, ar laikraš
tis, tai specialistai teigia, kad lai
kraštis. Ne vien todėl, kad su 
laikraščiu gali musę užmušti, o 
su televizija ne, bet todėl, kad 
laikraštyje gali visus savo dar
bus apsirašinėti. Taip ir baigia
me šios darbo dienos mintis su 
viltimi, kad netrukus vėl prasi
dės didysis darbas —aiškinima
sis kam priklauso darbai ir pi
nigai ir kas kur turi juos rinkti.

P.P.

— Neieškok didelių upių, no
rėdamas didelę žuvį sugauti.

— Klaidindamas kitus, ir pats 
nesunkiai suklysi.

— Man patinka, kad be cere
monijų, bet su dovanomis.

Makaronų valgymas taip pat nėra 
lengvas dalbas.

ŽODŽIAI IR GYVENIMAS
Mirties draugas

—• Šiandien mirtinai pasiger- 
siml — kalbasi vyrai, eidami j 
irestoraną.

— Eime, aš noriu numirti 
drauge su jumis, — pagautas 
entuziazmo pritarė draugas.

Ne vien duona

— Ne vien duona žmogus 
vas.

— Žinoma, kaip gi be gėrimo? 
— sutiko girtuoklis.

Ponia turistė turistinio laivo 
kapitonui:

— Ponas kapitone, visi man 
sako, kad jūs esate didžiausias 
melagis šitoje navigacijos zonoje-

— Pone, pasakė žemai nusi- 
lenlkdamas kapitonas, — jūs esa
te gražiausia moteris, kurią aš 
kada nors esu sutikęs šiame pa
saulyje.

PAGARBA PROFESIJAI
St. Louis mieste Vienas didelis 

statybos kontraktorius sustabdė 
pusės milijono vertės statybą, 
leisdamas žvirbliui, kuris buvo' 
susisukęs lizdą prie planuojamos 
išardyti sienos, išsiperėti vaikus. 
Paklaustas kodėl taip daro at
sakė:

—> Aš nesu didelis paukščių 
gerbėjas, aš tik parodžiau respek- 
tą kolegai statybininkui žvirb
liui.

— Mano sūnelis bus inžinierius, jis 
labai garbus įvairiems techniškiems 
darbams.

Pieš. Vailzo

DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mta. 1 d.

BALYS PAVABALYS

GRAŽU GROŽĖTIS MIRAŽU
Fotografavo jie mane
Kartu su publika Šaunia.

Fotografavo su prezidentiene, 
Lyg su Amerikos tauta.
Su nekasdiene, tik su vienadiene, 
Nes kitą dieną bus kita.
Žinia, pagerbsime ir kitą.
Po to, žinia, reikės trečios,
Nes taip yra jau sutvarkyta, 
Kad neužtenka tos pačios.

Jos visos džiugina mane,
(Nęt etniškumą, rodos, gražina) t 
Bet mano tėviškės — tai ne 
(Lietuviui skaugmo nesumažina).

B

gy-

— Už dvidešimt metų sakysi 
draugam, kokia mama buvo gera 
virėja, todėl dabar valgyk sriu
bą, ištarė mama savo vaikui.

— Pas daktarą tiek ilgai 
cientas laukė, kad užsikrėtė 
trim ligom.

pa
dai

— Man patinka vykti į aero
dromą ir stebėti, kaip žmonės 
ašaroja laikinai atsisveikinda
mi SU Savo giminėmis ir amži
nai su savo bagažu.

— Mes pradedame pamoką nuo raidės A. Pvz., žodis arbata. Na, 
atsakykite į klausimą, ką geria jūsų mama? — klausia seselė. — Alų, — 
atsako vienas mokinukas.

DUOK, DIEVE, KOJAS

Kai mano kūnui gresia pavojus, 
Aš tuoj šaukiuosi “duok Dieve kojas**! 
Ir instinktyviai rankas pritraukęs, 
Dingstu mušima pradžios nelaukęs.

Kai kitas deras, galvoja, svarsto — 
Aš atsigręžus tiktai už varsnų, 
Ir jeigu priešas dar vis man graso — 
Nieko nelaukęs nusiaunu basas.

šitokis mano sportiškas būdas, 
Koks aš bebūčiau riebus ar kūdas.
Galia prisiekti, net atsiklaupęs, 
Jis mano kailį yra sutaupęs.

Nepaskaltykit mane bailiausiu, 
Nelabai noriu būti kvailiausiu, 
Kur nesu tikras pergalės laurais, 
Nerizikuoju aš savo kaulais

Būtų tik niekis garbingai žūti, 
Jei po to gyvas galėčiau būti, 
Ir, kaip didvyris, pakeltu ūpu 
Solidną čėrką kelti prie lūpų.

Bet žuvus baigias, aišku savaime, 
Tavo varginga žemiška laimė. 
Kas, kad dar noras gyvent vilios, 
Bet tu negrįši Jau atgalias...

Nebeprisėsi tu jau prie bonkos, 
Nepatrepsėsi tu linksmos polkos, 
Užmirštas tapsi tuojau visų,
Nebemokėsi daugiau taksų...

Tad kolei tokia dalelė mūsų. 
Geriau aš šiapus velėnos būsiu,
Kai visur tyku — aš drąsiai rėksiu,
O kai pavojus — tuojau pabėgsiu...

Vacys Petrauskas

ŠEIMYNINIS GYVENIMAS
Apie šeimyninį gyvenimą la* 

bai daug rašo visas pasaulis, net 
ir mūsų ,Ateitis** arba „Laiškai 
lietuviams**. Žodžiu, šie reikalai 
labai aktualūs visoj žemės siste
moj. Komunistinė „Šluota!“ patei
kė John Goodsel istoriją, kurią 
išvertė J. Suveizdis, ir mes čia, 
kaip tinkančią abiem geležinės 
uždangos pusėm, pakartojame:

,Ar jūs laiminga šeimyninia
me gyvenime? Atitinkate jūs ir 
vyras vienas kitą? Ar jūs ištekė
jote už tokio žmogaus, apie ku
rį svajojote? Ar esate jam gera 
žmona?

Štai kokius klausimus man pa
teikė sociologinė anketa ,Ar lai
mingas jūsų šeimyninis gyveni
mas?** Deja, aš nesugebėjau tei
singai atsakyti beveik nė į vieną 
klausimą. Ir netgi nė į vieną ne
teisingai!

O aplamai —i spręskite patys, 
ar galėjau aš teisingai atsakyti, 
štai tie klausimai.

KLAUSIMAS. Kaip jūs tvarko
te šeimyninį biudžetą?

ATSAKYMAS. Ir aš, ir vyras 
nepakenčiame išlaidumo: jis — 
mano, aš — jo.

K. Ar jūs turite bendrų inte
resų?

•A Ne. Jo gyvenimo aistra — 
žvejybą. Aš neapkenčiu to bega
linio ir beprasmio sėdėjimo drėg
mėje. Jis mėgsta filmus, kur vyks
ta pasiutusios gaudynės automo
biliais ir šaudymas, aš gi dievi
nu filmus apie aristokratus ir mei
lę.

iK. Jūs greit įsižeidžia!?
lA Ką reiškia „greit**? Įsižie- 

džhi, jeigu paklausta, ar aš ne- 
per sena, kad paplūdimyje užsidė- 
čiau bikinį, jis atsako „taip!1**

K. Ar dažnai jūs koliojate vy
rą?

A Turiu gi aš su juo kaip 
nors kalbėtis!

K. Ar jūs turite bendrą tikslą 
gyvenime?

A. Mes abu norėtume pratur
tėti. Tačiau, deja, mes to nie
kada nepasieksime, kadangi mu
du apsrvedėme!

'K Ar erzina jūsų vyrą smulk
menos?

■A Kiekviena smulkmena! Ko
jinės, paliktos vonioje. Pamestas 
automobilio raktelis. Telefono ra
gelis, paliktas ant stalo. Užmirš
tas užsukti čiaupas virtuvėje ir 
dėl to kilęs visai mažytis tvanas.

K. Ar skatinate vyrą jo darbe? ’ 
A. Be abejo! Aš dažnai paklau

siu, kada gi pagaliau jam pakels 
atlyginimą?

K. Jums patinka kalbėtis dvie
se?

A. O, taip! Klabėti labai pa
tinka! Nepatinka tik išklausyti 
vienam kitą.

•K. Ar jūs stengiatės ugdyti vy
ro pasitikėjimą savimi?

A. Be abejonės. Aš dažnai sa
kau, 'kad kiekvienas vyras, turė
damas jo smegeninę, būtų seniai 
išmokęs išsikepti kiaušinienę irs 
išsiplauti kojines. Jis savo ruož
tu tvirtina, kad net pusprotė jau 
būtų išmokusi pataisyti perdegu
sį kamštį elektros skaitiklyje.

K. Ar kaltinate vienas kitą, iš
tikus kokiam nors nemalonu
mui?

A. Beveik visada. Tačiau ret
karčiais mes apkaltiname vaikus, 
o dažniausiai — 'kits kito gimi
nes.

K. Ar turite kantiybės ir abi
pusio supratimo savo šeimyninia
me gyvenime?

A. O ką? Argi būtina?

NEVYKĖLIS

— Vakar pas Joną buvau pas- 
skutinį kartą! — pasakė draugei 
mergina.

— Tai ką, ar jis taip grubiai 
prie tavęs kibo?

— Tik įsivaizduok —tas niek
šas nieko daugiau nesugalvojo, 
kaip visą vakarą skaityti man 
savo eilėraščius.

SVERIA VALANDĄ

Egėręs pilietis prieina prie 
mašinoms statyti stulpelio ir 
įmeta pinigą. Paskui Saukia:

— Keistas dalykas! Pasirodo, 
kad aS sveriu vieną valandą.

LAIM
— AS neturiu laimės mote

rų tarpe, — skundėsi vienas 
senbernis.

— Nenusimink, brolau, tai 
ir yra laimė.

PAVĖLAVIMO PRIEŽASTIS

Škotė pavėlavo į spektaklį.
— Ar tu žinai, kiek kainuo

ja bilietai?! — Saukė įpykęs 
vyras. — Kur tu taip ilgai sėdė
jai?

— Stovėjau parfumerijos 
parduotuvėje.

— Kokių galų ten laukei? 1
— Laukiau, kol mano rūbai 

prisigers kvepalų aromato.
KAM OBUOLYS

SIUVYKLOJ

— Kodėl obuolys jūsų firmos 
ženklas? — teiraujasi pirkėjas.

— O, jei ne obuolys, tai kur 
šiandien būtų drabužių preky
ba? — Šypsojos siuvėjas, prisi
mindamas rojaus obuolį.

PAGEIDAUJANTIEMS 
UETUVIŠKŲ 

KEIKSMAŽODŽIŲ
— O tu rupūžgalvi!
— Kad tave vėtros padangėm 

nešiotų!
— Kad tu nueitum sausom 

giriom!
— Kad ant tavęs būtų Šunvo

čių tūkstantis!
— Kad tau naginė prarytų!
— Kad tu visą amžių stip- 

tum!
— Kad tu staugdamas nuei

tum!
ILGAAMŽIS

— Niekada negėriau, nerū
kiau, nelaksčiau paskui mergi
nas ugi 12 m. savo amžiaus, to
dėl ir sulaukiau 82 metų.

DVIRATIS GARAŽE
Dvi merginos paplūdimyje 

gėrėjosi pro akis slenkančia 
scena, kur jaimAiSė ir atletiš
kas vaikinas, žingsniuodamas 
kiek galint išnašiau.

__Tai toks, kur man patin
ka, — tarė viena.

— Na, aš nežinau, — atsakė 
kita. Turėjau, žinai, draugę, ir 
ji ištekėjo už vyro, kuris, įsigi
jęs garažą dviem automobiliam, 
jame telaiko tik dviratį,

TA PATI ISTORIJA
Du senyvo amžiaus piliečiai 

labai susirūpinę jaunosios kar
tos likimu.

— Kas bus su mūsų vaikais?
— Pasens ir susirūpins jau

nosios kartos likimu.
TRAKTORIUS BIRŽŲ 

RAJONE

— Ar Ilgai arsi žpmę nosimi?
— Kol traktorius stovės re

monte.
__ O kiek jis stovės?
— Kol arsiu žemę nosimi.

LABAI SVARU

— Jūsų restoranas labai šva
rus.

— Ačiū. Kodėl tamsta tokios 
nuomonės?

— Visi valgiai atsiduoda 
muilu, — atsako valgytojas.

Spygliuotines mintys

— Sakydamas tiesą gal ir įsi
gysi teisingo žmogaus vaidą, bet 
prarasi draugus.

Kauno “Pirmūno” gamykla, kaip čia rodo “Tiesa”, pagamino milžinių, 
kus puodus, kurių nereikia, kad greičiau įvykdytų planą.

INFLIACIJA
— Kada valdžia išleidžia dau- ' 

giau negu ji gauna ir kada darbi
ninkas uždirba daugiau negu jis 
padaro — šitas tuštumo jausmas 
jūsų kišenėje ir vadinasi infliaci
ja.

— 'Vienas pilietis pasakojo, 
kad jo žmona yra išradusi būdą 
kovoti su infliacija: „ji išleidžią 
visą mano mėnesinę algą pirmą
ją savaitę — kol dar kainos ne
pakilę**.

— Ūkininkas, suvalgęs valgyk
loje gabaliuką kumpio: „Pagal 
tai, kiek ji man paskaitė už šita 
sumuštinį, mano kiaulės turėtų 
būti vertos po 3060 dol.**.

— Vakar turėjau pakeisti smul
kius pinigus į ir gavau
sumokėti 35 centus.

— 'Matrona, išeidama iš ban
ko: Tai ir yra kodėl man bankai 
taip patinka: jie niekuomet net 
nepaklausia, ką aš, dėl Dievo 
meilės, darysiu su tokia krūva 
pinigų.

Parinko J. Kat.
trr

Jis linksmas ir mums Unksmofca, 
Jo žvilgsnis mus veikia.
Amerika verkti nemoka,
Ir negali, nes juoktis reikia.

B. Pavabalys

DRAUGO JUBILIEJUS

Greit Draugo jubiliejus, 
Septyniasdešimt metų, 
Bet turi dar aliejaus 
Varyt veikimą platų.

— Tiek priviso vunderkindų, 
kad labai originalu būti papras
tu vaiku.

— Deja, ne visi žmonės išmo
ko kalbėti žmoniškai.

— Viskas gyvenime tarpusa
vyje susiję, todėl be ryšių ge
riau negyventi!

— Automobilių išradimas pa
naikino arklių vogimą.

— Kad jau pavasaris, suži- 
I nau. kai ateina kaimynas ir pa
siskolina Žolei piauti mašiną, 
atnešdamas atgal sniego valy
tuvą.

— Reikia tausoti senų dar
buotojų sveikatą, kol jie dar 
jauni!

— Pasaulis laikosi ne tik ge
nialiomis mintimis, bet ir ge
nialiais darbais.

— Jei dovanų karalius mirė, 
kreipkiB į pažinčių karalių...

— šeima — tai ląstelė, kuri, 
deja, dažnai dauginasi skilimo 
būdu.

Jis rašė apie veiklą,
Bendruomenę ir Vliką
Kaip reikia kepti steiką
Ir mušti bolševiką.

Jis rašė apie salę
Ir bankus, ir bažnyčias,
Ir skautę ir skautelį,
Rėmėjus arba vyčius.

Minėjo putnamietes,
Jos demonstruoja minkus, 
Saulius ir birutietes
Arba ateitininkus.

Jis rašė, kas gyvena,
Kas veikia ir kas juda,
Apie mokslus ir meną, 
Teatrą ir Alvudą

Jis rašė, kas dar skuba, 
Kas eina kur ir kviečia
Ir apie Dzūkų klubą,
Ir klubą panevėžiečių.

Pakelkim už leidėjus 
Visi po porą Šatų, 
Už "Draugo” jubiliejų
Septyniasdešimt metų.

Mikas Mužikas



e DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 1 d.
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LIETUVIŲ JAUNIMO DELEGACIJA 
PAS POPIEŽIŲ

Liet, jaunimo kongreso delegacijos susitikimas 
su popiežium Jonu Paulium U-ju

PAULIUS KURAS

buvo

čiui, prelatui L. Tulabai ir visai 
Vilią Lituana administracijai, 
kun. V. Šarkai ir Sauliui Kubiliui 
už įdėtas pastangas, mums suruo- 
šiant progą pasimatyti su popie
žium. Visi, kurie dalyvavo tame 
pasimatyme tikrai neužmirš to 
įvykio. Tikimės, kad šitas jauni
mo delegacijos susitikimas ir 'Lie
tuvos vardo iškėlimas liks svar
biu įvykiu ir Lietuvos laisvinimo 
darbuose.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Marąuette Parke parduodamaa

NAMAS IR TAVERNA
Dėl informacijos skambint 

776-4956

IANUOMOJAMA — FOR RENI

REAL ĖST ATE B E A L ESTATE

Reikia spaustuvei laužytojo* 
ar laužytojo paruošti darbus 
offsetui. Turi mokėti lietuvių 
kalbą ir turėti patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-950L 
Prašykite reikalą vedėjo.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
8 ‘ kamb. mūr. bungalow. Creng- 

tas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
žas. Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry
žiaus ligoninės. Tuoj galima užimti. 
Idealu didelei šeimai.

2 po 4 kambarius mūrinte Brighton 
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. I

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax

N o ta r y Kep u b Ii c

2951 W. 63rdSt., 436-7878
839-1784 arba 839-5568
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PIRKĖJO LAIMEI
Pulkui mūrini*. Apie $10,000 pa

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

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

Išnuom. Marąuette Parke 5 kam
barių butas 2-me aukšte. Naujai 
dekoruotas. Pageidaujama pensi
ninkai. Telef. 778-6676.

Išnuomojamas namas HOT SPRINGS, 
ARK., 2 miegamieji. Gerame rajone. 
Skambant po 6 vai. vak. Chicagoje 
telef. (312) 925-2580.

Išnuom. 4 kamb. apšildomas butas 
vyresnio amž. porai. Arti 70-tos ir 
Talman. Skambint 476-5264.

Daugiau negu pusmetį prieš 
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso atidarymą iškilo min
tis, kad lietuvių jaunimas, suplau
kęs į Europą Jaunimo kongresui, 
turėtų ištirti galimybes susitikti 
su popiežium Jonu Paulium H. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdybos iniciatyva prašy
mai Šiuo reikalu buvo išsiųsti lie
tuvių atstovams Romoje. 
I Po ilgo ir neaiškaus laukimo 
IV PLJ kongreso studijų dienų 
metu Koenigsteine, V. Vokieti
joje, Uetuvos atstovas prie Sv. Sos
to St Lozoraitis, jr., pranešė, kad 
yra rezervuota 18 vietų Jaunimo 

'kongreso atstovams popiežiaus 
Jono Pauliaus II audiencijoje rug
pjūčio 1 dJ Kadangi šis reikalas 
galutinai buvo išspręstas tik Jau

slumo kongreso studijų savaitės : 
•metu, todėl nebuvo pranešta at- : 
stovams iš anksto pasiruošti < 
prieš kongresą ir taip pat išlai- 1 

>aos nebuvo numatytos Jaunimo s 
^kongreso sąmatoje. Buvo abe- 1 
Jonių, ar susidarys jaunimo gru- 1 
pė, kuri galėtų vykti į audieciją. 
Susirūpinęs ir suprasdamas Šito- 
Jfcjo įvykio svarbą Lietuvai ir lie- 
tuviams, prel. Tulaba, Romos Vi
lią Lituana direktorius, prižadė
jo visiems Jaunimo kongreso de- 
Jegacijos nariams nakvynę su I 
maistu trims dienom veltui!
I Dd Jaunimo kongreso užbaigi- > nijos, apsirengusi tautiniais dra- 
žno užsirašė daugiau kaip tris
dešimt kongreso dalyvių ir atsto
vų vykti į pasimatymą su popie
žium Romoje. Su didėjančiu de
legacijos skaičiumi mums buvo 
paskirta 
•vietų pasimatyme.

Per tą pačią paskutinę Jaunimo 
kongreso savaitę rengėjai susime
tė ir sudarė projektą paruošti 
tris atskiras dovanas, kurios bū
dų įteiktos popiežiaus pasimaty
mo metu: 1. visų kongreso atsto- į visais. Kai priėjo prie mūsų dele- 
vų ir dalyvių pasirašytą sveikini- gacijos, jam išaiškinome, kad esą- 
mą, 2. kraštų atstovų pasirašy
tą sveikinimą ir 3. mums spe
cialiai išlietą varinę lėkštę. Šita 
lėkštė vaizdavo jauną bešokan
čią lietuvių porą ir ant jos pri
dėtas IV PLJ kongreso sveikini- 
inas.

Vakarų Vokietijos lietuvių ku- 
nigo V. Šarkos dėka transporta- 
ęijos keblumai iš Frankfurto į 
Romą buvo sutvarkyti. Sekma- 
dienio vakare, liepos 29 d. 27 
akmenų lietuvių jaunimo delega- 
čija išvažiavo į Romą — į pasi
matymą su popiežium. Trauki
mo kelionė per Vakarų Vokieti- 
ją, Šveicariją ir Italiją užtruko 
apie aštuoniolika valandų. Nors 
kelionė buvo ilga, lietuvių dai
nos ir kalbos sutrumpino laiką ir 
sumažino vargą. 
> Pagaliau atsiradome Romo
je pirmadienį po pietų. Mūsų gru
pės vadovas Saulius Kubilius, vie
nintelis lietuvių jaunimo atsto
vas iš Italijos, mus nuvežė Ro
mos kratančiais autobusais ir nu
vedė Romos siauromis gatvėmis 
j Vilią Lituaną. Ten susitikome 
su anksčiau atvykusia delegaci
jos dalimi.
1 Vilią Lituana administratorių 
geroje priežiūroje ir Sauliams pės- 
čių ekskursijų įvairumu mes visi 
galėjome jaustis kaip namie ir! 
taip pat pamatyti visas senosios 
Romos įdomias vietas. Vakarus 
irgi praleidome įdomiai: buvo
me ,^idosc< operoje, pastatytoje 

lauke senojo Romos pastato griu
vėsiuose ir buvome Beethoveno 
koncerte.

Greitai priartėjo trečiadienio 
popietė — ir pasimatymas su po
piežium. Nors pasimatymas tu
rėjo prasidėti 6 v.v. lauke, Šv. Pet
ro aikštėje, mūsų būrys jau ten 
buvo 4. v.p.p. Ten susitikime su 
dar kitais mūsų delegacijos na
riais. Iš viso daugiau kaip pusė 
Jaunimo kongreso atstovaujan
čių 13 kraštų buvo reprezentuoja
mi mūsų delegacijoje. Daugumas
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Siaurės Amerikos atstovų 
ateitininkai.

Koks buvo m ūsų 35 asmenų de
legacijos nustebimas, kai sargas 
nuvedė mus iki mums skirtos vie
tos. Mes buvome pirmame treč
dalyje rezervuotų vietų nuo po
piežiaus sosto. Mes buvome visai 
šalia popiežiaus tako, kuriuo jis 
turėjo nueiti iki savo sosto.

Popietinė saulė' smarkiai kai
tino visą aikštę, o žmonės rin
kosi ir rinkosi, kol susirinko dau
giau kaip 5,000. Kaip įdomu bu
vo klausyti įvairių delegacijų ir 
žmonių grupių dainų, belaukaint 
popiežiaus atvykimo.

Sulaukus šeštos valandos, bu
vo matyti popiežiaus malūnspar
ni atskrendant iš jo vasarinio 
namo į Vatikaną. O pora minu- 

šių po šeštos jau popiežius va
žiavo atvira mašina, kurioje jis 
stovėjo ir mojavo visiems susirin
kusiems aikštėje. Apvažiavus 
aikštę, mašina sustojo prie tako, 
kur mes laukėme su didelę iš
kabinta Lietuvos vėliava ir daug 
nekantrumo. Mūsų delegacija bu
vo susigrupavusi taip, kad iš vie
no galo, laikydamas vėliavos šo- : 
ną, stovėjo Paulius Kuras iš Ka
nados, Danguolė ir Gabija Juo
zapavičiūtės iš Kanados su pasvei
kinimais įteikti popiežiui, Onutė 
Virbickaitė iš Didžiosios Britą-

t 
i

Paieškojimas
Paieškomas Justinas Tumas arba 

jo sūnus Albinas, gyvenę šiuo adr.: 
6816 S. Rockwell St., Chicago, III. 
60629. Rašyti: Vida Grabauskienė, 
3953 S. Campbell Avė., Chicago, IU. 
60632; arba Norvilienė Stefanija, An
tano, 235840 Klaipėdos raj., Gargždai, 
Liepų g-vė Nr. 9, Llthuania, S. S. R. 
Rašyti angliškai arba lietuviškai.

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

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

WAITER - WAITRESS

M 18CELLAN EO U S

b ūži a i s, su Arvydu Žydu iš JAV, 
kartu laikydami tą varinę lėkš
tę įteikti popiežiui, ir Aleksand
ras Valavičius iš Brazilijos, lai
kydamas v-kitą vėliavos šoną. Kita 

ir daugiau rezervuotų j dalis stovėjo užpakaly mūsų, o 
| mūsų fotografai stovėjo ant kė
džių dar už jų. Buvo ten tiek 
žmonių, kad nebuvo kaip nė ap
sisukti savo vietoja

Popiežius pamažu ėjo taku šyp
sodamasis ir sveikindamasis su

me lietuviai, Jaunimo kongreso 
atstovai, su dovanomis jam įteik
ti. Jis sustojo ir praleido daugiau 
laiko su mumis, negu su kokia 
kita delegacija.

Priimdamas kiekvieną sveiki
nimą, jis perskaitė ir padėkojo, 
o ypatingai buvo patenkintas va
rinės lėkštės dovana.

Kalbėdamas angliškai, jis klau
sė, kiek mūsų yra, iš kur mes vi
si esame, kokio didumo ir kaip 
pasisekė Jaunimo kongresas, kur 
kongresas vyko ir daugiau. Mes 
jo prašėme neužmiršti Leetuvos ir 
lietuvių savo maldose.

Pasisveikinęs su likusiom delega 
cijom, jis nuėjo iki savo sosto 
ir pasakė kalbą. Po savo kalbos, 
kurią jis pasakė net penkiomis 
kalbomis, popiežius pasveiki
no visas atvykusias jį pamatyti 
delegacijas pavieniui. Priėjęs prie 
lietuvių delegacijos jis angliškai 
pranešė visiems susirinkusiems i 
kad audiencijoje dalyvauja IV 
PLJ kongreso delegacija, kad bu
vome tarptautiniame kongrese ir 
dalyvavome programoje Anglijo
je ir Vokietijoje. Mūsų delegaci
ja atsistojo, iškėlė Lietuvos vėlia
vą ir sugiedojom Tautos himną. 
Tuo metu popiežius davė ypa
tingą palaiminimą Lietuvai ir vi
siems lietuviams.

VASAROS VIDUDIENIS
LIUDAS DOVYDĖNAS

Admirolas gieda, žalmargė grįž
ta, mano velnias, varnėnų kondo- 
minijum, vasaros vidudienis, gal
vą iškėlus, susitikimas prie upės, 
karalius ir vieversys ir kiti pasa
kojimai.

Išleido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė, 242 pusi. Kai
na su persiuntimu $8.75. Illinois 
gyventojai prideda 40 et. taksų. 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63 r d SL, 
Chicago, IU. 60629

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS FLKPRESS 

2501 W. 69 St, Cliicago, III. 60629

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Telef. — 925-2737

Vytautas Valantinas 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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P L U M B I N G
Ucemsed, bonded, insured

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

SERAPINAS — 636-2960
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHiniiiiuuiniiM.Į.Įfii

Savininko parduodamas mūrinis 9 
metų senumo namas. Bungalow — 3 
miegamieji, 1^ vonios. Centr. vėsi
nimas. 2 maš. garažas. Ant 57-os 
arti Pulaskl skambint 284-854$.

l

Valdis Real Estale
2625 West 71 s* Street

Tel. 737-7200 ar 737-8534

We need high caUber mature people 
to worik full or part tlme, mostly 
for fcunch, no weekends, Sorne coUege 
preferred, būt not necooaary. ExcelL 
opportunity for housewivea intereattd 
in part tlme work. Prestlgtoua 
clientele, excelL woriklng condltiona

Contact Tom Heffron.

university club

DĖMESIO!

PACKAGE E1PRESS AGENCY 
MARIJA NOREUUEN*

SIUNTINIAI j LIETUVA 
lobai pageidaujamos geros rūšie* 

prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 W. 60 St., Chicago, IU. 60029. 

TEL. — WA 5-2787

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

TeL — WA 5-8063

Savininkas parduoda l*/2 aukšto mū
rinį namą su pajamom. Arti susisie
kimo ir mokyklos. Ant 66-tos, į va
karus už Kedzie. Skambint (kalbėt 
angliškai) po 5 vai. vak. telefonu 
737-6447.

By owner — Clean brick bungalow 
3 bdrms, 1^2 baths, finished porch. 
Dining, living rm. & bedrms, w/w 
carpeting. Finished be m t., wet bar. 
Gas h. w. heat, 2 car gar. Immed. 
occupancy. Marąuette Pk. 737-4583

SAVININKAS PARDUODA
Manjuette Parke 3-jy miegamų 

mūr. bungalovv.
Centr. vėsinimas. Alyva apšild. 
Rūsy kambarys su tualetu ir 

. “shower”. Garažas.
Skambint 349-6873

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUUIIIIIIIIIII

NAMUS 
PARDUODAM^- PERKAME 

Turime pirkėjų su pinigais 
Skambinkite dar šiandien 
BALIS REAL ESTATE 

581-4646 
HIIIIIHIIIIIUUIIIIIIU1UUIIUU11111II11111U1I

HELP WANTED — MOTERYS

CLERK TYPIST
Variety of duty. Mušt have 
typing, adding machine and 

calculator exper. Salary 
commensurate with ability.

226-4242 E. O. E.

OF CHICAGO

76 East Monroe Street

726-2840

11111111111111111111111111111111111111111111111111111

TELLERS
FOLL TIME

EXPERIENCED OR WILL 
TRAIN

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

Ask for Mr. Tenbrook
824-8101

PUSMEČIUI 
$103.00 Chicagoje 

077.00 
Clceroj e
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.

6455 So. Kedzie Avenue
J. BACEVIČIUS — 778-2233

I 
I

TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Deckj 
Tel. 585-6624 po 5 v. vak.

Kalbėti lietuviškai

ELEKTROS
ĮVEDIMAI —. PATAISYMAI 

Turiu ‘ Chicago* mieato leidimą. 
Dirbu ir ulmleaty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai.
4514 S. Talman Avė. 927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuill 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paproty*. Biznieriai ja* pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams 
tinęs korteles.

Kreipkitės į 
traciją visais 
Būsit* patenkinti mūsų patarnavi
mu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

turėti gražias vizi-

MDnUgo" adminU- 
panašiai* reikalai*.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632, telef. 827-5980

| Pastebėtinas faktas, kad popie- 
Ižius Jonas Paulius II daugiausia 
| laiko praleido prie lietuvių dele
gacijos ir kad jis vien tik Lietuvai 
paskyrė ypatingą palaiminimą 
po savo kalbos. Šitie įvykiai aiš
kiai įrodo tą ypatingai svarbią 
vietą, kurią Lietuva užima popie
žiaus mintyse.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d., 
mūsų grupė išsiskirstė, visi išva
žinėjome savo keliais — atgal į 
savo namus arba dar toliau per 
Europą.

Visi Jaunimo kongreso delega
cijos atstovai labai dėkingi PLJ
sąjungos valdybai, St Lozorai- ui|||||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiinuilli

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIi

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

Tek 376-1882 arba 376-5996

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldllll
M. A. ŠIMKUS

NOTARY RUBLIO 
1NCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ Iftkvietimai. pildomi 
PILIETTBes PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUillIIlllliiiH

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St, tek 776-1486 
imiiimiiiiiiimimmiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiir

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
Telef. GA 4-8654 

3208y2 W. 95th Street

NORI PIRKTI

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS
AUKSO BRANGENYBES.

Deimantus. brangakmenius. auksi
nius kišeninius laikrodėlius ir "Jado” 
papuošalus. Mokamos aukščiausios 
kainos.

Skambint 236-9830 arba 891-3334

Ieškau pirkt senus medinius baldus 
gamintis prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir “Oriental” kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312 - 891-3334

BEAL ESTATE

PARDUODAMAS NAMAS 
KAUNI; LIETUVOJE 

Naujai pastatytas, erdvus, 3 miegami. 
Garažas ir didelis kiemas.

Kreiptis j MR. VAN HOUTEN (Ka
nadoje), teL (410) 802-7020 — dar
bo valandomis.

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

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

Taverna ir 4 
nuo California 
žeminta kaina.

kamb. mūrinis. 1 rytus 
Avė ir 7I-os g-vBs. Nu- 
$45,000.00.

NUOMAVIMASBUTŲ
Namų pirkimą* Pardavimas 

Valdymas

Draudimai iocome T*x 

Notariataa Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

MICHIGAN — MICHIANA
Rustic 2-3 bedroom home. spacious 
living room with fireplace. Beach 
rights. Anxioua to sėli. 367,500.00.

Ritter & Heinz Realtors
New Buffalo.. Michigan 

616—469-3950

NAŠLE PIGIAI PARDUODA I
2-jų aukštų namą. $42,000.00. 
1435 S. 51st Avė., Cicero, HL 

656-1855

2-jų butų modemus 11 metų senu
mo mūro namas. Pilnas įruoštas rū
sys. Pajamos aukštos. Marąuette 
Parke. $85,000.

NAUJA GATVE
Geras gyvenimas ir investvimas ant 

69-tos. 2-jų aukštų gerai piržiūrėtas 
mūr. namas. 3 miegami. Pilnas rū
sys. Prieinama kaina.

BALTIC ESTATES 
Priemiestyje lietuvių kolonijoje 

tarp Lemont ir Ori and Park vieno 
akro sklypai. Kelias, garažas ir elek
tra įvesta.

52-ra prie Pulaskl mūr. Georgian. I 
Garažas. Pilnas rūsys. Duokit 
siūlymą. $53,500.

CENTURY 21 —
GDESE REALTY

Tel. 424-3100

pa-

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

bu- 
ga-

70 Ir Maplewood. 2 aukštų 3-jų 
tų mūr. pajamų namas. Taip pat 
Urnos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. 
Nebrangus.

72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas, {reng
tas rūsys. Pamatykite šiandien.

43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 
skiepe. $49.500.

Bridgeporte —— puikus Investavimas. 
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
metinių pajamų. Kaina $54,000.

59 Ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. Dėl informacijos 
skambinkit mums.

67 Ir Pulaskl. Naujas 3-jų miegamų 
bungalovv. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien.

Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero 
Liuksusinis 3 miegamų. “tri-Ievel”. 
Pamatykite šiandien.

Budraitis Realty Co
4243 W. 63rd Street

Tel. 767-0600
Mes turime kompiuterj ir esame 

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

TE LLE R
F U L L TIME

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

SEE MRS, MAESTRE 

PROSPECT FEDERAL SLAVINGS 
AND LOAN A SSOCI ATION 

1715 W. 47tii St. — TeL 523-3145

THE DĖS PLAINLS BANK 
1223 Oakton Street a 

Dės Plakies, Illinois- 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiuiuuiuiiiiiniu

HELP WANTED — VYRAI '

Secretary-Dictaphone
FULL OR PART TIME

REIKALINGAS
RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS

5 dol. į valandą. Kreiptis po 7 v. v. 
7207 S. Fairfield Avė.

Interesting work.
Pleasant working 

condi tiems. 
Good salary.

Mušt be fast and 
accurate.

P U L A S KI - D E V 0 N
TEL 725-7426

HELP W ANTED VYRAI

MACHINE OPERATORS
NIGHT SHIFT

Horizontai Boring Mill 
Turref Lathe Operatore 

Numerical Control Oper’s
You will work from blueprints, 

do own setup, inspect own work 
and maintain a high level of qua- 
litjy.

Excellent wages and benefita. 
plūs night shift premium, 

Apply in person or call

496-7400
Tom Heher

Rousselle Corporaf  ion
ALCOE STANDARD CO. 

7201 S. Narragansett Avė. 
An Eąual Opportuntty Empioyer

C U STODIA N 
Responsible person needed for full 
tlme custodial work in local schoal. 
Contact NSSEO at 500 S. Plumgrove 
Road, Palatine

TEL. 359-2110

MACHINIST
dependable man with a minimum of 
2 years experierrce working with a 
Bridgeport, lathe, surface grinder & 
s imi! a r equipment. Mušt make own 
sėt ups. Small company offers ezcel- 
lent salary & benefits.

Contact Mr. Hughes 675-8473 
LIPSNER SMITH CORP.

4700 W. Chase Avė., Lincoimrood, HL

SIDING-SOFFIT & FASCIA
INSTALLERS

Mušt have own truck and tools. 
Year round work.

Call Chuck 284-0988
MAINTENANCE SUPERVISOR
Major processor of nonferrous 

metai* reąuires two maintenAnce 
crew supervisors for the 2nd and 3rd 
shifts. Ability to lead men, unders- 
tand machinery repair and weldings. 
BackgTound in troubleshootings. Salary 
$15,000 plūs. Call Mrs. DeForest at 
664-8800.

L1SSNER CORPORATION ...
1000 N, North Brancb Street

METAL LEAF GILDER

ARMAND TJgE & CO.
350 W. Erie Street 
Chicago, m. 60610
Apply In Person

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiem* pasiskaityti.

HELP W A N T E D — F E M A L E

— N 0 W H I R I N G —
P.Y.A. - M0NARCH FOOD SERVICE 

Dės Pleinės, Illinois
V KEY PUNCH OPERATOR
V SECRETARIAL

DAY TIME POSITIONS

Contact: DOLORES 694-4600
H’Mtahyi — 9 A_5L . 4 PM

Ajj EouaJ Opportunity Kmpksyar
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Spalio 13 d. — “Ateities” žur

nalo vakaras Jaunimo centre.
— “Nerijos” skaučių tunto 

10 metų sukaktuvinis vakaras 
Šaulių namuose.

— LB Brighton Parko apy
linkės tradicinis rudens vaka
ras Aižinų svetainėje, 3800 So. 
California Avė.

— LB Cicero apylinkės tra
dicinis metinis balius Šv. Anta
no parap. salėje.

Spelio 14 d. — Smuikininkės 
Elenos Kuprevičiūtės ir pianis
to Andriaus Kuprevičiaus kon
certas, ruošiamas “Margučio”, 
Jaunimo centre.

— Rašyt. V. Krėvės 25 m. 
mirties sukakties minėjimas, 
ruošiamas Dzūkų dr-jos Jauni
mo centre.

Spalio 19—20 d. — Akade
minio skautų sąjūdžio metinė 
šventė Jaunimo centre.

Spalio 20 d. — Rudeninis 
plaukiojimo sezono parengimas 
Šaulių namuose.

Spalio 21 d. — Aktoriaus J. 
Kelečiaus rečitalis Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 17 d. — Chicagos An
glijos - Britanijos klubo vaka
ras Jaunimo centre.

Lapkr. 17 d. — VI Tautinės 
šokių šventės lėšų telkimo ban
ketas Olympia Field Country 
klube.

Lapkr. 18 d. — Chicagos liet. 
Styginio ansamblio koncertas 
Jaunimo centro didž. salėje.

Lapkr. 22 d. — Jaunimo šo
kiai Jaunimo centre.

Lapkr. 23 <1 — Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje.

Lapkr. 24 d. — “Suktinio” 
vakaras Jaunimo centre.

Lapkr. 24 d. — Sol. D. Stan- 
kaitytės naujos plokštelės pri
statymo vakarienė Jaunimo 
centre.

Lapkr. 24 d. — Lietuvių ope
ros tradicinis balius su laimė
jimais Liet, 
se.

Lapkr. 30 
šiaudinukų 
centre.

Gruodžio
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
kultūrinei veiklai paremti. But- 
terfield Country^ Club salėje 
(Midwest ir Summit and 31 st.).

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jauni
mo centre.

Gruodžio 7—16 d. — Dail. 
Nasvyčio dailės darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre.

Gruodžio 8—9 d. — “Himnai 
ir raudos” — muzikinė B. Mar- 
kaičio misterija 
400 m. sukakčiai 
ttre.

Gruodžio 16 d.
vilniečių kūčios Jaunimo centre.

ŠILTI TAKAI

Chicagos miesto centre nu
matoma įrengti dengtus, šildo
mus takus tarp vidurmiesčio ir 
geležinkelių stočių. Tam fede
ralinė vyriausybė žada lėšų, jei

savo dalį įneš ir Chicaga.
ILLINOIS RŪMAI CHICAGOJ

Gubernatorius Thompson pa
tvirtino nuostatą, kuriuo ski
riama 181 mil. dol. statybai Uli- 
nois valstijos rūmų Chicagoje.

tautiniuose namuo-

d. — M. Astrienės 
paroda Jaunimo

1 d. — Banketas

— Vytauto
25 m. su- 
Šaulių na-

- Tautos 
ruošiamas

Vidurio

lit. na- 
salėje.

Vilniaus u-to 
Jaunimo cen-

— Tradicinės

Bugp. 31 — rūgs. 7 d. — Liet. į 
JCįt&likų mokslo akademijos 
suvažiavimas ir Vilniaus u-to 
400 metų sukakties minėjimas 
-Jaunimo centre.

Rugp. 31—rūgs. 9 d. — 
^il. T. Valiaus dailės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoj, Jau- 
himo centre.

Rūgs. 1-3 d. Korp! Neo-Li- 
thuania suvažiavimas Tabos 
’farmoje, Sodus, Mich.

, Rngsėjo 6-9 d. — Santa
ros - Šviesos suvažiavimas Ta- 

;bor karmoje, Sodus, Mich.
Rūgs. 7 d. — Vakaronė su 

lPLB Finansų komisija Jauni
kio centro kavinėje.

Bugsėjo 9 d. — Tautos šven
tės minėjimas, ruošiamas Liet. 

dBęndruomenės apylinkės šv. 
Antano parap. salėje.

LB Lemonto apylinkės ge
gužinė Umbrasų ūkyje.

D,. L. K. Vytauto 550 me
tų mirties sukakties minėjimai 
šaulių salėje, ruošiamas Vytau
to D. šaulių rinktinės.

®i?Sugs. 9—spalio 9 d. — Dail. 
ta Ant. Lipskio keramikos 
darbų paroda St. Balzeko Liet, 
kultūros muziejuje.

Rūgs. 14 d. — Vakaronė su 
VL Būtėnu tema “Kaip infor- 

^inuojama Lietuva” Jaunimo 
centro kavinėje.

Rūgs. 14-23 d. — Dail. Pr. 
Gailiaus paroda Jaunimo cent
re, ruošiama “Santaros - Švie- 

vftOfi’.L
AHAr .

Rugsėjo 15-16 d.
D. Šaulių rinktinės 
kakties minėjimas

finuose.
-Rugsėjo 16 d.

šyentės minėjimas,
LB Marąuette Parko apylinkės, 
parapijos salėje.

Rugsėjo 18 d. — Vargomnin- 
kų^bei muzikų seimas Jaunimo 
centre.
—Rūgs. 21 .d. — LB Vidurio 
pakąru apygardos vakaronė LB 
IX Tarybos reikalams aptarti, 
.Maūnimo centro kavinėje.
^ Rugsėjo 22 d. — “Draugo”' 
dienraščio balius Jaunimo cen-1 
J:re-

Rugsėjo 28 d. — Madų paro- 
‘Ūa, ruošiama Putnamo seselių 
Vėhiėjų Jaunimo centre. 
"„Iftigs. 28 d. — Vakaronė su 
Povilu Gaučiu Jaunimo centro 
kavinėje. *

Kugsėjo 28—spalio 7 d. — 
Dail. Eleonoros Marčiulionienės 
įurinių paroda Čiurlio-nio gal- 
.ienjoje, Jaunimo centre..

Rūgs. 29 d. — Jaunimo cen
tro parengimas salės atnaujini
mui paremti.
. Rūgs. 30 d. — Lietuvių spau- 
dos atgavimo 75 metų sukak
ties 'minėjimas Liet. taut. na
muose, ruošiamas korp! “Nė*o- 
Whuania”.
,n — Madų paroda Putnamo se- 
Belių .jiaudai Jaunimo centre.

Spalio 5 d. — “Nuo dviejų 
ligi penkių” — parodėlė mažų 
vaikų auklėjimo reikalui, Jau- 
nimb centre.'
_ Spalio 6 d. — Lietuvos Duk
terų tajos rudens balius Jauni
mo centre.

— Skautiškas vakaras (skau- 
torazna) Jaunimo centre.

— Liet, fondo rudens vajaus 
banketas Marriot viešbutyje.
— — Zarasiškių klubo rudens 
balius Vyčių salėje.

Spalio 7 d. — Solistės G.
Čapkauskienės koncertas Jauni- 

centre.
— Vilniaus dienos minėjimas 

ritminio centre, ruošiamas Vil- 
, niaus krašto liet, s-gos Chica- 
Igos skyriaus.
» Spalio 12 d. — Vakaronė su 
įrašyt. N. Jankute - Užubaliene 
j Jaunimo centro kavinėje, ruo- 
«Šlama LSS Seserijos vadi jos.
‘ Spalio 12—20 d. — Dail. Van
dos Aleknienės meno paroda.

t Čiurlionio galerijoje, Jauni mn 
^centre, ruošiama LSŠ Seserijos 
• vadijos.

Spalio 26 d. Skautininkų-kių 
Ramovės vakaronė Jaunimo c. 
kavinėje, tema “Pirmos kartos 
lietuvių vaikų intelekto ypaty
bės”.

Spalio 26—28 d. — Teresės 
Gaidelytės dailės darbų paroda 
Jaunimo centre.

Spalio 27 d. — Pabaltijo tau
tų draugystės bakus Jaunimo 
centre, ruošiamas LB 
Vakarų apygardos.

— Marąuette Parko 
mų banketas parapijos

— Cicero jūros šaulių “Klai
pėdos” kuopos tradicinis “Švy
turio” balius Šaulių namuose.

Spalio 28 d. — Liet, muziko
logijos archyvo koncertas Jau
nimo centre.

— Šv. Kalimi Am seserų rė
mėjų metinė vakarienė Marijos 
aukšt. mokyklos patalpose.

Lapkr. 2 d. — “Aukuro” tea
tro pastatymas Jaunimo cent
re.

Lapkr. 2—11 d. — Liet, foto
grafų darbų Vili paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 3 d. — Dariaus - Gi
rėno lit. mokyklos vakaras Jau
nimo centre.

— Amer. liet. inž. - arch. są
jungos Chicagos skyriaus meti
nis balius Liet, tautiniuose na
muose.

— LB Lemonto apylinkės ru
dens balius buv. Operos salė
je, Lemonte.

—- Tauragės klubo metinis 
banketas Šaulių namuose.

Lapkr. 4 d. — Marijonų ben
dradarbių žaidimų popietė vie
nuolyno svetainėje, prie “Drau
go”.

— “Aukuro” teatl© pastaty
mas Jaunimo centre.

Lapkr. 10 d. — Chicagos 
aukšt. lit. mokyklos balius Jau
nimo centre.

— Korp! Neo-Lithuania me
tinė šventė Liet, tautiniuose na
muose.

Lapkr. H d. — “Volungės” 
koncertas, ruošiamas PLJS-gos 
Ryšių centro Jaunimo centre.

Lapkr. 16—25 d. — Dail. 
P. Kaupo dailės darbų paroda 
Jaunimo centre.

Tokius pašto ženklus išleido JAV

NAUJAS VYSKUPAS
Chicagos kaimyninėje Joliet 

vyskupijoje įvesdintas j parei
gas naujas vyskupas Joseph L. 
Imesh,

illlllllillllllllllliillilllllllllllllllilllllllliiii

J. BURKUS

ARTI TIKSLO
“Be šios knygos neturėtų 

būti nė vienos šeimos, iš kurios 
kas nors mirtimi x yra išvykęs 
amžinybėn.”

Iš autoriaus pratarmės

“Sūdavos” leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6.75. Dlinois gyvento
jai prideda 30 et. valstijos mo
kesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.

Chicago, IL 60629
iiiiiiiiinmiiiimiMiiiiiiiiiiiiitmiiitiituti

Mylimam vyrui, tėvui, seneliui ir svainiui

A. t A. VINCUI RYGERTUI mirus,
Bendradarbę BIRUTĘ RYGERTIENĘ, RUGILĘ ŠLfiP- 
KAUSKIENĘ su šeima. GEDIMINĄ RYGERTĄ, HEN- 
RIKĄ KALVĖNĄ ir kitus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Bernadeta Beleškienė 
Vanda Brazdžiūnienė 
Aldona Grincevičienė 
Janina Janulevičienė

Janina Kairienė 
Antanina Sukackienė 
Aldona šarkienė

P A D E K A
1979 m. liepos 14 d. Chicagoje mirus mūsų brangiai Mamai

A. f A.

PETRONĖLEI BLIŪDŽIŪVIENEI
Rugieniūtei

dėkojame prof. dr. J. Meškauskui, p. E. Gailevičiūtei, 
Kožukauskaitei, p. B. Kožicienei, p. B. Jasaitienei, padėjusiems 
mūsų Mamai ligoje.

Širdingas ačiū kun. kleb. A. Zakarauskui, kunj kan. V. Za
karauskui, kun. Juozevičiui, kun. Borevičiui, SJ, kun. Gelažiui, 
kun. dr. Urbonui.

Dėkojame grabnešiams dr. S. Stribiui, p. V. Kožicai, inž. 
V. Lapėnui, p. R. Kaczor, velionės anūkams Almiui ir Arūnui 
padėjusiems Mamai jos paskutinėje žemiškoje kelionėje.

Ačiū visiems aukojusiems šv. Mišias, gėles ir aukas mūsų 
Mamai. 'Dėkojame už pareikštą užuojautą spoudoje ir laiškais.

Kun. dr. Urbonui, p. S. Vadopalienei, p. A. B. Morkiams, 
inž. P. Vadopalui ir šeimai, p. M. Ališauskienei, American De- 
velopment Corp., p. H. Andriulytei, Andriulių šeimai, p. R. Bal
čiūnienei, p. W. L. Baltuškai, p. Bareikienei, p. B. Bužėnienei, 
p. Brown, arch. R. ir p. I. Bočkams, p. Bričkienei, p. J. Carr, p. 
A. A. ChepuI, p. S. J. Cibams, inž. J. ir p. A. Dagiams, dr. A. ir 
p. M. Delta, p. 0. S Deveikiams, p * —
vičiūtei, p. A. ir dr. A. Gaižiūnams, 
Giedra Vyresniosioms, p. D. ir inž. 
inž. G. Jurewicz su šeima, p. J.
kams, p. N. J. Jurgilams, p. Juškevičių šeimai, p. R. A. Kar- 
lov, inž. M. Kligiui, p. Aldonai ir šeimai, p. Birutei Kožicie
nei ir šeimai, p. V. O. Kožicams, .p. V. Kožukauskienei, inž. M. 
Kvedarui, Lietuvos dukterų draugijai,, p. E. ir inž. V. Lapėnui, 
Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos klubui, p. K. A. Lietuvni- 
kams, p. G. ir prof. dr. B. Mačiuikoms, p. E. Markūnas, p. E. 
A. Matiukams, p. E. J. Matulaičiams, p. Genovaitei ir Juozui 
Mažeikoms, p. J. Mikalauskienei, p. | G. Musteikienei, p. V. 
Musteikienei, p. A. Neverauskienei, p. E. Norus, p. E. Narutie- 
nei, p. J. Orillion, p. P. Pairott, dr. J. Paviloniul, p. J. S. Poš- 
kams, p. Z. V. Poderiams, dr. M. Preach, p. A. Račiūnienei, p. 
J. L. Radvilams, inž. L. Radvilai, p. Ramašauskienei, p. M. 
Reinienei, p. Irenai ir inž. A. Rimavičiams, p. A. Rūgytei, p. Z. 
ir dr. A Rukšai, p. E. A. Rukšėnams, p. N. A. Rukšėnams, dr. T. 
ir p. B. Kymantams, p. A. P. P. Sauer, p. M. Balčiūnienei, p. B. 
Šileikienei, p. A. A. Simonaičiaims, p. A. B. Simonaičiams, p. J. 
Sinkevičiūtei, dr. S. ir p. Stirbiams, p. J. ir inž. J. Stulpinams, 
p. V. Stočkus, p. A. I. Sadauskams ir šeimai, p. M. G. Trapi- 
noms, p. Taraškevičiams, p. N, ir prof. J. Udriams, p. Ukrinų 
šeimai, p>>B. ir inž. J. Vadopalams, p. J. Vadopalui, p. R. Vado
palui, p. A. 6. M. Vadopalams, p. V. Valaitienei, p. A. R. Valavi
čiams, p. I. P. Vebrams, p. L. ir inž. E. Valkovickiams, p. 
Romai Vyšnienei/ p. M. ir dr. N. Weberiams, p. S. E. Zators- 
kiams.

Ačiū visiems lankiusiems Velionę koplyčioje, dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir palydėjusiems mūsų brangią Mamą, uošvę ir mo- 
čiutį Petronėlę Bliūdžiuvienę paskutinėje žemiškoje kelionėje.

Ačiū poniai Dachota už parodytą nuoširdumą ir Petkus Fu- 
neral Home, p. Gašlūnui ir Mr. Dachota už patarnavimą.

Viešpatie, mūsų Mamą pavargusią svetimoje žemėje priimk 
į savo Karalystę.

Dėkingi vaikai
duktė Julija, žentas dr. Kostantinas Valdls - 
Volodkevičiai, sūnus Gediminas, marti Irena 
Bliūdžiai, anūkai Ramunė Valdytė, Arvydas, žmona 
Terry, Almis ir Arūnas Bliūdžiai.

o.
p. 
j.
E.

Didžbalienei, p. E. Gaile- 
J. Gasparų Seimai, Korp! 
Gierštikams, p. Alinai ir 
James, p. S. R. Januš-

AJA. dr. VYTAUTUI SLAVINSKUI
KORP! "Fraternitas Lithuanica-Patria" nariui, mi
rus, jo žmonai MARIJAI, pusseserėms dr. ONAI MI
RONAIS ir STEFANIJAI 6RYBAUSKENEI bei ki
tiems giminėms reiškia giliausią užuojautą ir kar
tu liūdi

Liana Masaitis
Irena ir Antanas Rimavimai

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Mielai draugei

NIJOLEI MIK5YTEI-WARD, I 
jos mylimam VYRUI mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Mielam ir uoliam Bičiuliui

A. t A. VINCUI RYGERTUI minis,
jo žmoną BIRUTĘ, dukterį RUGILĘ su šeima, sūnų 
GEDIMINĄ, svainį HENRIKĄ KALVĖNĄ ir kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Chicagos Sambūris

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2,

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH UESTERN AVĖ.• ules

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tei. 737-8601

Gyd. “Fraternitas Lithuanica- 
Patria“ nariai

A f A
Stanislovai Petraitytei-Paltarokienei 

iškeliavus į amžinybę, jos vyrui prof. JONUI PAL
TAROKUI, dukroms JOANAI VALAITIENEI, ALDO
NAI KUBILIENEI, jų šeimoms ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Lietuvių Agronomų Są-gos Valdyba ir Nariai

Brangiai motinai
•f1

STANISLOVAI PALTAROKtENEI 
mirus, mielai JONEI VALAITIENEI, jos ŠEIMAI ir 
visiems artimiesiems nuoširdžiausia užuojauta.

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. SOlli Avė.. CICERO, ILL. Tel. Otympic 2-1003



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Draugas“ ateinantį pir
madienį, rugsėjo 3 d., dėl Dar
bo dienos neišeis. Po šventės 
“Draugas“ išeis antradienį, rug
sėjo 4 d. Pirmadienį, rugsėjo 
3 d., redakcija ir administraci
ja nedirba, šiandien, šeštadie
nį, dirba iki 12 vat

, X Kun. prof. Paulius Rabi
kauskas, svečias iš Romos, pa
skaitą Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjime ir 
Liet. Kat. mokslo akademijos 
suvažiavime skaitys sekmadie
nį, rugsėjo 2 d., 2 vai. p. p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Kun. prof. Stasio Ylos pa
skaita bus šiandien, šeštadienį, 
2 vai. p. p. taip pat didžiojoje 
salėje.

»X Šv. Kazimiero kapinių va
dovybė praneša, kad rugsėjo 1 
d. kapinių lankymo valandos 
pritaikomos rudens sezono lai
kui, nuo 9-5 v. v.

X Dail. Prano Gailiaus paro
da įvyks rugsėjo 14-22 dieno
mis Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Parodos atidary- 
ipe, rugsėjo 14 d., 7:30 v. v., 
dalyvaus ir pats dailininkas, 
Pranas Gailius, kuris kalbės apie 
savo kūrybą. Pažymėtina, kad 
P^. Gailius, nuolat gyvenąs Pa- 
ryžiuje, yra plačiai žinomas Eu
ropoje ir turėjęs sėkmingas sa
vo parodas Prancūzijoje, Bei gi- ' 
joje, Vokietijoje bei JAV — ‘ 
Chicagoje. Parodą rengia ir vi- ! 
sus kviečia dalyvauti Santara- 
Šviesa, Chicagos skyrius.

X Sveiko maisto receptai ir 5 
gydytojo patarimai Lietuvio so- j 
dybos pažmonio metu šį sek- 
madienį, nuo 2 vai. po pietų. 
Užkandis. Visi laukiami.

X Marųuette Parko lituanis
tinės mokyklos mokinių regis
tracija į visus skyrius bus rug
sėjo mėn. 5—6 d. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p., 106 kambary 
.(įėjimas iš pietų pusės). Tuo 
.pačiu metu ir ten pat Tėvų ko
mitetas priiminės mokslapini- 
gius, kurių prašoma bent pusę 
registruojant vaikus sumokėti, i 
Lit. 
kys

mokyklos mokytojos tvar- 
mokslo priemonių reikalus.

Lit. mokyklos vedėjas
(pr.).

10 dienų ekskursiją | Mek-9 x
siką — rengia “Margutis”. 1979 
m. lapkričio 30 d. — gruodžio 
11 d. Kaina 425 dol. — dviese 
kambaryje; 525 dol. atskiras 
kamb. (Kainos dar gali keistis). 
Skubėkite registruotis. Papildo
ma rudeninė ekskursija į Lie
tuvą, spalio 1 d, vienai savai
tei. Prašom skubiai registruotis. 
Dėl informacijų kreipkitės į 
American Travel Service Bu- 
reau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, DI. 60643. Tel. (312) 
288-9787. (sk.). I

frx NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual FederaI Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef.
VI 7-7747. (sk.)

; X Sunny HUlsę Floridoje, su
važiuosime spalio 27, 28, 29 die
nomis. Dėl informacijų kreip
kitės:
V. Beleckas,

Sunny Hills — 904/773-3333 
R. Kezys,

New York — 212/769-3300

J. Zubavičius,
New Jersey — 201/381-3198

D. Dulaitis,
Detroit 813/280-2969

J. Mlkonis,
Cleveland — 216/531-2190

M. Kieto,
Chicago — 812/737-1717

X Inž. Kazimieras Pocius, 
kuris aktyviai veikia tautinėse 
organizacijose, reiškiasi taip 
pat ir amerikiečių organizacijo
se. Beverly Shores Respubliko
nų klubas, kuris pasižymi na
rių gausumu bei politine veikla, 
išrinko K. Pocių į valdybą. Kaip 
kontraktorius, jis veikia ir ame
rikiečių biznierių organizacijose.

X Dariaus 
nė mokykla 
rugsėjo 8 d., 
ma tuo laiku

X Edas Modestas, žymusis 
sportininkas, praves teniso žai
dynes laisvalaikio metu Korp! 
Neo-Lithuania suvažiavime. 
Jonas Jurkūnas vadovaus 
fininkams.

X Kun. Jonas Giedrys, 
Urugvajaus lietuvių parapijos 
klebonas Montevideo mieste, yra 
atvykęs į Chicagą, kur daly
vaus LKM akademijos suvažia
vime, lietuvių jėzuitų provinci
jos susirinkime ir susipažins su 
lietuvių gyvenimu Amerikoje. 
Kun. J. Giedrys Urugvajuje gy
vena ir dirba jau 
tų.

X “Draugo” 
laidoje trečiame 
spausdinta žinutė liečia ne olim
piadą, bet spartakiadą Mask
voje.

X Rašyt. Pauliaus Jurkaus 
paruoštas lituanistinių mokyk
lų aštuntam skyriui vadovėlis 
“Lituanica” yra spausdinamas' 
ir Švietimo tarybos bus rugsėjo 
mėnesį platinamas mokykloms.

X Lietuvių Skautų Sąjungos 
delegatai, nuvykę į Jaunimo 
kongresą, su savo parašais at
siuntė redakcijai sveikinimą: 
“Susirinkome čia — taip arti 
prie Lietuvos — iš Kengūrų 
žemės, Pietų Kryžiaus padan
gės, Romuvos, Rambyno bei Ra
ko stovyklų laužų ir skamba 
mūs daina — Dievui, Tau, Tė
vyne, ir žmonijai”. Už sveiki
nimus nuoširdžiai dėkojame..

X Antanas Lembergas, čika- 
giškis, sveikindamas “Draugą” 
sukakties proga, jo parengimų 
komitetui atsiuntė ir 10 dol. 
auką. Ačiū. (

Girėno lituanisti- 
mokslą pradeda 
šeštadienį. Gali- 
ir užsiregistruoti.

IV Pasaulio lietuvių Jaunimo kongreso delegacija priėmimo pas Sv. Tėvą Paulių Joną H metu. Nuotraukoje ma
tyti (iš k.): Ona Virbickaitė (D. Britanija), Gabija ir Danguolė Juozapavičiūtės, Paulius Kuras (visi iš Kanados). 
Priimdamas dovaną jiems dėkoja popiežius.

netoli 30 me-

ketvirtadienio 
puslapyje iš-

Illinois 
Debbre 
sekma-

Jurginų paroda rengiama Ford City, 
7601 S. Cicero Avė., šeštadienį ir 
sekmadienį, rugsėjo 1—2 d.' 
gražuolė jurginų karalaitė 
Niego asmeniškai pasirodys 
dienį, 1-3 vai.

X Akiniai siuntimui į
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte- 
naw
Tel.

Lietu-

Avė.. Chicago, UI. 60629.
778-6766. (sk.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DARIAUS GIRĖNO

LITUANISTINĖ MOKYKLA

Vasara trumpa, kaip ir 
džiaugsmas. Ruduo ir žiema — 
rimto darbo laikotarpiai. Veiki
mas ir darbas yra reikalingi, 
nes be jų nebūtų ir džiaugsmo 
bei malonumo.

Baigiasi atostogos ir moks
leiviams. Nors ir nenoromis, 
bet turės grįžti į mokyklas pa
gilinti savo žinias, kurios vėliau 
bus reikalingos besiruošiant sa-i 
varankiškam gyvenimui. Kar
tu su amerikietiškomis moky
klomis pradeda mokslo metus 
ir lietuviškosios. Jos yra mums 
svarbios tautiniu atžvilgiu.

Viena iš tokių mokyklų yra

džiausią mokinių koncentracija 
išeivijoje.

Tėvų komitetas uoliai rūpina
si mokyklos išlaikymu. Ne tik 
apmoka visas sąskaitas, bet dar 
skiria pinigų ir mokslo priemo
nėms įsigyti. Pamokos yra pa
įvairinamos skaidrėmis, paveiks
lais ir kitomis priemonėmis. 
Mokyklos išlaikymas nemažai 
kainuoja. Galintieji finansiškai 
padėti, malonėkite savo 
pasiųsti mokyklos tėvų 
tetui.

Po vasaros džiaugsmų
lonumų visi kviečiami į lietu
višką darbą. Tenelieka nė vie
no jauno lietuvio be lietuviškos 
mokyklos. Branginkime savo 
seną ir gražią kalbą, lietuvišką 
dainą ir šokį, savus papročius. 
Šalia anglų kalbos 
lietuvis turi mokėti 
kalbą. Neleiskime 
žūti šiame krašte.
Lietuvai atgauti laisvę, jei čia 
nebeliks lietuvių. Pradėkite leis
ti vaikus į lietuviškas mokyklas 
nuo vaikų darželio amžiaus, vė-

IŠ ART! IR TOL!

X Algis Modestas, žinomo 
Neo-Lithuania orkestro vado
vas, korporacijoj suvažiavimo 
metu Tabor Farmoje, rengia 
trumpą dainos ir muzikos kon
certą, kuriame dainuos Tautvi- 
laitė. Po to įvyks suvažiavimo 
dalyvių šokiai. Pirmadienį, su
važiavimo uždarymo programo
je kalbės Vytautas Kasniūnas. 
Suvažiavime dalyvaus apie 100 
korporantų. Daug atvyksta iš 
Clevelando, Detroito, New Yor
ko, Bostono, Philadelphijos.

X “Lietuvos Aidų” radijo 
valandėlė, vadovaujama Kazės 
Brazdžionytės, rengia gegužinę 
Vyčių sodelyje Brighton Parke, 
rugsėjo 8 d. Gegužinėj bus su 
trumpa programa, gros L. 
Venckaus orkestras, bus užkan
džiai ir laimėjimai.

X Modestas Jakaitis, Lemont, 
žinomas bendruomeninin- 

parėmė mūsų spaudos dar- 
10 dol. auka. Ačiū.
Pasaulio lietuvių archyvas 
daug senų knygų ir dau-

UI., 
kas, 
bus

X 
gavo
gelio metų “Keleivio” komplek-l 
tų. “Keleivis” nustojo ėjęs ir 
savo leidinius bei sukomplek
tuotą biblioteką išskirstė lietu
viškoms mokslinėms instituci
jomis, tarp jų ir archyvui. Ar
chyvui teko daugiau negu pen-| 
ki šimtai įvairių leidinių. Būtų 
gera, kad ir kiti asmenys ar 
organizacijos, norėdamos likvi
duoti savo archyvus ar biblio
tekėles, taip pat gražiai pada
rytų, kaip tą padarė “Keleivis”. 
(Pas. liet, archyvo adresas: 
5620 S. Claremont, Chicago, H. 
60636).

X Lietuviškų knygų bei 
rankdarbių “Drauge“ už dides
nę sumą įsigijo: S. Necas, V. 
Lukoševičius, Ant. Cekuolis.

X J. Užgiris, Brookfield, UI., 
parėmė mūsų spaudos darbus 
10 dol. auka. Labai ačiū.

X Leonas E. Oksas iš Los 
Angeles, Calif., apmokėjo pre
numeratos mokestį, užsakė 
“Draugą” dar vienam asmeniui 
ir atsiuntė 10 dolerių auką.

X Irenos Veleckytės Baleto 
ir Piano Studijoje klasės pra
sideda rugsėjo 4 d., antradienį. 
Visi buvusieji mokiniai renka
si nurodytom dienom. Naujų 
mokinių registracija jau vyks
ta. priimami įvairaus amžiaus 
mergaitės ir berniukai, prade
dantieji ir pažengę. Suinte- 
suoti tėveliai prašomi skambin
ti studijos vedėjai po 5:00 vai. 
vak. Telefonas: 254-4012; Ad
resas: 2541 West 45th Place, 
Brighton Parke, Chicagoje.

(sk.)
X RAŠOMOSIOS maš. Uetuvlšku 

raidynu, visam kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
Ir vakarais pas A. Daugirdą, tel. 476- 
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., E.l ,
Narthpert. N. Y. 1173!. (sk.)!®88111® labai dekln&>-

Dariaus-Girėno lituanistinė mo
kykla, veikianti Chicagoje Jau
nimo centre. 1979-80 mokslo 
metus pradeda 1979 m. rugsė
jo 8 d. 9 vai. ryto registracija 
ir pamokomis. Pirmąją moks
lo dieną pamokos ir registraci
ja tęsis iki 12 vai., o visais ki
tais šeštadieniais iki 1 vai. po 
pietų. Registracijos metu tė
vai galės nupirkti mokiniams 
vadovėlius, pratimus, sąsiuvi
nius ir skaitinius.

Mokykla pradeda savo gyve
nimo aštuonioliktuosius metus. 
Iki Šiol neturėjo mokinių ma
žėjimo problemos. Praeitais 
mokslo metais, kaip atskiras 
vienetas, buvo viena iš didžiau
sių išeivijoje. Mokykloje yra 
aštuoni skyriai ir Vaikų darže
lis. Iki šiol su visais mokiniais 
mokytojai lietuviškai susikal
bėjo. Jei ateityje atsirastų silp
nai lietuviškai kalbančių, būtų 
atidaryta speciali klasė. Mo
kykloje mokytojauja keturioli
ka prityrusių mokytojų, baigu
sių pedagoginius mokslus. Mo
kykloje yra mokomi šie daly
kai: tikyba, lietuvių kalba ir li
teratūra, Lietuvos istorija, Lie
tuvos geografija, tėvynės paži
nimas, dainavimas, tautiniai šo
kiai. Kiekvienas skyrius turi 
atskirą mokytoją. Specialius 
dalykus dėsto tų dalykų specia
listai.

Mokyklos aplinka lietuviška. 
Jaunimo centras yra lietuviškos 
veiklos židinys. Sodelyje žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pamin
klas, lietuviški kryžiai, koply
tėlė. Rajonas aptvertas aukšta 
metaline tvora. Viduje lietu
viški archyvai, muziejus, daž
nai vyksta įvairios parodos, ku
rių įdomesnes mokiniai aplan
ko. Klasės papuoštos lietuvių 
tautiniais ženklais. Jaunimo
centre dar veikia Chicagos 
aukštesnioji lituanistinė moky
kla ir Lituanistinis pedagoginis
institutas, čia mokinys pradė- j sionierium, o W. L. Duggan, 
jęs lankyti vaikų darželį, gali I buvusį policijos žvalgybos ko- 
baigti ir aukštąjį lituanistinį i misionierių, paskyrė inspekcijų 
mokslą. Jaunimo centre yra di-1 komisionierium.

J. A. VALSTYBĖSE
. — JAV lietuvių kunigų Vie
nybės seimas (sukaktuvinis sei
mas, nes šiais metais sueina 70 
metų nuo Kunigų Vienybės su
organizavimo JA Valstybėse) 
bus lapkričio 7-8 d. Immacu- 
lata Retreat House, Williman- 
tic, Conn., prie Hartfordo, Rt. 
32. Seimo programa bus išsiun
tinėta visiems lietuviams kuni
gams paštu rugsėjo viduryje. 
Seime dalyvaus keturi vysku
pai: vyskupas Vincentas Briz- 
gys, Hartfordo arkivyskupas ir 
Norvich bei Providence vysku
pijų ordinarai. Seime pagrindi
niai kalbėtojai bus vysk. V. 
Brizgys, prel. Stanley Syper ir 
kun. Bryan Hehir, kuris šiuo me 
tu yra JAV vyskupų konferen
cijos tarptautiniams reikalams 
skyriaus pirmininko pavaduo
tojas^

— A. a. dr. Vytautas Sla
vinskas gyvenęs Monticello, N. 
Y., staiga mirė rugpjūčio 30 d. 
Laidojamas šį šeštadienį. Li
ko žmona Marija. Buvo akty
vus korp! “Fraternitas Litua- 
nica” narys.

— Prof. 
dys, dėstąs 
Oklahomos 
man, Okla.,
versiteto deleguojamas į Pietų 
Korėją, kur turės keletą konfe
rencijų iš politinių mokslų. Jis, 
kaip specialistas,dažnai turi da
lyvauti tarptautiniuose politi
nių mokslų profesorių suvažia
vimuose. Korėjoje išbus iki 
rugsėjo 17 d., paskiau per Ja
poniją grįš vėl į savo darbą.

— Romas Giedra — Lietuvių 
kongrese. Ištrūkęs iš okupan-

dr. Vytautas Var- 
politinius mokslus 
universitete, Nor- 
rugsėjo 7 d. uni-

aukas 
komi-

ir ma-

kiekvienas 
ir lietuvių 
lietuvybei 

Kas padės

mė- 
Ro-i

tų kalėjimų ir prieš kelis 
nesiūs pasiekęs JAV-bes 
mas Giedra dalyvaus Amerikos 
Lietuvių kongrese Clevelande ir 
papasakos apie savo išgyveni
mus bei apie dabartinę padėt] 
Lietuvoje. Jis 1962 m., dar bū
damas jaunas keliolikametis 
gimnazistas, su savo draugais 
bandė lėktuvu pabėgti į Švedi
ją, tačiau neįstengė lėktuvo už
vesti ir tada automobiliu bandė 
pasprukti į Lenkiją. Buvo su
laikyti prie sienos ir visi jie su
imti. Romas, kaip nepilname
tis, gavo mažesnę bausmę, ’ o . 
trims kitiems skyrė .po 12 me
tų kalėjimo. Kaip nepilnametis* 
išleistas anksčiau, jis tęsė stu
dijas ir Klaipėdoje baigė poli
technikos mokyklą; atvykęs pas 
savo tėvus į Los Angeles ten- 
gavo elektrotechniko darbą. Yra 
uolaus patriotinio nusistatymo 
ir dalyvavo vyčių seime. Iš jo 
kongreso metu išgirsime įdomų 
pranešimą. Kongrese dalyvaus 
su savo žmona Lidija.

Australijoje, kur dr. Vasyliū- 
nas skaitys paskaitą. Ta pačia 
proga, jis tikisi duoti ten kele
tą vargonų koncertų.

URUGVAJUJ

liau neturėsite jokių problemų 
dėl lietuviškos mokyklos lanky
mo. Toliau gyvenantieji susi- 
tarkit su draugais ar kaimy
nais, kad nereiktų visą laiką 
vieniems vežti vaikus į mo
kyklą. Pasivaduojant bus leng
viau ir ekonomiškiau.

Stengiaus kuo daugiau duoti 
informacijų apie mokyklą, bet 
jei kam jų būtų permažai, ga
li skambinti telefonu: 476-5381.

J. Plačas

— Simas Kudirka Urugvaju
je. Lietuvio imigranto ir U/1* 
Kultūros draugijos 50 metų su
kakties šventės minėjimo išva
karėse Lietuvių bažnyčioje bu
vo susikaupimo valandėlė—bir
želinių tragiškųjų įvykių mūsų 
tautos istorijoj prisiminimas. 
Po pamaldų parapijos salėje 
Simas Kudirka gyvu žodžiu nu- 
sakojo Lietuvos kančias, kurias 
jam teko patirti savo dvasia k 
kūnų. Sekančią dieną jis daly
vavo sukakties šventėje, o pir
madienį išvyko su savo migyft 
į Argentiną. Kelionėje visur jį 
lydėjo Romas Kasparas, “Pas. 
Lietuvio“ redaktorius. Birželio 
7 d. L. Kultūros draugijos pa
talpose buvo suruoštas S. Ku
dirkai ir R. Kasparui pagerbi
mas — arbatėlė. Po to jis ga
na plačiai kalbėjo per lietuvišką 
radijo valandėlę.

CHICAGOS ŽINIOS
IŠLAIDI BYLA KALĖJIME 200 METŲ

Kriminalinis teismas papra
šė patvirtinti sąmatą — mokėti 
iš valdžios iždo po 1,185 dol. 
mėnesinės nuomos raštinėms 
Chicagoje 19-kai advokatų, ku
rie turės ginti 17 Pontiac ka
lėjimo kalinių, kaltinamus nu
žudžius tris sargus. Advokatai 
taip pat prašo, kad Illinois vals
tija pasamdytų 10 investigato- 
rių,, mokant jiems dienai po 
125 dol. ir dar atlyginant iš
laidas. Atrodo, kad byla bus 
brangiausia
STATYBŲ

Merė J.
Fitzgerald nauju statybų komi-

Nubaustas kalėti iki 100 
T. Johnson, 36 m., dabar 
pakartotiną moters užpuolimą 
nubaustas dar 100 m. kalėti. 
Johnson yra Winnetkos gyven
tojas.

m. 
už
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenuo , 

Tel. — 776-8700
Chicago, Illinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll

Illinois istorijoje. 
KOMISIONIERILS 

Byrne paskyrė J.

KARDINOLAS IR MERĖ

Šiuo laikotarpiu kard. J. Co- 
dy kasdien po 3-4 kartus kal
basi telefonu su mere J. Byrne, 
tardamiesi apie popiežiaus pri
ėmimą.

TAISYS NEMOKAMAI
Apie 21,000 televizijos apara

tų, parduotų Sears, Roebuck 
bendrovės, turi trūkumų, ga- 
linčių sudaryti gaisro pavojų. 
Bendrovė juos sutinka pataisy
ti nemokamai.

llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MANO LIETUVIŠKA 
SPALVAVIMO KNYGA

(1 sąs. ir 2 sąs.)

Knygos didelio formato, gražiai 
iliustruotos lietuviškomis temomis 
ir tinka mūsų mažiesiems. .

Redagavo Mykolas D rungą fr 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
Enterprises, Boston, Mase. 'Abi 
knygos su persiuntimu $5.75. UI. 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, III. 60629

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nesenai iš ok. Lietuvos atvykę disidentai Romas ir Lidi ja Giedrai, kurie buvo pakviesti į Lietuvos Vyčių seimą, 
susitiko su Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos nariais ir darbuotojais. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, kun. A. 
Stasys, Lidija ir Romas Giedrai, kun. J. Prunskis ir T. Blinstrubas. Nuotr. G. Janutos

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 ▼. r. iki 4 
vai. vak. šeštadieni nuo 9 vai. ryto 

iki 12 vai. d.
Ir pagal susitartai*.

Tel. 776-5162 arba 776-5168 
2649 W. 63 Street 

Chicago, DI. 60629

STASE'S FASHIONS:
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuvė 
6237 S. Kedzie Ah.

Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė


