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LKB KRONIKA Nr. 43 

KRATOS IR TARDYMAI 
(Tęsinys) 

1980 m. balandžio 28 d. į Onos 
Vitkauskaitės (suimtos balan
džio 18 d.) butą, esantį Kaune, 
Partizanų g. Nr. 226-4, ryte, 7 
vai. įsiveržė 3 saugumiečiai, vado 
vaujami tardytojo Rainio. Kvies
tiniais buvo pakviesti du girtuok
liai. Krata buvo padaryta be pro 
kuroro sankcijos bute ir rūsyje. 
Jos metu paimti asmeniniai O. 
Vitkauskaitės dokumentai. Sura
šę protokolą, saugumiečiai ver
tė po juo pasirašyti ten gyvenan
čią Bernadetą Mališkaitę, bet ši 
atsisakė. Nieko nepešę ir, net ne
palikę kratos protokolo, po pus
antros valandos kratos išsinešdi
no. 

1980 m. balandžio 8 d. Prie
nų raj. milicijos kpt. Slibinskas 
padarė kratą pas Kazimierą Sa
baliauską, gyv. Pabališkiu km. 

Kratos metu paimta: religinės 
knygos — T. Toth "Jaunuolio re 
ligija", K. Nasecko "Šviesos ne
šėjai", Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija, gaidų sąsiuvinys ir 
kt. 

Kratą darė septyni asmenys. 
Ji užtruko pusantros valandos.' 
KGB su milicijos pagalba me
džioja religinę spaudą. 

1980 m. gegužės 7 — 8 d. Vil
niaus KGB buvo tardomas Prie
nų vikaras kuri. Antanas Gražu
lis. Tardytojas Daugalas klausi
nėjo, ar kunigas nepažįstąs suim 
tųjų — P. Bužo, A. Janulio, G. 
Navickaitės, O. Vitkauskaitės. 
Saugumietis taip pat kaltino ku
nigą Gražulį, kad esą padedąs re
daguoti "LKB Kroniką", teikiąs 
jai medžiagą, be to, padėjęs Po
vilui Bužui pasidaryti elektrogra-
finį kopijavimo aparatą "Erą". 
Saugumiečiai paėmė kunigo pirš
to antspaudus ir jo rašysenos pa
vyzdį. Tardytojas Daugalas ši
taip įvertino kun. A. Gražulį: "Jį 
nors ant žarijų pasodink, jis vis 

tiek savaip kalbės ir darys... Anks 
čiau ar vėliau įkliūsiąs, nes jame 
yra įlindęs velnias". 

Tardytojas labai piktai kalbė 
jo apie TTG Kataliku komitetą, 
kuris būsiąs sutvarkytas: "Jie 
kaip amerikonai — svetimomis 
rankomis žarijas žarsto". 

Balandžio pabaigoje tardymui 
į Vilniaus KGB buvo iškviesta 
Bagotosios parapijos klebono šei
mininkė Janina Pleckytė. Ji buvo 
klausinėjama apie suimtąją Oną 
Vitkauskaitę: kada ji atėjusi, ar 
su savimi atsinešusi rašomąją 
mašinėlę ir kt. 

1980 m. gegužės 6 d. į Vilniaus 
KGB tardymui iš Medicinos mo
kyklos buvo atvežta studentė 
Giedrė Striokaitė. Tardytojas 
Balčiūnas klausinėjo apie suim 
tąją Genovaitę Navickaitę ir apie 
kažkokį, asmenį, kuris, tardytojo 
teigimu, atnešęs ir palikęs Strio-
kaitei "LKB Kronikos" 43 egz. 
Tardytojas Balčiūnas gąsdini
mais ir menamais klausimais ban 
dė išgauti iš Striokaitės jam rūpi 
mus parodymus. KGB tardytojas 
grasinimais vertė jauną studen 
tę sakyti ne tai, ką ji žinojo, o kas 
buvo naudinga čekistams. "Čia 
galima gauti ir mušti", "Dar 
ryt ir poryt sėdėsi, jei nepasaky 
si teisybės", "Sugadinsi sau gyve 
nimą", — tokiais ir panašiais iš
sireiškimais tardytojas nuolat 
gąsdino mergaitę. Saugumietis G 
Striokaitę laikė vienuole ir teigė, 
kad jos kongregacija įsivėlusi į po 
litiką, bet kai pakirsianti Ciuva-
sijoje mišką, tai jos norai praei 
sią. Tardytojas Balčiūnas ypatin 
gai piktai kalbėjo apie kunigus: 
A. Svarinską, S. Tamkevičių 
juos vadindamas vanagais 
jie nekaltu žmonių kraujo išgė
rė", — šaukė tardytojas, vaiz
duodamas save nekaltųjų "gy
nėju". 

(Bus daugiau) 

Amerikos lenkų 
sąjungos šventė 

Prezidentas Carteris atvyksta į minėjimą 
Chicaga. — Šiandien Chica-1 jyklos Nowa Hutą darbininku 

; gon turi atvykti prezidentas Car- j delegacija. Katovvicuose apie 80 
darbininku įstojo į naują 
ir net išleido pirmąjį uni-

teris, pakviestas dalyvauti Tau- nuoš. 
j tinio lenkų susivienijimo 100 me- uniją 
į tu sukakties minėjime. Amerikos įjos laikraščio numerį. Varšuvoje 
j spauda tvirtina, kad tai didžiau- į į naujas unijas jau įstojo darbi-

sia etninė organizacija, turinti | ninkai iš 80 nuoš. įmonių. 
Debatuose paaiškėjo, kad kai 

kur valdžios atstovai padeda 
naujoms unijoms. Įmonių vado
vybės duoda patalpas, leidžia ka
binti raštus ant oficialiu lentų, 
leidžia naudotis fabrikų spaustu
vėmis, tačiau kai kuriose vieto
vėse komunistai bando trukdyti. 
Lodzėje vieno fabriko direkto
rius net pagrasino išmesti dar
bininkus iš butu, jei jie stos į 
naujas unijas. Opoles miesto at
stovas papasakojo, kad organiza-

j Chicagoje 85,000 nariu, o visoje 
| Amerikoje — 302,000. Organiza

cijos centras yra Chicagoje nuo 
pirmojo jos seimo. Dabartinis or
ganizacijos prezidentas Stanis-
law Mazewski pareiškė, jog šie 
metai Amerikos lenkams labai 

| reikšmingi, nes Washingtone įta
kingą vietą užima Zbigniew 

| Brzezinski, valstybės sekretoriu
mi tapo sen. Edmund Muskie, o 
Romoje popiežius irgi lenkas. 
Lenkų nuotaikas pakėlė ir įvy-

Apie 200 Afganistano civilinės aviacijos lakūnų ir technikų pabėgo j Vakarus su šeimomis, 
nų pilotai Frankfurte sušauktoje spaudos konferencijoje. 

Nuotraukoje 

Maldos kelion 
v • • 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

kiai Lenkijoje. Tie streikai stipri- toriai tiesiog baimės paralyžuoti. 
na lenkus, nes parodė, jog ir ko- Čia dirbama slaptai, niekas n e 
munizme lenku dvasia nemiršta, i padeda. 
Susivienijimo metiniu programo- i Suvažiavime ginčus sukėlė me-
je lenkai aplankys kapinėse orga- j talo darbininkų senoji unija, ku-
nizacijos įkūrėjo kapą, dalyvaus j ri paskelbė oficialiai išstojanti iš 
Holy Trinity lenku bažnyčioje buvusių unijų tarybos ir įsijun-

bveLcanfoje — Atstovų rūmai 298-98 bal-
\ sais atmetė prezidento Carterio 

Bad VVoerishoteno, Vakarų Vo dinolas Antanas Samore ir vysku nutarimą parduoti Indijai bran 
kietijoje, Šv. L'lricho parapijos i pas Antanas Deksnys konceleb- duolinio kuro. Bijoma, kad Indi-
klebonas lietuvis kunigas Anta-1 ravo šventas Mišias už kenčian- ja naudos kurą ne elektrinei je
nas Bunga, rugpiūčio 23 — 24 die čius tikėjimo brolius, ypatingu gainei. bet atominiu ginklų gami-
nomis surengė parapijos' tikinčių į būdu meldžiantis už persekio- nimui. Indija iki šiol nepasirašė 
jų maldos kelionę į dvi šveicaru i jamus Lietuvos tikinčiuosius. Po j tarptautinės, atominių ginklų pli 

pamaldų įvykusiame susirinki-! timą prižiūrinčios, sutarties ir ne-
me, Lietuvos Diplomatinės Tar, leido savo reaktorių tikrinti tarp-
nybos narys ministras R. Alber
tas Gerutis, Šveicarijoje Įsikūrusių 

pasveikino mal-
luoširdžiai padė-

šventoves Einsiedeln ir Sachseln. 
Benediktinų vienuolių aptar
naujama Einsiedeln šventovę, 
pagarsėjusią Dievo Motinos ste
buklinguoju juodu paveikslu, kas j lietuvių vardu 

"Kiek| met aplanko keli šimtai tūks- į dininkus, ypač 

tautinėms komisijoms. 
— Kuba pirmą kartą sugrąž 

no Amerikai du kubiečius 
pagrobė keleivini lėktuvą. 

KATALIKAI PASAULYJE 
Sv. Alberto D. sukaktis 

"Albertas Didysis; jo laikai, 
jo darbai ir reikšmė ateičiai", to
kia tema šiandien Koelne, Vaka
ru Vokietijoje, prasidėjo XXII-
asis tarptautinis Vidurinių Am
žių tyrinėtojų kongresas. Kon
gresas buvo surengtas, atžymint 
septynių šimtų metų sukaktį 
nuo švento Alberto Didžiojo 
mirties. Šventas Albertas Didysis 
buvo pirmas įžymus Vidurinių 
Amžių lotynų teologas, moks
lininkas, Bažnyčios daktaras, pro
fesoriavęs Koelno universitete. 

Bažnyčia prieš smurtą 

Savo ganytojinėje veikloje Baž
nyčia turi būtinai atsižvelgti 
į kultūrinius vyksmus pasaulyje 
ir savo mokymą vienaip turi tai
kyti miestų gyventojam, kitaip 
— kaimo žmonėm. Tai pažymė 
jo prieš keletą dienų į Guada-
lajarą, Meksikoje, nuvykęs Mad
rido arkivyskupas kard. Vecente 
Enriąue y Tarancon. Jis šiuo 
metu Guadalajaroje veda pasto
ralinės teologijos kursą. Be kitko, 
žurnalistam kardinolas pareiškė, 
jog Bažnyčia kovoja prieš visokios 
rūšies smurtą. 

Apie šv. Bernardiną 

Rugpiūčio 31 d., vidudienio 
maldos proga Kastelgandolfe po
piežius Jonas Paulius II keliem 
tūkstančiam susirinkusių maldi
ninkų kalbėjo apie savo ganyto-
jinę kelionę į Akvilą, kur aplan

kė Šv. Bernardino šventovę Tai 
buvo žmogus — kalbėjo popie
žius, — Dievo siųstas savo laiko 
žmonėm, kad primintų jiem 
apie Kristų Dievo siųstąjį pašau 
lio gelbėtoją. Šv. Bernardinas ati
dengė Bažnyčiai ir pasauliui ;kardinolas Anatanas Samore i 
Jėzaus Kristaus paslaptį, skelbda
mas Jėzaus Vardo garbę kalbė
jo popiežius. 

Spaudos mėnuo 

Rugpiūčio mėnuo Australijoje 
buvo skirtas katalikiškosios spau 
dos ugdymui ir platinimui. Ta 
proga Melbourno arkivyskupijos 
laikraštis „Advocate" įžanginia
me straipsnyje iškėlė nepamaino
mą katalikiškosios spaudos reikš
mę bendruomeniniame gyveni
me, pažymėdamas, jog katalikiš 
ko laikraščio uždavinys yra — 
būti Bažnyčios balsu ir religinio 
gyvenimo pasaulyje aidu. Ypač 
dabartiniais laikais, rašė "Advo
cate", kai Popiežius Jonas Pau
lis II-sis vis dažniau keliauja po 
įvairius pasaulio kraštus, sukel
damas socialinės komunikacijos 
priemonių susidomėjimą, yra 
svarbu, kad katalikiškoji spauda 
teisingai nušviestų Šventojo Tė
vo kelionių apaštalinį pobūdį ir 
popiežiaus kalbų evangelinį tu
rinį. 

Kunigai ir politika 
"Kunigai neturi užsiimti po 

litine veikla ten, kur yra tinkamų 
pasauliečių" — tai pabrėžė Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse Bos-

s'edeln bažnvčioje buvo surengtos į vą ir ios žmones, nes beveik šeše-
' 1938-

Sosto 
nuncijatūroje nepriklausomos Lie 
tu vos laikinojoje sostinėje Kau
ne. 

pamaldos už Lietuvoje ir kituose j rius metus — nuo 1932 iki 
pasaulio kraštuose persekiojamus j jų metų dirbo Apaštalų 
tikinčiuosius. Šventas Mišias ta 
intencija aukojo nuoširdus lie
tuvių tautos bičiulis ir uolus Lie
tuvos reikalų gynėjas Vatikano 
Bibliotekos ir Archyvų vedėjas 

* au 
ge su Vakarų Europos lietuvių 
vyskupu Antanu Deksniu. 

Po apsilankymo Einsiedeln, ku 

Kalbėtojas prašė kardinolą ir 
toliau neužmiršti lietuvių tau
tos, padėti jai dabartiniuose jos 
varguose. Grįždamas iš Šveicari
jos atgal į Romą, kardinolas Sa
more aplankė Keturių Kantonų 

nigo Bungos vadovaujama mal- j paežerėje esantį Ingenbohlio Šven 
dininkų grupė nuvyko į Sachseln 
šventovę, Obvvaldeno kantone. 
Čia penkioliktajame šimtmety 
je gimė ir savo šventu gyvenimu 
pasižymėjo brolis Klaus, šventojo 
vardą pelnęs ir didžiai garbina
mas šveicaras atsiskyrėlis. Taip 
pat ir Sachselno bažnyčioje kar
tono arkiv. kard. Humberto Me-
deiros, kalbėdamas Oakland mies-
de, Kalifornijos valstijoje, portu 
galu sąjungai 
metų sukaktį. 
kalbėdamas apie kunigus ir poli
tiką, rėmėsi ypač popiežių Jono 
Pauliaus II-jo ir Pauliaus VI-jo 
nurodymais, kurie — jis sakė — 
gražiai derinasi. Apžvelgęs įvai
rias karizmas, t. y. Šventosios Dva 
šios ypatingas dovanas, apie ku
rias kalba Šv. Paulius savo laiš
kuose, kard. Medeiros sakė: "Ku 
nigai negavo dovanos valdyti že
miškoje tvarkoje, bet yra skirti 
mokyti Dievo žodį, pašvęsti sie
las ir vadovauti Dievo tautai; o 

to Kryžiaus seserų vienuolyną, 
kur dar šiandien tebegyvena ir te 
bedirba kelios lietuvaitės seserys 
vienuolės. Su Ingenbohlio vienuo 
lynu siejasi svarbus įvykis lietu
vių tautos religiniame gyvenime. 
Šio šimtmečio pradžioje kelios 
lietuvaitės čia lankė mokyklas ir 
D3 si ruošė vienuoliniam gyveni-

— "Washington Post" paskel-; 
j bė, jog valstybės departamentas : 
j yra paruošęs slaptą raportą apie 
I Amerikos santykius su Iranu. Ra-
I portas apžvelgia laiką nuo pre-
I zidento Roosevelto laikų iki šių 
Į dienų ir turi 500 puslapių bei 
! 60,000 lapų įvairių dokumentų, 
j Paruoštos dvi šios studijos kopi-
' jos, viena yra pas prezidento pa

tarėją Brzezinskį, kita — valsty
bės departamento seife. 

— Japonų prekinis laivas nu
siskundė, kad jį apšaudė Taiva-
no Quemoy salos gynėjai, buvo 
sužeistas vienas japonas jūreivis. 
Taivanas atmeta skundą, sakyda
mas, kad japonų laivą apšaudė 
komunistinės Kinijos kareiviai. 

— Kilo streikas Rytų Vokieti
jos geležinkelyje, 

sv. Mišiose ir vakare turės Niles 
miestelyje banketą, kur dalyvaus 
prezidentas Carteris, Illinois gu
bernatorius Thompsonas, Chica-
gos mere Jane Byrne ir daug 
aukštų svečių. 

Lenkijos naujųių darbininkų u-
nijų organizatoriai paskelbė, kad 
į naujai steigiamas unijas įsijungs 
apie 3 milijonai darbininkų iš 
3,500 įmonių ir įstaigų. Toks 
pat skaičius lenkų priklauso ko
munistų partijai. Varšuvos tele
vizija paskelbė, kad dar streikuo
ja 16 įmonių, jų tarpe sustojo 
Katovvicų transportas. Naujųjų 

kurieI profesinių sąjungų centras bus 
Jiems ; Gdanske. Pirmadienį numatoma 

i naują 
unijų centrą — nacionalinį ko
mitetą, kuris koordinuos visų sky-

gianti į naują uniją. Bijoma, kad 
tokiu keliu daug komunistų ir 
partijos pataikūnų gali patekti į 
laisvųjų unijų vadovybę. 

tančių maldininkų. Pati vieto- J kodamas kardinolui Samore už jo ;g reS į a teismo bausmė iki 20 metų I Varšuvoje užregistruot 
vė, pagal tą stebuklingą paveiks-j pastovų palankumą lietuvių kalėjimo. 
lą, gavo "Maria Einsiedeln" pa-j tautai. Ministras Gerutis šia pro-
vadinimą ir yra plačiai žinoma Į ga priminė, kad dabar aukštas 
visame katalikiškame pasaulyje., pareigas Vatikane einantis kardi-
Kunigo Bungos vadovaujamos \ nolas Samore nuo pat savo jau-
maldingosios kelionės proga Ein-1 nystės dienų gerai pažįsta Lietu-

riu veiklą. 
Delegatų suvažiavime paaiš

kėjo, kad Stetine naujosios uni
jos apima 90 nuoš. visų darbi
ninkų. Krokuvoje susirinkiman 
atėjo 134 didesnių fabrikų atsto
vai, jų tarpe didelės plieno lie-

Du kubiečiai 
pabėgo Afrikoje 

Washingtonas. — Ryšium su 
sovietų kareivio pabėgimu į JAV 
ambasadą Kabule, valstybės de
partamentas atidengė, kad gegu
žės 23 d. Amerikos ambasadoje 
politinės globos pasiprašė du 
Kubos kareiviai Etiopijos sostinė-

taciau streiką j je Addis Ababoje. Etiopijos vy 
paskelbė darbininkai, gyveną Va
karų Berlyne. Šis geležinkelis tar
nauja visam Berlynui ir jungia 
miestą su Vakarų Vokietija. 

— Indijoje sezoninis lietus su-
mui. Priėmusios vienuolynius įža I griovė upės užtvanką, nunešė 
dus ir išvykusios į Jungtines i daug tiltų ir sugriovė 50,000 na-
Amerikos Valstybes, šios lietuvai- mų, žuvo apie 100 žmonių. 

švenčiant šimto į tės seserys vienuolės 1907-ais me 
Kard. Medeiros, tais Jungtinėse Amerikos Valsty 

bėse įsteigė Šv. Kazimiero seserų 
kongregaciją, kurios narės kazi-
mirriečių vardu — sėkmingai 
veikė nepriklausomoje Lietuvoje, 
ir dabar darbuojasi Chicagoje. 

— Ugandoje vyriausybę ir par
lamento kontrolę perėmė buvu
sio prezidento Obotes šalininkai. 

— Šiaurinėj Airijoj teroristai 
padegė Belfaste įstaigų pastatą, 

Vel pakeliamos 
naftos kainos 

Viena. — Po aštrių ginčų naf
tos valstybių ministerių suvažia
vime buvo nutarta sumažinti naf
tos gamybą ir pakelti naftos kai
nas, nustatant pagrindinę kainą 

—30 dol. už 42 galionų stati
nę. Praktiškai daiigelio šalių 
naftos kainos jau buvo didesnės, 
pagal naftos rūšį. Tačiau šis pa
kėlimas palies Amerikos vartoto-

pažadėjo 
žmonių aukų nebuvo. 

— JAV marinų III-ji divizija Į jus, nes kainą pakelti 
tai darydami, jie pasauliečius įkve j baigė manevrus Japonijoje, neto-j ir Saudi Arabija, kurios naftos 
pia teisingumo kelyje". K Fuji kalno. ' Amerika daugiausiai importuoja. 

riausybė nedavė teisės juos išvež 
ti ir jie tebegyvena ambasadoje. 
Maskvos ambasadoje jau antri 
metai gyvena 7 rusai sekminin-
kai, kurie reikalauja ir negauna 
vizos emigruoti. 

Prašo sugražinti 
pabėgusį kareivį 

hlamabadas. — Sovietų parei
gūnai Afganistane ragina JAV 
ambasados pareigūnus atiduoti 
jiems pabėgusį rusą kareivį, ku
ris esąs „paprastas kareivėlis, 
jums visai nenaudingas, truputį 
susimaišęs naujokas. Prašome 
perduoti jį mums". 

Amerika pareiškė Afganista
nui protestą dėl policijos bandy
mų kratyti diplomatų automobi
lius, dėl helikopterių skraidymo 
virš ambasados kiemo. JAV am
basada apsupta afganų kareivių 
ir saugumo policininkų. 

Erdvėje skrenda 
juodas kubietis 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
Intercosmos erdvės programoje 
jau buvo pasiųsti į erdvę: veng
ras, čekas, lenkas, rytų vokietis, 
bulgaras ir vietnamietis, skridi
mams vadovaujant patyrusiam 
rusų kosmonautui. Ketvirtadienį 
buvo į erdves pakeltas "Sojuz 
38" erdvėlaivis su rusu Roma-
nenko ir kubiečiu lakūnu, pulk. 
Įeit. Arnaldo Tarnavo Mendez. 
Erdvėlaivis bandys susijungti su 
ilgo skridimo rekordą bandan
čiais sumušti erdvės stoties kos
monautais Leonidu Popovu ir 
Valerijum Rijuminu. Iki šiol il
giausias skridimas tęsėsi 175 die
nas. Rusams dar trūksta 13 die
nų. Įdomu, kad kubietis yra ir 
pirmas juodasis lakūnas, skridęs 
erdvėje. Raketos iššovimą stebė
jo ir Kubos gynybos ministeris, 
Fidelio brolis, Raul Castro. 

Lenkija priversta 
taupyti lėšas 

Varšuva. — Lenkijos spauda 
paskelbė, jog vyriausybė pradėjo 
taupymo programą. Streikai, 
valstybės skolos užsieniams ir eko
nominė krizė verčia mažinti iš
laidas neesminėms programoms. 
Daugiausia nukentės valstybinė 
radijo ir televizijos agentūra, ki
no filmų pramonė, sporto orga
nizacijos. Bus nutraukta Lenkijos 
Antarktikos tyrimų programa, su
mažintos išlaidos „reprezentaci
jai", baliams, priėmimams, įvai
riems festivaliams, varžyboms ir 
provincijų šventėms. Bus maži
nama centrinės valdžios biurokra
tija ir griežtai prižiūrimos parei
gūnų pajamos, paskelbė oficiali 
Lenkijos žinių agentūra. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 20 d.: Eustakijus. 
Pilypą. Stegutas, Jolita. 

Rugsėjo 21 d.: Matas Ap., 
Ifigenija, Kantotas. Viskintė. 

Rugsėjo 22 d.: Tomas VU., 
Emeritą, Tarvinas, Virma. 

Saulė teka 6:34. leidžiasi 6:54. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 80 

L. naktį 65 1 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo men. 20 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

Kokia parama Lietuvai 
svarbiausia 

Išeivijos lietuvių parama 
okupuotai Lietuvai y r a dve
jopa. P i rmiaus ia , bandome 
sust ipr int i didelę daugumą 
8ąmogingų lietuvių medžia
gine , moral ine ir dvas ine para
m a . Tai da rome per asmeniš
k u s la iškus, s iuntinius, veiklos 
ž inias , įvair ias radijos laidas, 
m a l d a s . 

Ant ros rūšies p a r a m a yra 
išeivijos kova prieš okupantą 
i r t ą mažą procentą Maskvai 
t a rnaujanč ių lietuvių. Įvai
r iaus ia i s būda is pasaul io sąži
ne i iškeliame žmogaus teisių 
pažeidimus, ruošiame laiškų 
vajus ir ga tvėse demonstra
cijas. Ypač r inkimų metu lietu
via i sus i t inka su kandidatais 
ir bando kuo daugiau įtakos 
įgyti Amerikos politikoj. 

Pas taruoju metu pastebime, 
k a d v isuomeniškame išeivijos 
gyvenime daugiau ir daugiau 
pabrėž iama antroji veikla, t.y. 
k o v a prieš okupantus . Politi
n i a i veikėjai nori mus visus įti
kint i , kad politinė veikla yra 
lietuviškosios išeivijos svar
b iaus ia veikla. Tuo tarpu, 
v isuomenės vada i vis mažiau 
dėmesio skiria pirmos rūšies 
veiklai, t.y. lietuvių tautiniam 
bei dvas in iam sustiprinimui. 

Ar politinė veikla iš tikrųjų 
tokia svarbi? Yra įrodymų, kad 
per didelis užsiangažavimas 
p o l i t i k a i u ž s l o p i n a krikš
čionišką dėmesį pačiai tautai. 
Š t a i konkre tus pavyzdys. 

Kronika r a g i n a visus sąmo
n ingus lietuvius įsijungti į tau
tos dvasinio a tgimimo judė
jimą, kurio p i rmas žingsnis — 
ano t Kronikos — yra blai
vumas . 

1979 m. rugp. 15 d. Tikin
čiųjų teisėms ginti Katalikų 
komite tas kreipėsi tiesiogiai į 
„visus brolius Tėvynėje ir išei
vijoje": „...Mūsų kraš te dvasi
n i s a tg imimas prasidės tik už
kir tus kelią šiai blogybei 
(girtuokliavimui)... siūlome 
1980 m. Lietuvoje ir išeivijoje 
Blaivybės meta is" . 

42-ji Kronika pamini , kad 
vasar io 21 d. Šv. Teresės 
bažnyčioje Vilniuje dauguma 
pamaldų dalyvių padarė absti
nencijos a rba blaivybės pasi
ryžimus. 

Aš nesu pastebėjęs, kad kas 
nors išeivijoje būtų j šį svarbų 
p r a š y m ą reagavęs . J a u 1980 
m. artėja prie galo ir niekas 
bla ivybės čia nemini . Mūsų 
kongresa i ir susirinkimai 
svars to įvair iausias resoliu-
cijas la isvint i Lietuvą, bet dėl 
gir tuokl iavimo niekas rimtai 
nesusi rūpino. Kodėl? 

Tikinčiųjų teisėms ginti 
Kata l ikų komiteto prašymo 
ignorav imas pabrėžia mūsų 
sk i r t ingas gyvenimo sąlygas ir 
mūsų vienybės su Lietuvos 
pogrindžiu stoką. Mūsų gyve-

Stasys Janusas ir Darius Kudžma leidžia laiką prie VI namelio, 

n imas ne toks paprastas kaip 
Lietuvoje: todėl girtuokliavi
mas nesudaro panašaus masto 
problemą. Čia materializmas 
ir narkotikai jaunimui sukelia 
didesnes problemas. Ten alko
holio pelnas eina Maskvai; čia 
baro pelnas išlaiko daugelį 
išeivijos kultūrinių renginių 
bei organizacijų. 

Tačiau dvasinė vienybė ir 
moralinis solidarumas su 
kovojančiu Lietuvos pogrin
džiu reikalauja, kad mes 
išklausytumėme jų prašymus. 
Mums Amerikoje neįpras ta 
daryti abstinencijos a rba blai
vybės viešus pasiryžimus, 
todėl aš siūlau, kad kiekvienas 
lietuvis, kuriam rūpi tautos 
dvasinis atgimimas kiekvie
nos pramogos metu susilai
kytų nuo vieno gėrimo, t.y. 
imtų vieną mažiau negu j am 
įprasta. To gėrimo kainą galė
tų paaukoti jaunimo organiza
cijai; SAS centro valdybos 
pirmininkas Edis Razma kaip 
tik neseniai prašė valdybos 
iždui paramos. 

Vieno gėrimo atsižadėjimas 
politinės padėties nepakeis, 
tačiau aš manau, kad šio 
vajaus žinia pogrindžiui bus 
įrodymas, kad mes jų klau
somės i r bandome j iems 
talkininkauti. Įrodysime, kad 
rūpinamės jų rūpesčiais ir 
s ie lo jamės jų s u n k u m a i s . 
Tokia dvasinė vienybė sutei
kia pačią stipriausią paramą. 
Iš krikščioniškosios perspek
tyvos t ikrai svarbiau sustip
rinti silpniuosius ir paguosti 
nuskriaustuosius negu pulti 
skriaudėjus. 

Linas Sidrys 

A T E I T I N I N K Ų 
S E N D R A U G I Ų 

S U S I R I N K I M A S 

P r i m e n a m e , k a d šį 
sekmadienį, rugsėjo 21 d. 2 vai. 
po pietų, įvyks Chicagos 
ateitininkų sendraugių sky
riaus susirinkimas. Susirinki
mas bus Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Programoje — valdy
bos narių pranešimai apie sky
riaus veiklą, informacija apie 
ateitininkų seminaro savait
galį bei „Ateities" žurnalo 
vakarą spalio 17-19 dienomis, 
kiti svarbūs ir aktualūs klau
simai bei ateities planai . 

Visus skyriaus nar ius a r dar 
jam nepriklausančius ateiti
ninkus sendraugius maloniai 
kviečia dalyvauti. 

Valdyba 

G E G U Ž I N Ė 

Rugsėjo mėn. 21 d. Ateiti
ninkų sodyboje 127 gatvė ir Ar
cher Ave. rengiama gegužinė. 

11 vai. bus laikomos šv. Mi
šios, po to nuotaikinga prog
rama, sportas jaunimui ir 

Pr. N a u j o k a i t i s , A loyzas Balsys ir Stasys Lūšys, susitikę sendraugių 
s tovykloje , Kennebunkporte 

Neringoje 

žaidimai va ikams. Programai 
vadovaus Dalia Bilaišytė, 
kurią išpildys moksleiviai ir 
studentai. Mais tas ruošiamas 
patyrusių ponių, linksminsi-
mės visi. 

Esan t blogam orui, viskas 
vyks viduje. Labai kviečiami 
visi skaitytojai gegužinėje 
dalyvauti . 

Gegužinę rengia Ateitinin
kų namų valdyba. 

„ATEITIES" ŽURNALO 
V A K A R A S 

Tradicinis „Ateities" žur
nalo vakaras šiemet bus spalio 
18 d.(šeštadienį) Jaun imo cen
tre. Programoje meninė dalis, 
premijų įteikimas, vakarienė ir 
šokiai. 

Stalus rezervuoti ir bilietus 
u ž s a k y t i p a s A l d o n ą 
Prapuolenytę, tel. 863-1769 
arba pas Vytautą Šoliūną 
dieną — 257-2175 ir vakare — 
257-6739. 

A T E I T I N I N K Ų 70 M. 
SUKAKTIES SAVAITGALIS 

CHICAGOJE 
Spalio 17-19 d. Chicagos ir 

jos apylinkių ateitininkai ruo
šia savaitgalį Ateitininkų sąjū
džio 70 m. gyvavimui pami
nėti. 

Spalio 17 d., penktadienį. 
Jaun imo centre įvyks Lietuvių 
rašytojų draugijos 1979 m. 
premija atžymėtos rašyt . A. 
Landsbergio novelių rinkinio 
„Muzika žengiant" sutiktu
vės. Vakaronėje dalyvaus pats 
knygos autorius. Šią knygą 
išleido „Ateities" leidykla. 

Spalio 18 d., šeštadienį, die
nos metu Ateitininkų namuo
se vyks ateitininkų akade
mikų seminaras . Seminaro 
p a s k a i t i n i n k a i : r a š y t . A. 
Landsbergis, rašyt. Tomas 
Venclova ir kun. K. Puge-
vičius. 

Vakare, Jaun imo centre — 
„Ateities" vakaras , kuriame 
bus įteiktos premijos jaunimo 
konkurso laimėtojams. 

Spalio 19 d., sekmadienį — 
ateitininkų jubiliejinės šv. 
Mišios ir užbaigiamoji semi
naro paskai ta . 

A T E I T I N I N K Ų NAMŲ 
F O N D O V A J U S 

Vasara jau baigiasi, bet 
fondo vasaros vajus tęs iamas. 
Nauji nariai , ypatingai iš 
Chicagos ir apylinkių, yra visą 
laiką laukiami, nes reikia lėšų 
Ateitininkų namus išlaikyti. 
Nemažiau svarbu jais įvai
riomis progomis naudotis, į 
juos atvažiuoti, juos pamilti ir 
jaustis kaip savoj pastogėj. Tai 
turėtų būti keikvieno ateitinin
ko pareiga ir malonumas. 
Didelis pasididžiavimas turėti 
šeimai savus namus. Būdami 
ateitininkai, didžiuokimės ir 
mes savo ateitiniškos šeimos 
gražia, puikia pastoge. Suras-
kime progų jos duris atverti 
sau ir savo bičiuliams, ja 
naudotis ir džiaugtis, ne j is 
tam skirta. 

Namų taryba nuoširdžiai 
dėkoja į šį vajų atsiliepusiems 
(aukotojų sąrašas atskirai). J i 
ir toliau tikisi, kad tie, kurie 
dar nesuspėjo atsileipti — atsi
lieps ir siųs savo įnašus: Atei
tis Foundation, P.O. Box 282, 
Lemont, IL 60439. Aukas 
galima nurašyti nuo pajamų 
mokesčių. 

N A M Ų F O N D O 
S U S I R I N K I M A S 

At-kų namų fondo metinis 

Nuotr. R. Musonytės 
susir inkimas įvyks rugsėjo 28 
d., sekmadienį, 2:30 p.p. Ateiti
ninkų namuose, I27th Street ir 
Archer, Lemonte, (telf. 257-
6735). įvaž iavimas iš 127 
gatvės. Visi nar ia i , įnešę 200 
dol. įstojimo mokestį, ar 
tokiais nar ia i s susirinkimo 
dieną tapti nor intys , yra kvie
čiami kuo skaitl ingiausiai 
dalyvauti, nes bus renkama 
nauja fondo ta ryba ir aptaria
mos fondo veikimo gairės. 

Prieš susir inkimą (1 vai.) — 
pietūs. Norintieji pietuose 
dalyvauti, prašomi pranešti L 
Kazlauskienei, telef. 312-425-
7881, arba T. Alenskienei 312-
257-6735, iki rugsėjo 24 d. 

Aldona Prapuolenytė, 
At-kų namų fondo 

tarybos ' pirmininkė 

S T U D E N T Ų 
A T E I T I N I N K Ų 

S Ą J U N G O S 
S U V A Ž I A V I M A S 

1980-81 metų suvažiavimas 
bus spalio 11-12 dienomis 
Clevelande Lietuvių namų 
apatinėse salėse. Registracija 
prasideda 9 vai. ryto, ka ina 10 
dol. Suvažiavimo programa: 
centro valdybos rinkimai, įsta
tų pakeit imai ir numatomi 
veikimo būdai . 

Draugovės turi teisę siųsti 
balsuojantį atstovą nuo 5 
nario mokestį užsimokėjusių 
narių. Į suvažiavimą kvie
čiami ne tik atstovai,bet ir visi 
studentai ateitiitinkai panagri
nėti ateities planus. 

Studentų ateitininkų 
Centro valdyba 

Lina 2iedonytė eina grybauti 
a t e i t i n i n k i ų s t o v y k l o j e , 
Neringoje N u o t r R M u s o n y t ė s 

1980 M. MAS K U R S A I 
P U T N A M E 

Moksleivių A t e i t i n i n k ų 
sąjungos rytinio pakraščio 
rudens kursai — Kolumbkur-
sai — įvyks 1980 m. spalio 
mėn. 10-13 dienomis, Putname. 

Kursuose bus svarstomos 
sekančios temos iš kun. St. 
Ylos „Ateitininkų vadovo": 
Ateitininkų kilmė ir istorija. 
Ateitininkų ideologija, Posė
džių — suvažiavimų formos ir 
jų paskirtis. Aplinka ir jos 
reikšmė. Spauda. 

I Kolumbkursus priimami 
aštunto skyriaus mokiniai, 
visų klasių gimnazistai ir stu
dentai, kurie nori pasigilinti 
ateitininkų ideologijoj. Kur
santai prašomi atsivežti uni
formas ir kuopų vėliavas. Kur
sai p ra s idės p e n k t a d i e n į 

vakare , spalio mėn. 10 d. 
At idarymas numatytas 7:00 
v.v., todėl prašome visų būti
nai iki to laiko atvykti. 

Dėl registracijos ir toli
mesnės informacijos prašome 
kreiptis pas sekančius asme
nis: 

New Yorke ir apylinkėse: 
Rasa Razgaitienė, 304 Bayville 
Road, Lattingtown, New York, 
11560, tel. (516)671-7975. 

P h i l a d e l p h i j o j e i r 
apylinkėse: Jūra Viesulienė, 
333 Bickley Road, Glenside, 
PA 19038, tel. (215)885-3122. 

Naujoje Anglijoje ir iš kitų 
v i e t ų : S e s . M a r g a r i t a 
B a r e i k a i t ė , I m m a c u l a t e 
Conception Convent, Pu tnam, 
Conn. 06807, tel (203)928-3135. 

Iki pasimatymo Kolumbkur-
suose! 

N a u j i At -kų N a m ų 
F o n d o N a r i a i 
i r A u k o t o j a i 

Po 200 dol. — A. Milčienė, 
Manchester, CT; K. Matkevi-
čius, Chicago, IL: dr. A. 
Marčiukaitis, Gillespie, IL; 
kun. L. Musteikis, Nebraska; 
A. Balsys, New York, NY. 

Įnašą padidino iki 400 dol. 
kun. V. Dabušis, Patterson, 
N.Y. ir Sark An. iki 300 dol. 

Po 100 dol. — V. Kundro-
tienė, Pigeon, Mich.; S. ir S. 
Bikulčiai, Cicero, IL; V. Orvy-
dienė, Cicero, IL; dr. M. Gylie
nė, Manlins, N.Y.; J . Vainei
kis, Chicaga, IL; T. ir V. 
Prunskiai , Chicago, IL. 

50 dol. — K. Razma, Cicero, 
IL. 

P o 25 dol. - prel. J . Balkū-
nas , St. Petersburg, Fla.; J. ir 
B. Prakapai , Bakersfield, CA; 
M. Daniliūnaitė, London, Ont. 

P o 20 dol. - A. ir B. Jucėnai , 
Centerville, Mass.; S. ir J . 
Skripkai, Kearny, N.Y.; O. 
Balzerytė, Chicago, IL; A. ir E. 
Žukauskai, Hinsdale, IL; J . ir 
J. Stankai t is , Ohio. 

P o 10 dol. A. ir K. Juzai t is , 
Plymouth, Pa.; A. ir G. 
Radžius, Baltimore, Md. 

V i s i e m s A. N. F o n d a s 
nuoširdžiai dėkoja, bet ypatin
gai dr. J . Brėdžiui, kuris savo 
1,000 dol. įnašą padidino ligi 
2,500 dol. Pasekime visi jų 
pavyzdžiu. Siųskime įnašus 
adresu: Ateitis Foundation, 
P.O.Box 282, Lemont. IL 
60439. A.N.Fondo Taryba 

IŪSIJ kolonijose 
Hartford, Con. 

G E G U T Ė K U K U O S 
Gerai ir imponuojanti nau

jiena! KU KŪ — Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų komedija 
bus vaidinama, Hartforde. 

Po svarstymų, abejojimų bei 
diskusijų, Hartforde įsisteigė 
L B Har t fo rdo a p y l i n k ė s , 
Dramos Mėgėjų Ratelis. Ta i 
pasiekta per LB narių idėtą 
da rbą , pas i auko j imą bei 
žemaitišką užsispyrimą Biru
tės Zabulienės, ratelio režisie
riaus Vytauto Zdanio ir visų 
kitų ratelio narių, nepatingė
jusių darbo ir nepabūgusių 
vasaros karščių pasiaukoti 
š iam gra'žiam ir vert ingam 
tikslui. 

Savo debiutui Dramos mėgė
jų ratelis ryžosi pastatyti Ana
tolijaus Kairio trijų veiksmų 
komediją „Ku - Kū". 

Nors ir su mažomis pertrau
komis, vaidinimo repeticijos 
v y k s t a nuo v i d u r v a s a r i o . 
Tačiau paskutiniu metu dir
bama labai intensyviai. Tad 
šio darbo išdavomis visi galė
sime pasigėrėti spalio 11 dieną, 
7 vai. vak., per LB Hartfordo 
apylinkės rengiamą rudens 
vakarą, kuris įvyks Lietuvių 
klubo salėje, 227 Lawrence gt., 
Hartforde. Mašinų pasta
tymui bus apsauga. 

Kas mėgsta juoką, karštą 
kavą ir šaltą likerį, esate malo
nia i kviečiami atsilankyti ir 
kar tu su „ponia Jonai t iene 
paieškoti savo šaknų ir aukš
tosios klasės". 

Po vaidinimo — šokiai, gro
j a n t Terri Martin orkestrui. 
Veiks tur t ingas bufetas ir t.t. 
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Įėjimo a u k a — 7 dol. Stalų 
sus ta tymas b u s t ik po vai
dinimo. Norintieji i lgiau pabu
voti, pada inuo t i ir pasi l inks
minti rezervuokite s t a lus pas 
apyl. pirm. S. Zabulį, telef.: 
289-2882 a r b a p a s v i sus kitus 
valdybos n a r i u s . 

Lauksime g a u s a u s atsi
lankymo ir iki m a l o n a u s pasi
matymo. L B a p y l v a l d y b a 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IK 
VINCAS BRIZGYS 7 

Teisių dak ta ra i 
2458 W. 69th St., Chicago, I1L; 

Visi teL 778-8000 fcS 
Valandos pagal susitarimą ---

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69th Street TeL 778-4363 

I&J.PHARMACY ::: 
\Mtetalvn«n*»lfciiporr'jofl kvepalai, gydomo* feMalrtl -• 

VažJuojamce taftdfie. ramentai tr kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojama dovana* 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1A1 savHnfcaJ HJ 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
i/al.; pirm., antr., ketv ir penkt. 1:00 - 5:00 
/ai popiet, treč. ir šešt tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1 -4 ir 
7-9:antrad. irpenkt. 10-4 šeštad 10-3va! 

Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu 'f 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD ME0ICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 - 5 8 9 3 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 VVest 103 rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J 0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 6 3 r d Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

r 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI"' 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.'%šXyras 
treč. šešt. 12 ikr4jyai popiet - T 

Tel. REliance 5-1811 ' "*f 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm., antr.. ketv. ir penkt. nao >2-4 
vai. popiet tr 6-8 vai. vak Treč. ir.SeSt. 
uždaryta. . . . g - i ą j 

— DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G E - 7 ^ -

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS - 8£>į 
SPECIALISTĖ c s į s a 

MEDICAL BUILDING .. ~ - _ / . 
3200 W. 8 ls t Street 

- - - -« 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*?'P 

Specialybė vidaus ligos ' ri"rS 
2454 VVest 7 lst Street 

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

TeL SM-44S3. 379-5MS, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKU v ...GOS - CHIRURGIJA-

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) aim 
OPTOMETRISTAS ..,„., 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 VV 71st St - Tel . 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta-treč -. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ; .."I 

PROSTATO CHIRURGIJA - -> 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

įstaigos ir buto tel . 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicaio 

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Rirm , antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8 6195 

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

2 4 5 4 VVest 7 l s t Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad. 2-5.ir 
6 7 — is anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 -. 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien D R A U G E , nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Žygiuojame a r grįžtame — -

TAUTINĖS VEIKLOS PRASME 
, Privačiuose pokalbiuose daž-

nai kyla klausimas — kodėl 
mes bėgome ir kaip bėgimą 
įprasminome? Seniau tokie 
klausimai nekildavo. Kiek
vienas žinojo, kad, nors bė
gimo priežastys buvo skir
tingos, jos buvo aiškios, jos 
turėjo gilią prasmę, jos ap
simokėjo daugeliu požiūrių pa
čiam asmeniui, šeimai ir liku
siai tautai. Ir tai ne tik 
medžiaginiu atžvilgiu, bet ir 
dvasiniais turtais pasidaliji
mu, atidavimu tautai kultū
rinės duoklės. Tą turtą ji 
turi dabarties sąlygose krauti į 
uždarus aruodus. Geras anuo 
metu buvo patarimas abejo
jančiam, ar bėgti, seno žmo
gaus, pergyvenusio pirmąjį ka
rą, pabėgimą, revoliucines 
kovas ir sunkų grįžimą: "Tau
ta turi pasiskirstyti, kad nesu-
nyktų. Čia žus šimtai tūkstan
čių, ten išliks bent dvi, trys 
kaffoV. 

Kodėl tokie klausimai kyla, 
gali suprasti, kai pažiūri į 
savųjų veidus ar pasitikrini to
kiame pokalbyje dalyvaujan
čių amžių. Anksčiau dalyvavo 
tik daugelis tokių, kurie patys, 
palikę viską, bėgo nuo gyvy
bei^ pavojaus, kančios ir bol
ševikinės vergijos. Dabar dide
lės dalies jų jau nebėra. Už juos 
jąu^ kalba tokio pat amžiaus 
tifr-raikai, iškeliavę su savo 
tėvais. Jų išgyvenimai visai 
skirtingi. Jų gyvenimai neturi 
gilesnių šaknų praeityje, nors 
ir •kaip tomis "kilmės šak
nimis" jie besirūpintų. Jų 
gyvenimas jau yra susijungęs 
su vietos gyvenimu. Jie domisi 
prekyba, pramone, politika, 
beHStaip negu jų tėvai. Nors ir 
jie~kaip ir jų tėvai serga lie
tuvybe, tautos išsilaikymo rū
pesčiais, sielojasi dabartimi ir 
dalinai ateitimi, bet jau ma
žiaus^ rūpinasi praeitimi, ku-

-ria*. neatsimena. 
Tą rūpestį tik dabartimi, 

kurios tikrovėje jaunoji ir vidu
rinioji karta labiausiai sie
lojasi, nereikia nei girti, nei 
peikti^ tik laikyti tikrove tose 

^sąlygose ir tose aplinkybėse, 
kurios šią naująją veikėjų kar
tą išaugino. Joje reikia matyti 
tikrą-Jcasdieninį rūpestį ne tik 
savimi, bet ir savo tauta bei 
jos ateitimi. Tikslai čia visus 
sujungia vienybėn, tik amžius 
išskiria prasmės ieškojimo 
priežastis. 

: ; : 

J~tautinę veiklą išeivijoje jau 
atėjo: nauji žmonės. Senieji 
autoritetai tam tikra prasme 
griuvo — jų nebėra. Vieni jų 
iškeliavo amžinybėn, kiti jau 
pabaigė savo įsipareigojimus 
ir, metų naštos slegiami, lie
tuviškoje veikloje mažai tepajė
gi* dalyvauti. Jeigu dar ir da
lyvauja, jie tebegyvena 
praeities laikais. Gera išklau
syti jų atsiminimų, jų pasa
kojimų, kiek dar jie rišasi su 
buvusia tikrove, bet jau veik
los nėra, į skirtingą dabarties 
gyvenimą tikroviškomis aki
mis jie nepažvelgia. Tai su
prantama natūraliai gal
vojant, bet tai sunku suprasti 
išsiskyrusioms gretoms — 
gerokai pažengusio amžiaus 
žmonėms suprasti gerokai jau-
neshius ir priešingai. 

Bet tai nieko nuostabaus. 
Gerontoarchija (senių valdžia) 
visuomet laikosi diktatūrose ir 
josuomet autoritetų stokojan
čioje visuomenėje. Išeivijoje 
nėra ir negali būti prievartos 
tarnauti ir aukotis savo tė
vynei, savo tautai, net ken
čiančiam savo kraštui. Tai 
savanoriškas darbas, sava
noriška auka, pati iš savęs ska
tinanti veiklai, aukai ir nau
jiems žygiams. Kai dabarties 
pažinimas sustoja ant kon-

RUSAI NEGALI LAIMĖTI PRIEŠ KINIJA R i m t i e s v a l » " d ė l e i 
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Trečias pasaulinis karas neišvengiamas ŠEIMOS TEOLOGIJA 
servatyvumo, tai yra ant to, ką 
yra palikę, manydami, kad ir 
laikas sustojo, tai, sustoja 
gyvenimas, sustabarėja veik
la ir lieka tik gerontoarchinės 
pastangos išsilaikyti viršūnė
je, nors tos viršūnės iš tikrųjų 
visiškai nėra. 

Čia ir vėl susikirtimas tarp 
sustojusios praeities ir dabar
ties tikrovės, kuri reikalauja 
naujo žingsnio arba verčia lik
ti užpakaly, tai yra grįžti at
gal. Nereikia manyti, kad dėl 
to viltis praranda net nusivyli-
man krintanti pirmoji pabėgė
lių karta. Ateina eilė ir vi
durinei kartai. Jos vietas 
vertai užima dar jaunesni žmo
nės su skirtingomis pažiūro
mis ir skirtingais veiklos meto
dais. Bet svarbiausia — tik 
vieno ir to paties tikslo siek
dami jie sudaro nepalaužiamą 
pažangos liniją ir veiklos tęsti
numą. Naujas žmogus net 
apie savo tautą kalba savitu 
žodžiu, bet tautą jis myli. Jis 
ateina su geresniu dabarties 
pažinimu ir praeitį laiko tik 
istorine tikrove. Ateičiai jis ku
ria planus pagal galimumus 
jau šiandien jais siekti atei
ties. 

Nėra seno darbininko, kol jis 
nesustoja pakeliui, savo tiks
lams ieškodamas vis naujų 
veiklos būdų. Nėra ir perjauno 
darbininko, jeigu tik jis su
pranta savo tikslus, savo prisi
taikymą prie veiklos dabar
tyje ir savo ieškojimų 
kūrybiškomis pastangomis 
gerinti išeivijos veįkloą būdus. 
Tauta turi j aus&$j&&vijoB' at
liekamą darbą, kaip naudingą 
jos išsilaikymui ir jos nelygiai 
kovai prieš okupantą. Perėji
mą iš senosios kartos veikėjų į 
jaunesnę kartą tiek vyresnieji, 
tiek jaunieji turi išgyventi 
natūraliai. Nė vieni neturi ma
nyti, kad su jų pasitraukimu 
baigiasi tautinis gyvenimas 
arba kad tik su jaunesniųjų 
atėjimu jis prasideda. Iš tik
rųjų tai tik pasikeitimas, kad, 
vienam stulpui griūnant, būtų 
ką pastatyti veiklos sienai 
atremti. 

Reikia džiaugtis, kad šian
dien jau kai kurių organi
zacijų priekyje stovi vidurinio
sios kartos atstovai, išaugę 
svetimuose kraštuose, bet 
suaugę su lietuvišku gyveni
mu. Jei vienam ar kitam sam
būry liko dar ir tokių, kurie jau 
turėtų būti "pensijoje", nes ne
mato dabarties, tai nesudaro 
kliūčių. Šalia jų jau stovi stip
rūs stulpai, kuriais remiasi 
tautinio gyvenimo siena. Jie 
lenvai gali pakeisti sugriuvusį 
stulpą, o gyvenimas, veikla, 
tautos tikslai savaime pradės 
reikštis s t ipresnėmis pa
jėgomis. Organizacijos pačios 
turi ruošti savo papėdininkus. 
Jos turi žinoti, kad dabartis 
keičiasi — kas yra šiandien, ry
toj jau bus praeitis, o kas bus 
rytoj — tuoj bus dabartis ir 
praeitis. Tai gyvenimo dėsnis, 
kurio niekas nepakeitė ir nie
kas nepakeis. O tautai ati
duoti duoklę turi visi, kurie jau
čia savo šaknis lietuviškame 
podirvyje. 

Ypač džiaugiamės, kad jau 
ne senųjų, o viduriniosios kar
tos atstovas (Rimas Cesonis) 
prijungtas net prie Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos delegatų ats
tovauti pabaltiečiams Mad
ride. Jis pažįsta tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių dabartį, juo la
biau jis pažįsta šio krašto poli
tinius ėjimus. Nemanome, kad 
iš tos konferencijos bus nau
dos, bet mums nauda — perė
jimas iŠ praeities į dabartį. 

Pr. Gr. 

Plačiai žinoma italų žurna
listė Oriana Fallaci neseniai 
Pekine turėjo pokalbį su Kini
jos reformatorium Deng 
Xiaopingu aktualiais pasaulio 
reikalais, iš kurių mums įdo
miausi Dengo pasisakymai dėl 
būsimo trečio pasaulinio karo 
galimybių. Orianos Fallaci pa
klaustas, kodėl kinai jį laiko 
esant neišvengiamu, Dengas 
atsakė. 

Savęs apgaudinėj imas 
Todėl, kad yra didvalstybių, 

ir todėl, kad jos imperialis
tinės. Jo neišvengiamumu 
įsitikinę ne vien kinai, bet ir 
daugelis kitų tautų, kad aštun
tam dešimtmetyje jis sulieps
nos. Artimiausi 10 metų bus la
bai pavojingi. Norint jį atidėti, 
reikia imtis realių priemonių ir 
atitinkamos politikos, o ne 
vien kalbėti apie taiką ir de-
tentę,kaip tai daro vakariečiai 
ir Sov ie ta i j au ke l ias 
dešimtis metų. Bet kur gi yra 
taika ir detentė? Kasmet vis 
didėja įvykiai, pasaulį stumią į 
tretįjį pasaulinį karą. 

Į Fallaci klausimą, ar taip 
yra todėl, kad žmonės netiki ar 
nenori tikėti karo galimybe, 
ypač Europoje, Dengas atsa
ko, kad žmonės apgaudinėja 
patys save, manydami, kad ka
ro galima išvengti. Jie užmer
kia akis tikrovei. Dengo many
mu, į karą veda žmonių 
aklumas ir naivumas. Prieš II-
jį pas. karą buvo išgarsėjęs 
"apeasement". Tada Cham-
berlainas ir Daladier stengėsi 
apraminti Hitlerį- Nūdien kai 
kurios Europos ir kitos vals
tybės daro lygiai tą patį, ką 
anuomet Chamberlainas su 
Daladier. Ir ką tuo jie laimėjo? 
Ar tas apramdymas nustūmė 
karą į šalį ar jį priartino? 
Dabartinis apramdymas vis 
labiau ir labiau silpnina Vaka
rus. Tai žino Sovietai ir tai 
juos padrąsina. Dėlto jie vis la
biau darosi įžūlūs. 

Gynimosi pozicija 
Į Fallacį klausimą, ar Den

gas tuo nori pasakyti, kad 
Vakarų Vokietija ir Prancū
zija nesąmoningai pasi
tarnauja Sovietams, Dengas 
atsako, kad kai kurios tautos 
nesidomi pavojais. Dabartiniu 
metu karui įsiliepsnoti pavo
jingiausios vietos yra Arti
muose Rytuose ir Indokinijoje. 
Tokių pavojingų viet^ yra 
daug daugiau. Jų yra beveik 

P. GAUCYS 

visur, ir sunku atspėti, kur jis 
gali pratrūkti. 

Daugelį metų kinai kartojo, 
kad tik dvi valstybės pa
saulyje tegali pradėti karą: 
Amerika ir Sovietų Sąjunga. 
Tačiau po Korėjos ir Vietnamo 
karų, JAV jėgos smarkiai išsi
sėmė ir jos ėmė trauktis atgal 
amerikiečiai atsidūrė gyni
mosi pozicijoje. Jie pradėjo bi
joti Sovietų. Ir lyg to dar neuž
tektų, su jų turima politine 
sistema jiems sunku daryti 
greitus sprendimus. Ir priešin
gai, Sovietai dabar laikosi 
ofenzyvos ir gali daryti labai 
greitus sprendimus. Jiemsterei-
kia tik pasitarti su keliais polit-
biuro nariais. Juk ir Afganis
tano invazija buvo nuspręsta 
tik kelių politbiuro narių. Šiaip 
ar taip, svarbiausias Sovietų 
strategijos taškas yra ir bus 
Europa. Bet karas prasidės ne 
Europoje, nors, norint vyrauti 
pasaulyje, jiems būtinai reikia 
okupuoti Europą dėl jos stip
rios politinės įtakos ir turimos 
karinės jėgos. Netgi ir tuo atve
ju, jeigu jie būtų užėmę Kiniją 
ir visą likusį pasaulį. Netgi So
vietų įsiveržimas į Afganis
taną, pasistūmėjimas į Indijos 
vandenyną priklauso Sovietų 
strategijai pažeisti Europą, 
apeiti Europą iš šono. Yra aiš
ku, kad įsiveržimas į Afganis
taną reiškia jų ryžtą įsigalėti 
Indijos vandenyne ir iš ten 
kontroliuoti Artimuosius Ry
tus. Tą planą įvykdžius, Eu
ropai ateis kritiška valanda, 
nes, Sovietams kontroliuojant 
naftos šaltinius, ką be naftos 
veiks Europa? Tada Europai 
reikės arba klauptis ant kelių 
ar sutikti su Europos "susuo-
minimu", vadinasi, visur ir vi
suomet vykdyti Sovietų norus. 
Taigi, norint karą atidėti, rei

kia Sovietus sulaikyti Afganis
tane ir Kambodijoje. 

Visuomet pas i ruošę 
Bet lieka klausimas, kas vė

liau? Jeigu karas neišven
g i a m a s , ta i jo keleriems 
metams atidėjimas mažai ką 
reiškia. Dengo manymu, kele
rių metų bėgyje padėtis gali pa
gerėti. Dabar svarbiausias 
dalykas — reikia laimėti lai
ką. Dengas yra įsitikinęs, kad 
Sovietai nesustos Afganis
tane, bet stumsis toliau į Pakis
taną ar Iraną. Sunku pasa
kyti, kurį pirma pasirinks, bet 
greičiausia Iraną. Ten Sovie
tai turi gana stiprią įtaką. 

Fallaci paklausus, kaip yra, 
kad kinai tvirtina visada, esą 
pasiruošę karui su rusais, kad 
jie nebiją Sovietų, tuo tarpu ru
sai ginkluoti moderniausiais 
ginklais ir turi pranašesnę 
techniką. Dengas atsakė, tei
sybė, Kinija labai atsilikusi, 
bet ji turi savo tradicijas ir il
gą patirtį, kaip nugalėti priešą 
su prastesniais ginklais. Kini
ja labai didelė, jos žmonės mo
ka laukti ir silpnumu nugalėti 
jėgą. Nors rusai užimtų Peki
ną ir gerą gabalą Kinijos, tai 
reikštų tik karo pradžią, nes ta
da prasidėtų partizaninis ka
ras. 

Fallaci pareiškus abejonę, ar 
būtų laiko tęsti karą, nes rusai 
tikriausiai panaudotų ato
minius ginklus, o tai reiškia, 
kad viskas pasibaigtų tuoj pat. 
Dengas į tai atsakė, kad, atsi
žvelgiant į tai, jog abi pusės tu
ri atominius ginklus, karas su 
Kinija bus vedamas įpras
tiniais ginklais, nes atominės 
bombos sunaikintų ir Sovietų 
Sąjungą. Be to, paprastas ar 
atominis karas su Kinija reikš
tų pasaulinį karą, nes būtų pa
l iest i daugelio valstybių 
gyvybiniai interesai ir jos būtų 
įtrauktos į tą karą. 

Taip atrodo vėžio ligos sugriautos žmogaus organizmo celės, stebint 
jas per elektrinį mikroskopą, daugelį kartų padidintos 

Nors reikšmė ir vertė san
tuokos ir šeimos, kaip išgany
mo bendruomenės, buvo nuo 
pat Bažnyčios pradžios su
prasta, tačiau ši teologinė te
ma vystėsi tik pamažu. Tos 
kliūtys buvo prieškrikščioniš
kas ir pagonių filosofijos san 
tuokos bei šeimos supratimas, 
kuris turėjo įtakos suformuo
jant įvairias vienašališkas teo
logijos teorijas, visiškai atsie
tas nuo gyvenimo. Jos turėjo 
neigiama įtaka santuokai ir 
krikščioniško gyvenimo su
pratimui. 

Pirmąjį klaidingą santuo
kos ir šeimos supratimą ran
dame II amžiuje po Kristaus 
Tertulijono raštuose. Jis samp
rotavo, kad pasaulio pabaiga 
yra labai arti, kad Kristus turi 
tuojau grįžti ant žemės žmo
nijos teisti. Dėlto nesą verta 
tuoktis. Geriau vesti visiškai 
skaistų gyvenimą, Kristaus 
pavyzdžiu belaukiant jo greito 
atėjimo. 

Tertulijonas tikriausiai netu
rėjo minties nuvertinti santuo
kos. Dargi yra parašęs du gra
žius laiškus savo žmonai. Jie 
iki šių dienų yra naudojami 
kaip santuokinės meilės pa
vyzdžiai. Tačiau jo klaidingas 
įsitikinimas apie artimą pa
saulio pabaigą, kaip ir su
pratimas santuokos, kaip kliū
ties Kristaus laukimui, sudarė 
teoriją, kad santuoka ir san
tuokinis gyvenimas yra kaž
kas neturįs pilnos vertės krikš
čioniškame gyvenime. 

Antrasis teologinės idėjos 
apie santuoką iškreipimas jau 
buvo Rytuose IV amžiuje. Gri
galius Nisietis buvo vienas di
džiųjų rytų Bažnyčios filosofų, 
tačiau jam trūko praktiško 
gyvenimo supratimo. Pagal jo 
idėjas seksualinis gyvenimas 
net ir santuokoje yra kažkas 
žmogų pažeminančio, kažkas 
žmogaus gyvenime nederamo. 
Jis manė,kad žmogaus sek
sualumas nepriklauso žmo
gaus prigimčiai, o yra tik rezul
tatas gimtosios nuodėmės. Jei 
nebūtų buvę gimtos nuodė
mės, rašo Grigalius Nisietis, 
nebūtų nei seksualinio gyve
nimo, nei santuokos. Dievas 
būtų sutvėręs žmones daug kil
nesniu ir skaistesniu būdu. 

Ideologija, kuri rėmėsi Gri
galiaus Nisiečio teorija, buvo 
drauge ir reakcija prieš labai 
stiprų seksualizmą tiek tra
diciniuose rytiečių mituose, 
tiek ir gyvenimo praktikoje. Ta 
reakcija buvo perdėta ir savo 
pasekmėmis labai negatyvi. Ji 

supainiojo seksuaiizmą, kuris 
yra žmogaus prigimties dalis, 
su netvarka, pagimdyta gim
tosios nuodėmės. 
s. Augustinas, gyvenęs IV 
ir V amžiuje, atsidūrė prieš jau 
sukurtą šios rūšies teologiją. Iš 
vienos pusės Tertulijono, apie 
menką santuokos vertę, iš ant
ros — šv. Grigaliaus Nisiečio, 
atmetusio ir pasmerkusio 
seksualinį gyvenimą.Be to, 
Augustino laikais vyravo 
manichiejų mokslas, skelbęs, 
kad visa, kas rišasi su kūnu, 
taigi ir santuoka, yra velnio 
darbas. 

Didelis yra šv. Augustino 
nuopelnas, kad jis griežtai at
metė klaidingas manichiejų 
teorijas. Drauge šv. Augus
tinas išvengė klaidingų Ter
tulijono ir Grigaliaus Nisiečio 
teorijų. Pagal šv. Augustiną, 
santuoka jau dėl to, kad Die
vas sutvėrė pirmuosius žmo
nes kaip vyrą ir moterį, yra 
žmogui natūrali ir joje nieko 
blogo negali būti. Priešingai, 
sako šv. Augustinas, santuo
ka yra paties Dievo norėta, ji 
yra Dievo kūrybos vaisius ir to
dėl žmogaus prigimtyje pozi
tyvus arba teigiamas reiš
kinys. 

Šv. Augustinas, komentuo
damas šv. Pauliaus laiško efe-
ziečiams žodžius, pabrėžia, 
kad santuoka, vaizduodama 
Kristaus ir Bažnyčios vieny
bių, įgauna krikščioniškos pa
slapties prasmę. Ta prasmė 
yra begalinės teologinės ver
tės, iš ko išplaukia krikščioniš
kos santuokos nesuardomu-
mas. Kaip tik ta santuokos, 
kaip Kristaus ir Bažnyčios vie
nybės vaizdas, vertė drauge su 
naujų Bažnyčios vaikų verty
be iš ištikimybe santuoki
niame gyvenime paaiškina ir 
pateisina seksualinį gyveni
mą santuokoje. O jei seksu
alinis santuokos gyvenimai 
yra kreipiamas šių vertybių 
link, jis negali būti blogas, ne
gali būti laikomas nuodėme. 

Tačiau teisingas šv. Augusti
no mokslas turi kai kurių silp
nų vietų. Nors jis atmetė kraš-
t u t i n e s t e o r i j a s a p i e 
seksualinio gyvenimo nuo
dėmingumą, tačiau jo reika
lavimas, kad seksualinis gy
venimas santuokoje turi turėti 
pateisinimą vertybių (taigi gė
rio) atžvilgiu, rodo, kad šv. 
Augustinas tarsi nepateisino 
seksualinio gyvenimo santuo
koje, jei nėra tų vertybių sie
kimo. Šv. 

(Nukelta į 4 psl.) 

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE 

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 
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O, Viešpatie! Ateisi tu ir Šičia, — 
Mes laukiame tarp Sibiro miškų, 
Ateik, ateik, kur žvarbūs vėjai pučia. 
Kur taip nuobodu, ankšta ir klaiku! 

dama 7 vai. vakare, ji skyrėsi nuo pietų tuo, kad gau
davome sriubos, dažniausiai kokių nors daržovių, ir 
jau du mėsos patekai u s bei lėkštutę pudingo. 
Vandens indas su vandeniu visada stovėdavo ant 
stalo. Porcijos nedidelės ir persivalgyti tikrai 
neįmanoma Kartais vėliau vakare neblogai būdavo 
ir savo ką nors užkąsti. Valgis skaniai pagamintas, 
tik kartais per daug riebus. Prancūzų gaminti val
giai, bendrai imant, mums patiko. 

Liurdas randasi kalneliais apsuptoje pakalnėje, 
prie sraunios upės, kuri yra tokio platumo, kaip 
Nevėžis prie Raudondvario. Mažesnis sraunus upelis 
teka ir per miestą. Tolumoje matyti ir sniegu padeng
tos kalnų viršūnės. Miesto gatvės siauros, raitytos, 
namai seni, bet gerai išlaikomi. Abu gatvių šonai, 
ypač arčiau Grotos, yra tik krautuvės ir krautuvėlės, 
kurios kimšte prikimštos visokių tą šventovę ir 
miestą primenančių suvenyrų. Tie išdėstyti, net ir 
ant šaligatvių ir labai kliudo judėjimui. Nors visas 
miestas apsuptas žaluma ir medžiais, bet mieste tarp 
namų retai matosi koks medis. Iš mūsų kambario 
lango, antrame aukšte, o viešbutis pastatytas įkai
niui, atsivėrė gražus reginys į miestą, kurio viduryje 
ant stačios aukštos kalvos matėme aukštą ir erdvią 
pilį, su plevėsuojančia vėliava aukštame bokšte. 
Tolumoje matėsi kalnų siluetai. 

Po pusryčių, kuriuos spėjome gauti vos atvykę 
viešbutin, porą valandų pailsėjome ir tada vykome 
pamatyti Liurdo šventovės. Pirmiausiai Grotą — 
vietą, kur Šv. Mergelė Marija pasirodė Bernadetai. 
Statmenai iškylančios uolos sienoje yra iškalta niša, 
kurioje patalpinta Marijos Mergelės balta statula. Po 
niša, uoloje įdubimas, kuriame išteka mažutis šal
tinis. Įdubime ir altorius įruoštas. Uola aplink tą 
įdubimą ir aukščiau visa uola apaugusi žalumynais, 

o ant uolos viršaus — medžiais. Uolą su grota nuo 

(18 Sibiro lietuvių poezijos) 

7 vai. ryto pasiekiame Liurdą. Prancūziškai 
kalbanti moteris padeda išnešti čemodaną mano 
žmonai ir pakviečia taksį. Sykiu su mumis važiuo
dama, ji išlipo anksčiau, o mus nuvežė į mūsų nuro
dytą viešbutį. Nustebau, kai Šoferis pasakė mums 
išlipus, kad ta moteris užmokėjo ir už mūsų vežimą. 
„Providence" viešbučio vardą buvome gavę iš kun. 
Petrošiaus. Viešbutis randasi netoli grotos ir galima 
gauti pilną išlaikymą. Gauname kambarį su dviem 
lovomis ir tualetiniu kambariu, kaina — 27,5 dol. 
(110 fr.) parai, su išlaikymu (pensijonu) 36,25 dol. 
(145 fr.) asmeniui. Pietų ir vakarienės metu pran
cūzai geria vyną. Nusipirkus vyno bonką ją galima 
turėti ant savo stalo ir neišgertą likutį palikti ligi kito 
valgymo. Prie valgio vartojamo vyno bonka kaštuoja 
4—5 dol. . dol. 

Taip keturias dienas mus maitino prancūziškai. 
Pusryčiai buvo duodami toki patys, kaip ir anksčiau 
aprašyti. Pietūs susidėjo iš norimo kiekio vyno (nusi
pirkto kiekvieno jį geriančio) ir dviejų pateikalų, 
vienas jų be mėsos, o trečiam duodavo kokių nors upės skiria kokių 200 m. lėnas pakraštys. Arti Grotos 
vaisių, pvz.: obuolį, bananą ar vaisių mišinio lėks- žemės paviršiaus grįstas cemento blokais, toliau 
tutę. Pietus davė 1 vai. p.p. Vakarienė buvo duo- kieta žvyro danga. Netoli Grotos yra pažymėta vieta, 

kurioje Bernadetai meldžiantis pasirodydavo Šv. 
Mergelė. Rodos, apie tą vietą buvo ir Bernadetos tėvų 
trobelė. 

Grotos šaltinėlio vanduo metalo vamzdžiais nu
vestas toliau ir iš vamzdžio išeinančiais čiaupais pri
einamas visiems. Čia daug žmonių tuo vandeniu vil
go akis, prausia, veidus, skalauja burnas, plauja 
žaizdeles, geria jį, kiti pila jį j mažas ir dideles 
bonkas vežtis į savo namus. Netoli Grotos yra didelė 
patalpa, kurioje parengiami ir tvarstomi ligoniai. 
Ligoniais rūpinasi jų artimieji ar šiaip tam pasi
šventę žmonės. Ligonių atsiveža maldininkų grupės 
iš įvairių kraštų. 

Grotą — uolos dubimą praeiti reikėjo stoti į 
eilę, nes daugybė žmonių ją praeina, jų tarpe daug 
ligonių, net vežimėliuose. Uolos sienos rankų lietimo 
ir bučiavimo nudilintos. Daug tikinčiųjų, o kartais ir 
netikinčiųjų, čia pajunta Dievo artumą, Marijos užta
riantį vaidmenį ir išgyvena tikėjimo pakilimą, o 
kartais ir atgavimą. 

Grotoje ir netoli Grotos dega daugybė įvairaus 
didumo ir storumo žvakių šimtams žvakių paruoš
tose žvakidėse. Žvakes galima gauti netoli žvaki 
džių, pačiam jas uždegti ar padėti į dideles skrynias, 
kad jos būtų deginamos, kai Liurde būna mažiau 
lankytojų. 

Netoli Grotos pastatyta graži katedra. Kita 
katedra su erdvia kripta yra viršuje pirmosios, ant 
uolos viršaus. Į antrąją katedrą veda aukšti laiptai ir 
puslankiniai nuožulnesni takai, kuriais galima ir 
vežimėliais užvažiuoti. Šalia žemutinės katedros, 
atvirame ore yra ir šv. Bernadetos koplyčia. 

Kiekvieną dieną šiose katedrose, prie Grotos ir 
net aplinkiniuose pastatuose, laikoma daugybė šv. 
Mišių įvairiomis kalbomis. Lentoje, prie įėjimo į 
šventovę, įvairiomis kalbomis skelbiama: kur, kada 
ir kokia kalba bus mišios laikomos. 

(Bus daugiau). 
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DARBŠTUMAS - TAUTOS GEROVE 
JONAS MIŠKENTS 

Lietuviška patarlė sako: žmo
gus žmogui, darbas darbui ne
lygus. Žinoma, kad sveikam 
žmogui raumenys ir smegenys 
darbui reikalingi Tačiau nuo
bodus, įkyrus, neįprastas dar
bas kartais kenkia žmogaus 
sveikatai, bet pritaikytas pagal 
žmogaus amžių ir fizinį pajėgu
mą visapusiškai išvysto kūno 
ir dvasios jėgas. Juk vidinis 
džiaugsmas ir didysis pasiten
kinimas gimsta iš gerai atlikto 
darbo. 

Va, ką, sako apie darbą gar
susis Nobelio premijos laurea
tas Hendrik de Men savo kny
goje "Der Kampf um die ar-
beitsfreude". šiame veikale au
torius plačiai išryškina klausi
mą, kaip per darbą iškovoti 
džiaugsmą ir pasisekimą. Anot 
jo, džiaugsmas tampa, tarytum, 
didžiausiu žmogaus užmokesčiu 
ir siekiu. 

"GETTING AROUND WITH PAT 
From the practical... to the exotic In Merchandise and Service Ali Over Chicagoland!! 
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Labai svarbu, kad žmonija 
mokėtų suprasti ir įvertinti tą 
didįjį pasiryžimą kovai, tą su
sikaupimą savyje, kada žmogus 
per ilgesnį laiką besidarbuoda
mas išvysta savo darbo pastan
gų vaisius. Kada jis per pla
ningą darbą ką nors kuria, 
tada jo tikroji vertė labiausiai 
iškyla. Žmogaus sąmonėje įsi
gali savigarbos jausmas, — sa
ko viršminėtas autorius. 

Yra žinoma, kad vokiečių tau
toje darbo pamėgimu ir darbštu
mu, didžiuojamasi ir tuo pačiu 
išugdė tautos garbę. 

Antrojo pasaulinio karo skau
džios pasėkos daugeliui tautų 
pakenkė. Žmonijos turtų sunai
kinimas, valdžių nepastovumas, 
neužtikrintas rytojus, ištrėmi
mas tautiečių iš savųjų tėvynių 
išmušė milijonus žmonių iš nor
malaus gyvenimo ritmo. 

Be to, daug kur aktyviai ėmė 
reikštis anarchijos. Daug kas 
norėjo mažiau dirbti, bet dau
giau uždirbti, žodžiu, iš gyve
nimo daugiau tikėjosi negu ga
lėjo gauti. Pažadais suvilioti 
darbininkai ir neturtingesnieji 
laukte laukė geresnių dienų, ka
da, beveik nieko nedirbdami, 
galės gerai gyventi ir sočiai 
valgyti, čia ir tenka pažymėti, 
kad komunistinės idėjos, svajo
nės ir pažadai tik pasakose ir 
sapnuose teįmanomi. Realiame 
gyvenime geresnė ateitis sutei
kiama tik darbščiam ir sąžinin
gam žmogui. 

Kada įsigilinama į Edisono 
nuveiktus darbu bei užtarnau
tus nuopelnus, darosi labai aiš-

(Atkelta iš 3 psl.) 

Augustino idėja tu
rėjo didelės teigiamos reikšmės 
santuokos teologijos sukūri
mui. Dėl šv. Augustino idėjų 
buvo galima pagaliau supras
ti didelę santuokos vertę ne tik 
kaip santuokinės ir socialinės 
bendruomenės, kuriančios 
naujas kartas, bet ir kaip pa
slapties, kuri vaizduoja iš
ganymo ryšį arba jungtį tarp 
Kristaus ir Bažnyčios. 

J. V. 

ku, kad tik 16 valandų darbas 
ir ryžtas Edisonui teleido tiek 
išradimų padaryti ir neužmirš
tamą vardą įsigyti. Turtingasis Į 
Amerikoje automobilių "karą- j 
liūs" Fordas savo knygelėje 
tarp kitko pataria kaip savo gy
venimą tvarkyti ir kaip pratur
tėti. Jis pažymi, kad ir jam il
gą laiką teko vargti ir dirbti 
kol per ištvermę pasiekė geres
nę ateitį. 

Žinoma, kad ir kitų kultūrin
gų tautų pažanga glūdi darbš
tume. Intelektualų kūryba, 
technikos pažanga, išradimais 
gausi literatūra, darbininkų iš-
sispecializavimas ir darbo pamė
gimas jiems teikia garbę. Tai 
darbštumo rezultatas. 

Į mūsų jaunąją kartą turėtų 
būti nukreiptas dėmesys į darbš
tumo ugdymą. Ne romantikos 
svajonės, ne teoretiškos žinios, 
bet darbštūs tautiečiai mūsų 
tautos ateitį užtikrins. Tautos 
darbštumas — svarbiausias tur
tas. 

•Make yourself at home in the family 
atmosphere of Towns Restaurant & 
Lounge Inc. and enjoy fine home 
cooking. Carry out menu, too. Open daily 
and on weekend 24 hours! 
4 0 5 5 S o u t h w e s t Hwy, H o m e t o w n . 

422-4857 

For eve care kaformation 
Gali SIGHTLINE — 4254*44 

Tfals is a pubUc serrice of 
DR. JAMES O. CrSTAKD and 

ASSOCIATES, Optometrtats 
2SS7 W. tSth Sk, Eversreen Park 

NEW GOLD OOAST INN 
Family Plsh Pry Friday Nl«hts. 

Lov&ly ' Banąuet Room, Vfeddinfa 
Showers, Blrthdays, Puneral Lunch-
eons, eta Evary Wed.: Spafhetti Nite 

Your Hosts, RO>* and SAK. 
2525 W. 71a* St. 434-414* 

A A B A I J — 2 4 V AL. PATARNAVIMAS 
Centr. krosnys & Boileriai išvalomi 
ir pataisomi. Naujos dalys {dedamos 
visų išdirbysMų krosnims: Gaa> — 
Alyvos—AngHiĮ Per 27 metus atlie
kamas reros kokybes darbas n i pri
einama kalną.. DTTJfLAP HEATDTG 
CO. 42S-2270 ar 224-7212. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami fia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa-
toflu planu atidedant pasirink
tus reUkmenis ypatinga: progai. 
Pilnai uftaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirraad. 
tr latvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
Mlt So. Pulaski Rd.. Chicago 

- 581-4111 

D i d y o u k n o w G I O R D A N O ' S 
R E S T A U R A N T & PIZZERIA is the 
home of the world's greatest pizza in the 
pan? Eat it there, carry it out or have it 
deiivered. A treat! 

3 2 1 4 W. 63rd 
436-2969 

For perfect hair styling — H A I R 
D E S I G N S BY CALVERTS. Tip: O c t 
"Glamour" magazine has a Sensor Perm 
coupon worth $15. Bring it to Calvert's 
for the perfect perm! 

6 6 1 7 W. Cermak, B e r w y n . 
7 4 9 - 1 7 0 0 . 749-1701 

The best dresaed women we know shop at 
Entre Nous D e s i g n e r s Resale Shop. 
Join them! Find fabulous fashions at a 
fraction of their original price. 
On t h e 2nd floor — 1051 N. Rush. 

D e 7-2919 

Hats! Hats! Hats! For weddings, parties, 
church — even discos! The custom made 
styles at VESTER'S HAT SALON are 
so lovely — and such a wide choice in all 
sizes! 

17 N. S t a t e , Suite 1515A. 
6 4 1 - 9 7 3 8 

Breakfast, lunch and dinner, the place 
for home cooking is the Home 
Restaurant. Both Bohemian and 
American. Open 7 days a week. 

6831 W. Ogden Ave. , B e r w y n . 
P h o n e 788-4104 

Joe says "You've had the ręst. Nove try 
the best." Call him at CONTE PIZZA. 
Many, many pizzas from sausage to 
mushroom — and lota more. Pick up or 
delivery. 

8 6 1 1 S. Pulaski. 
6 8 5 - 3 7 1 4 or 686-3736 

Keep your home in top shape. Call J IM 
at GILDO HOME IMPROVEMENT. 
Soffit, fasda, even seamless baked 
enamel gutters (Colors available) — at 
aavings! Best materials and ąuality 
workmanship. 

P h o n e 662-8378 n o w ! 

Mateo's is the place for great Mexican 
and American dining. And the every 
Wednesday special is fantastic! A whole 
red snapper with vegetable and salad, 
only 5.95. 

5451 N . Lincoln Ave. 
2 7 1 - 3 3 5 0 

Wish you could change? J E N N A 
CONSTANTINE-TANENBAUM 
Ph. D. offers encouragement, support, 
feedback. She counsels clients of every 
age individually, with their family or in 
groups. 

Ca l l 644-7010 

D r . Bruce C. Gronner , D.D.S. has 
dental patients of all ages. Speak to any 
one of them — all are satisfied. For 
appointment call 6 4 2 - 0 0 6 6 . Dr. 
Gronner's at 46 E. Oak, #350, Chicago. 

Likę magic! S h e r w o o d Kitchen tums 
old kitchens into new by laminating new 
fronts on old metai or wood cabinets. 
Completely new look at half the price! 

Free estimates — Call: 6 2 0 - 0 1 7 9 

Have all the barbeąue spareribs you can 
eat at the Red Barrel! It's their every-
day special. Only $5.95. You'll enjoy the 
casual rustic setting too. All their other 
dishes are tasty as weli. Bring the family. 

Archer Avenue at Kilbourn. 
2 8 4 - 0 0 4 4 

H A N S ' BAVARIAN LODGE has the 
tastiest German and American dishes, a 
friendly atmosphere, and even entertain-
ment! Banąuet rooms too, for 15 to 130 
guests. 9 3 1 N. Milwaukee, 1 mi. N . o f 
Wheel ing. 637-4141. 

Open 7 days a wk . 

S t e a k s , chops , cbicken, s ea food — 
al l h o m e cooked at the ARCHWAY 
I N N RESTAURANT. And a special 
every day! Enjoy them all in a pleasant, 
family atmosphere. 

6 3 6 6 S. Archer. 767 -3555 

Have an exceptionally fine Italian 
luncheon special at BERTUCCI'S 
CORNER. Then enjoy an after work 
drink at their pleasant bar. Friendly and 
good! 

3 0 0 W. 24th S t 2 2 6 - 6 3 9 8 

Your party is a sure success with 
ARTHUR J . A N D FRIENDS. 

Just imagine! A professional disc 
jockey and other entertainers at your 
own party! And they'll play any type of 
music you reąuest. Yes, Lithuanian, 
too! Besides, they have all sorts of 
special effects - even fog. So if you're 
planning a wedding, anniversary, or 
any other party, all „them. Rates are 
reasonable. 

P h o n e 889-8885. 

SHOWCASE FURNITURE has new 
furniture for every room. And it's 
beautiful! Low prices, and fast, free 
delivery. Easy credit, too — no co-signer 
needed. 

6 6 1 6 S. Halsted. 8 4 6 - 1 6 6 2 

A hair piece? Special hair style? 
Manicure? House of Roffler is just the 
place. A full service salon, "profeasionai-
ly ahead in hair" and most creatiye! 21 
E. Be l l evue PI. Call 6 4 2 - 2 4 1 0 
Leonard Deluca. Thura. Fri. & Sat . 
9-6 

Loeber Motors needs used carą and will 
pay more for your trade! Diesel rabbits. 
convertible rabbits, diesel dashers. 
others! And see their new Jettas — in 
stock! 

1 1 1 1 N. Clark St. 
944-0500 

Headaches? Dizzy? Tense? Back 
ache? SeeDR. MICHAELLOTITOfor 
these and other prcblems. Graduate and 
teacher from Palmer Chiropractic 
College, was on the staff of two of the 
largest clinics in the country. 

7 3 1 8 W. Madison, Forest Park. 
Call 3 6 6 - 3 0 0 0 , 2 4 h r s 

Looking for satisfying food and ąuick 
rvice? Try COZY CORNER for 

breakfast, lunch and dinner. You'll 
enjoy ordering from their fountain, too. 
Very pleasant! 15917 S. Harlem, 
T i n l e y Park. 4 2 9 - 4 1 1 1 

D a v i s F u r n i t u r e R e f i n i s h i n g 
Studio alwayshastimeforabetter job. 
Repairing, touch-up, hand stripping, 
upholstery. Handles insurance claims 
and moving damage. 

6 4 2 S. Dearborn. 663 -6324 

Wedding8 and all special occasions are 
events to remember with ALAN 
PONGETTI and his CLASS1CAL 
GUITAR. Traditional, classical pop-
ular tunes chosen with you and for you. 

P h o n e 625-9157 

Mothers! Enjoy bowling mornings and 
aftemoons! Bring your tots to Mar-
zano's Miami Bowl . They'll love the 
supervised play room. (Watch on closed 
circuit TV.) 

5 0 2 3 S. Archer. 585-8787 

Target A u t o Parts has the largest 
selection of parts you've ever seen! And 
if they don't have it they'll get it. 
Always anzious to be helpful — visti 
them soon. 

5 9 1 9 Archer Ave . 767-1120 

Money, money, money! Find it right 
in your home — in old furniture, 
antiąues, art! Have them appraised. 
See Sandra Hart, member of Int'l 
Society of Appraisers. Call 743-5522 
for appointment. 

Now is the time to check your roof. 
Call D E P E N D A B L E H O M E 
MAINTENANCE and have a worry 
free winter. They do expert repaktngi 
SpeciaUze in all types of re-roofiaį'-
and siding. Free estimates. 5 4 5 -
0633 . -— 

Thinking of selling your home? In 
terested in its value? Ca!T* 
SHARIF at MIDWAY REALTY. He 
knovvs your neigborhood, and will 
appraise it without any obligation. 

4632 W. 63rd. 5 8 2 - 4 6 4 6 

GAR Y A. A R N S T E I N , D.D.S . , brings 
you ąuality dentistry for affordable fees. 
If you wish, nitrous oxide gas (conscious 
sedation) — headphones for your 
cassettes, too! 

3 0 N. Michigan D e n t a l Center, 
Sui te 1803. 2 3 6 - 9 8 9 5 

Job hunting? AAA SECRETARIAL 
SERVICE has a complete resume service 
— consultation, editing, typing, printing, 
cover letters. Everything for success! 
Call Sally! 

5 2 0 N . Michigan Ave . 
4 6 7 - 4 0 4 3 

Meet SYLVIA OF SOPHIE'S first 
female barber licensed in Chicagoland 
since 1974. Men and women, enjoy a 
woman's touch with the most flattering 
hair styling! 

2 5 E. Washington, Suite 815 . 
726-0130 

For magnificent macrame, go to the 
M A C R A M E W O R K S H O P 
G A L L E R Y . Get" or ig ina l wall 
hangings, or make your own. Complete 
supplies, classes with excellent instruc 
tion. 

2 2 1 5 W. Lawrence. 
561-4499 

Get rehef from tension, improve circula-
tion! See LARRY C. CLEMMONS, 
Registered Reflexoiogist. Backaches, 
headaches will vanish as body functions 
normalize. 

17 N. State , S u i t e 1502. 
3 6 8 - 0 1 4 0 

Learn your potential, how to handle 
crises, relationships. For info on 
Gestalt/Encounter Groups, Psychc-
drama Workshops, other sessions — 
call P H I L I P WATT, M.A., 6 7 9 -
8 7 3 0 , or write THE OPEN R O A D , 
8 5 4 6 N. Kimball , Skok ie 6 0 0 7 6 

How you'll love the Frank E n g 
Restaurant! Authentic Cantonese 
dishes cooked by Mr. Eng himself. 
American food, too, and cocktails. 
Bring the family, or carry it out. 

4 7 3 4 N. Harlem. 867-4655 

For Thai food cooked the way you'll 
l o v e i t , v i s i t the R O S D E D 
R E S T A U R A N T . An unusual and 
exciting dining experience! You'll go 
back again and again. 

2 3 0 8 W. Leland. 334 -9055 

Planning an award event? It's easy with 
trophies, certificates, bronze platės, 
plaąues, etc. orde-ed at SCOTTIE'S 
SCROLL STUDIO I N C . Fine em 
bossers and illuminators! 

53 W. J a c k s o n Blvd. 
7 8 6 - 1 8 9 4 

A L E X A N D E R ' S R E S T A U R A N T 
features Bohemian and American dish
es. Both are wonderful! And the family 
atmosphere is as enjoyable as the mouth-
watering home cooking. 

6 7 2 6 Pershing, St icknev. 
788-6000 

. 

M. Z. AUTO SERVICE 
Formerry Dan's Auto Service. Marian ZwierzynskL owner 

SOUTH PAULINA STREET — PHONE: 378-8835 or 247-9656 
HOURS: Mon. thru Fri. 8 a.m. till 6 p.m. Sat 8 a.m. till noon. Closed Sun. 

SPECIALIZING IN FOREIGN & DOMESTIC & DIESEL CARS 
REBUILD ENGINES — TRANSMISSIONS — FRONT END ALTGNMFNT 
COMPLETE TUNE-UPS—BRAKES—AIR CONDITIONING—RADIATORS 

Exciting, tastes, homestyle cooking. 
Find both at OLYMPIC INN, home of 
the Polish-American smorgasbord. Even 
potato pancakes! Banąuet rooms and 
carry-outs, too. 

5 1 1 1 Kedzie A v e . 
776-0795 

W A R S A W I N 
6250 W«d 63rd Street Tel. 586-0410 

Polish Style Smorgasbord L u n c h $8.75 
L U N C H H O U R S Moaday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. ft Sat 
4 to 10 pm; SUN. & HOLTDAYS — Noon to 8 pm. 

B A N Ą U E T ROOM Avattabte F o r Aay Oooaaion — Tai. 5M-M10 

For expert advice on Chapter 13 
bankruptcy. Real Estate & Wills 
attorneys B r o w n & Mabie. Rely on 
them, too, for understanding help on 
other legal matters. 

5 3 W. Jackson. 9 2 2 - 2 7 0 0 

Newest way to send a message? On a 
balloon! A balloon in a box, that is. 
Bal loons A w a y will do it for you. And 
they have many colors and messages. 
(Great party idea, too.) 

Just call 951-1085 . 

You'll want more and more when you eat 
Vince's Pizza . Enjoy it there or pick it 
up. Vince even delivers — in a limited 
area. For a treat try it today! 

6 2 1 7 W. 63rdSt . 
Call 586-8550 

You"U be thrilled at the famous 
designers labels at J a c k i e C's 
Resa l e Boutiąue. Prices are far, far 
below the original. We buy your 
clothes consignment, Even large sizes! 

8 2 8 - 8 3 0 N. State St. 3 3 7 - 1 6 6 5 

Be a lady, or gentleman, of leisure. Let 
BERNICE'S M AID S E R V I C E do 
the work - light or heavy - in your 
home, store or office. They are 
reliable, efficient, reasonable. 

P h o n e 763-1777. 

Traditionally beautiful glass is shown in 
new expressions of light, color, texture 
and form at the uniąue Marilyn Faith 

and a fine investment too. 
148 E. Ontario. 

787-3988 

Good food, friendly atmosphere, eon-
venient location in the Argyle "L" 
station. APOLLO R E S T A U R A N T 
has all this! So enjoy their extra good 
dinners and sandwiches. 

1116 W. Argyle. 2 7 1 - 9 5 5 7 

For an understanding ear, its Laurie A 
Shatsoff, the woman attomey, concen-
trating in family law cases such as 
divorce, separation, child custody. Free 
consultations. 

Call 782-5978. 

Play safe! Be secure! Have D'JOY 
ALARM SYSTEMS, INC. burglar 
proof your property. They're dealers for 
Ademco, Chapman, Maxi Guard security 
systems. 

5794 S. Archer. 284 -2633 . 

For the fine prime rib, steak, roast, duck, 
lobster and other treats - THE PRIME 
M I N I S T E R R E S T A U R A N T & 
COCKTAJL LOUNGE. Business 
men's Lunch, special sandwiches, too! 
3 3 5 5 N. Mi lwaukee , Northbrook. 

2 9 6 - 4 4 2 3 

Your family will love American and 
Bohemian dishes at the PELIKAN 
R E S T A U R A N T . And hosts, Laddi and 
H ana, will make you right at home. 11 
a.m.—8 p.m. except Mon. 

5 6 3 9 Cermak, C icero . Oi 2-4105 

Save money - and your back - at Bill 
G r i c e F u r n i t u r e , C a r p e t i n g & 
Appl iances . Try their King Koil 
"Spinal Guard" mattreas. Chiropractors 
helped design it! 

6 5 4 0 S. P u l a s k i Rd. 
4 3 6 - 4 3 6 3 

Imagine! A menu with over 80 deiicious 
items* - plūs sandwiches! That's what 
you'U find at BIMBO'S. COMFOR 
TABLE LOUNGE, too. Open every day 
except Sunday. 

1580 Rand Rd. , Pa la t ine . 
3 5 9 - 6 1 7 1 

Want to play piano in 7 weeks? Organ in 
12? At MUSIC DYNAMICS CENTER 
you can learn to sight read and play that 
fast! It's a new concept. Have a free 
interview. 

410 S. Michigan Suite 9 2 2 . 
341-1279 

STRONG CO. can boast of over 50 years 
and 3 generations in remodeling and 
home improvements. Their public spirit 
and fine work makes many friends. 

3923 S. Kedzie. 847-6588 
(Free estimates.) 

Everything'8 at Dony's Restaurant! 
Full menu — liąuor, wine, mixed drinks. 
Central gyros! Weekend special: prime 
rib, $5.95! A family spot Carry outs, too 

Gal lery. Beautiful to enjoy for years to Bring this for free glass of wine. For 
adults only. 9663 Frankiin, Franklin 

Park. 451-0252 

All of Michigan Ave. looks to Alper-
Richman Furs, Ltd. for value and 
ąuality. 57 years in the šame place, and 
3 generations of experience. The shop 
for impressive furs! 

6 4 5 N. Michigan A v e . 266-1800 

Winter's ahead. Get set! Call Midway 
Heat ing & Air Condi t ion ing Ser 
v ice for cleaning and repairing your 
furnace and boiler. Fast service, fine 
work. 

5 6 1 9 W. 63rd. P h o n e 735-1291 

WANT MORE CASH? I. Harris & 
Son Co. gives it to you for old gold 
jewelry - diamonds, too. 3 generations' 
experience, 40 years in the šame loca
tion. Aak for Brian. 

5 S. Wabash. Suite 1306 . Chicago 
2 6 3 - 5 5 5 2 

Old fashioned luxury - modern con-
venience. ALTĄ VISTA VIEW'S 
CONDO HOMES have it' 5 to 7 rooms. 
Substantial brick and stone. 
Only $44,900 to $63,900. See them! 

1014-1050 W. Byron. 
871-4588. 

Home Care Serv ice -South & West 
Inc. cares for Medicare, Medicaid, 
other insurance patients 7 days a week. 
Every need from nursing to physical 
therapy. Just call and inąuire. 

4 8 3 9 W. 128th PI. , Alsip. 
3 7 1 - 6 1 7 0 

Great protection: your dog. Dogs Only 
Training Center & Workshop says 
"We teach you to train your dog." 
Security, personai protection, guard 
training. Also obedience. 

2 2 4 2 E. 75th S t . 375-2981 

Have excellent food 7 days a week 6 AM 
to midnight at MR. EDWARD'S INC. 
And Sunday brunch is dehghtful! 
Great for the family. Try pancakes 
made with buttermilk. 

6 3 6 9 W. Diversey . 889-1127 

Naturally different, pure and spiendid! 
MOUNTAIN VALLEY WATER — 
from Hot Springs, the only spring with 
the combination of minerals to create 
this exhilerating taste and satisfac-

tion! 
P h o n e 6 6 1 - 1 1 1 0 

Mr. Robert 's Restaurant & Lounge 
is remodeled and gorgeous. Fresh 
catfish is better than ever! Other 
specialties too! Breakfast, lunch, 
dinner every day. 1900 S. Laramie , 

Cicero. 662 -6640 

S teamas ter , Inc. Steam Carpet & 
U p h o l s t e r y Cleaning is a family run 
business you can rely on to give your 
carpeting and furniture extra care, 
extra attention. Call 9 6 4 - 7 7 2 6 for a 
free e s t imate . 

You mušt see the impressive collection 
of 14 kt. religious jewelry at 
F R E E M A N JEWELERS. Many 
crucifixes and medals including the 
Virgin Mary and numerous saints. 

6 2 5 5 S. Western. 776 -4900 

Beauty is more than skin deep at 
REFLECTIONS. There's nutritional 
counseling along with skin care. And 
they do work wonders with acne, scars. 
dryness and blemishes! 

3 2 5 0 S. Keni lworth , B e r w y n . 
788 -8820 

It's worth a trip do dine at Yu-Lin's 
Ch inese Dumpling House. The best 
Mandarin courses! Mongolian Bar-B-
Q, Tibetan chafing dish, too! Some 
Cantonese cooking. 1636 Old Deer -
field Rd. , Highland Park. 8 3 1 - 3 1 5 5 
and 8 3 1 - 3 1 5 6 

When you're celebrating — or in a 
romantic mood — or just want to revel 
in fine French cuisine — make a 
reservation at L'AUBERGE. Char-
mingly intimate atmosphere, too! 

2 3 2 4 N. Clark. 248-4408 . 

DR. ANTHONY J . G A R E F F A 
announces his association with D R . 
J A M E S C U S T A R D O P -
TOMETRISTS. In additiajTl to 
general practice, he specializes in 
problems of children and subnormal 
vision. 2537 W. 9 5 t h , E v e r g r e e n 
Park. 4 2 5 - 6 5 0 0 

Incredible! Lovely homes in Zion's 
LORELEI ACRES, only $181.64 
monthly principai and interest Finan-
cing guaranteed, too, if yearly income 
is $11,000 or more. Opportunity! Call! 
Green Bay Rd., N. of 173 , Zion 
8 7 2 - 3 5 6 5 . 

For pizza likę you dream about — 
LITTLE JOE'S PIZZERIA A N D 
R E S T A U R A N T . I t a l i a n and 
American specialties. Pick up — or 
they deliver. Private party room, too, 
for upt to 50. Pat & Joe owners. 

2 9 2 1 W. 63rd. 476 -5233 . 

Something old, something new at 
THE ORIGINAL MITCHELL'S. 
Old: Buffalo ice cream. New: 
vegetarian dishes. George Mitchell 
greets you at this 25 year old favorite 
spot. 

North & Clark. 
642 -5246 , 642-5247 

At the "original" H O B S O N ' S 
OYSTER BAR everythings the Best! 
Fresh oysters, clams. New Orleans 
Gumbo. Also casual eats and libation! 
Private parties available. 

448 N. State , 6 4 2 - 1 9 0 6 

Lunch, dinner, late evening snaeks — 
a truly fine cuisine — it's all at 
RICHARD'S R E S T A U R A N T A N D 
SLAVE MARKET L O U N G E . J?lus 
banąuet facilities for up to 125^ Yes, 
125! 3011 S. Harlem, Berwyn.~788-
vuoo ..-> 

i 

1 

Live near Marine Dr. and the park! 
Tynan Realty's 1-3 br. AIN&LE 
TOWNHOUSES are affordablefVin-
tage modernized by European 
craftsmen. Ranches from $31^60, 
duplexes from $59,500. Model: 1 0 2 0 
W. Ainsl ie (daily 12-7). 9 9 8 - 9 4 9 4 
or 2 7 1 - 8 0 3 9 

For dishes prepared the šame as in an 
Italian home it's DAVE'S ITALIAN 
KITCHEN. Treats include lasag&a, 
spaghetti, pizza, sumptuous desseitą. 
Dine in, carry out, delivery. Open > 
days a wk from 4:30. 9 0 6 Church St . , 
Evanston. 8 6 4 - 6 0 0 0 . 

. 

If Adidas makes it A D I D A S O N 
OAK has it! Shoes , c lo th ing?i 
accessories with that special status." 
look. And all in this smashing store, 
Worth a trip to Oak St! 

106 E . Oak. 6 6 4 - 6 9 8 4 . &\ 

Need tuckpointing? Chimney repaifs?'" ' 
How about those handsome glass 
blocks? For BRICK WORK. ' cail --
HUGH GILGUNN. No job is too 
small and his work is excellent. He'll 
give you a free estimate. 

2 9 8 - 1 4 5 9 l » - ' 

Learn to draw and paint S T U D I O 4 
ART WORKSHOP. Fundamentais, 
also figure classes - beginners pf 
advanced - day or eve. Individual 
instruction. Ask about children,'sT 
classes. 

4 E. Ohio St. 7 8 7 - 9 6 5 6 

So you want real home cooking? Get it 
in wonderfuI Bohemian and American 
d i s h e s a t t h e P L A Z A 
RESTAURANT. You'll go back 

and again. Carry out servfce," " again 
too. 

7016 Cermak, B e r w y n . 
7 9 5 - 6 5 5 5 

For lunch and dinner, have authentic 
Chinese and Cantonese delicacies 
cooked to order. Cocktails, Polynesian"•-
d r i n k s . t o o . at KOW K.OW 
RESTAURANT. Delightful! Carry 
outs. 

2 5 4 8 W. D e v o n . 
2 7 4 - 4 4 7 3 

ui 

For extra delectable Italian beef; 
Italian sausage, and sensational hot 
dogs, go to N A N A ' S . They'll cater 
any size gathering, too. For free' soft 
drink mention Pat. 
1 1 0 2 E . I r v i n g P a r k , 

S t r e a m w o o d . 
837 -9691 

• -

Have a taste for authentic Mexican 
cuisine? CUATRO CAMINOS has 
real "south-of-the-border" flavor! Dine 
late if you wish. Open 11 to 10 pm 
daily. Fri. & Sat. to Midnight. Sun. 4 to 
10 pm. Closed Mon. 6728 S. Archer. 
2 8 4 - 2 1 6 3 . 

ONYX VOCATIONAL SCHOOL 
Open 12:00 pm to 9:00 pm trains men 
and women for profitable careerss 
Brush up for beauticians, too. Elec
tronic hair removal, sculptured nails, 
manicuring. 2 new courses: hair 
weaving (methods of attachment) ano* 
hair replacement (repair, cleaning, 
servicing, selection of hair pieces for 
men and women). Approved by the UI. 
Board of Education. Mary Matthews, 
director. 

17 N. State . Sui te 1310. 
372 -2331 

• * 

SM 

i 
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Likę magic! DURAGLAZE" with the 
exclu8ive T.I.M.1*: Fusion Process 
(Thermal Inter-Molecular). Restores 
tubs, smks. tiles to "likę new" condi- n . 
tion. Duraglaze" nonporous finish is 
bonded to the original porcelain —* 
and meeta, or exceeds, new tuB 
8pecincations for stain and arid 
resistance. There's nothing else likę it. 
And at a fraction of replacement cost! 
For more information phone 8 9 4 -
0300 . 



REDAGUOJA RAMUNĖ KUBILICTE, 3106 W. 84 PLACE, CHICAGO, ILLINOIS 60652, TELE 

SEPTINTAME LITUANISTIKOS 
SEMINARE 

"Labas rytas. Laikas kelti", kas 
nors .beldžiasi prie dury. Tyliu. 
Dar-nesusigaudau kur esu. Vėl 
kažkas* beldžiasi. "Ar dar gy
va? Prašau atsiliepk", girdisi Ro
mo Sakadolskio balsas prie dury. 
Dabar atsimenu. Juk vakar atva
žiavau į PLJS-os ruošiamąjį dvie
jų savaičių lituanistikos seminarą. 
Jau septinti metai ruošiamas šis 
seminaras "Loyola of the Lakęs" 
jėzuitu rekolekcijų namuose, ne
toli Akron, Ohio. 

P e r "pusryčius apsidairau. Sus
kaičiuoju 30 kursantų — beveik 
visi "iŠ įvairiu JAV miestu, bet bu
vo era svečiai net iš Pietų Ameri
kos ir dar dvi iš Kanados. Semi-
naro4ekforiai buvo: kun. J. Vaiš-
nys.'prof. dr. A, Klimas, prof. dr. 
R. Šilbajoris, prof. dr . T . Remei-
kis, prof. dr. R. Misiūnas, prof. 
dr. I Maziliauskienė, dr. J. Jakš
tas, V. Kelertienė, prof. dr. B. 
Mačiūika, ir V. Kavaliūnas. Pa
mačiau ir tą žmogelį, kuris mane 
šįryt^pąžadino —Romas Saka-
dolskiš, dabar atsisėdęs gėrė kavą 
kartų, su kitais vadovais: Emilija 
Sakądolskiene ir Linu Rimkum. 

Pasižiūrėjau į dienotvarkę. Vi
są dieną buvo paskaitos. Buvau 
užsiregistravusi penkeriem kur
sams, o pirma paskaita jau tuoj 
pat *#t|kun, Vaišnio lietuvių kal
bos 'rašyba. Vos tik atsisėdom ir 
kun. J/ajšnys paklojo diktantą, o 
po tovjHsku9i laiką praleido, taisy
damas mošų rašybos klaidas. Kai 
skambutis suskambėjo, ne vienas 
iš mūsų pradėjo abejoti ar išvis 
mokame lietuviškai rašyti. 

Likusi diena greitai prabėgo. 

ir, žinoma, d 
laimėjo įvaii 
klubai ir pa' 
iš Kanados ir 

Iš ryto ėjau į dr. R. Misiūno pa
skaitą pasiklaustyi apie Lietuvą 
devynioliktame šimtmetyje, o po 
pietų j dr. T. Remeikio paskaitą 
apie rezistenciją Lietuvoje Stali
no laikotarpyje. Prieš vakarienę 
dar buvo dr. I. Maziliauskienės 
paskaita. Visi užmiršo savo alka
nus pilvus besiklausydami jos į-
domios paskaitos apie lietuvių 
novelę. 

Vakare, beveik bijoda.-- , nu
ėjau į dr. A. Klimo lietuvių kal
bos tarimo pratybos kursą. Ne
jaugi nemokėsiu nei rašyti, nei 
kalbėti lietuviškai. Bet, pasiklau
sęs mūsų, dr. Klimas nutarė, kad 
dar yra vilties išmokyti mus tai
syklingai lietuviškai kalbėti. 

Atsisėdusi tą vakarą rašiau te
mą vienam kursui, "Ko laukiate 
iš šių kursų?" Po dviejų savai
čių lituanistikos seminare galiu 
atsakyti, kad gavau tai ką norė
jau iš ŠIŲ kursų. Turėjau 
puikią progą įsigilinti į lietuvi* 
istoriją bei literatūrą. Turėjau 
progą pasitobulinti lietuvių kal
boje bei rašyboje. Praleisdama dvi 
savaites lietuviškoje aplinkoje, 
besikalbėdama tiktai lietuviškai, 
galėjau geriau išmokti kalbėti 
lietuviškai. Beskaitydama lietu
višką novelę kas vakarą, išmo
kau daug laisviau skaityti lietu
viškai, ir dabar dainiau paimu į 
rankas lietuvišką knygą. Studen
tai, kurie nuoširdžiai nori iš
mokti daugiau lietuvių istori
jos, kalbos ar literatūros — va
žiuokite į aštuntąjį lituanistikos 
seminarą. Bus geriausia proga. 

Danutė Saliklytė 

Lie] 

Washingto 
lietuvių žygia 
jungos amba: 
vėje judėjimą 
pri si rakinti p 
plakatuose ir 
se skelbė, ka 
Maskvoje įv 
dos boikotą i 
solidarumą si 
vojančia už I 
somybę". 18 
dentų ir jaun 
buvv, areštuoi 
teismo sprenc 

Vieni teigi 
būtų galėję 
kiais būdais, 

I ties dėmesio 
i mimo. Kiti t 
JAV-se susila 

E-a.7vlijos iaur; 

ŠIOS VASAROS ĮVYKIAI, 
VEIKLA, STOVYKLOS 

Birželio 5-25 d. 

Klereiando studenčių vokali
nis tienetas "Nerija", vadovau-
jamafiRitos Cyvaitės-K.liorienės, 
koncertavo įvairiuose miestuose 
Pietų Amerikoje. Kiek teko girdė
ti, koncertai gerai pasisekė ir dai
nininkės 4wvo nuoširdžiai priim
tos. ' 

Liepos 4 d. savaitgalis 

Chicagoje įvyko Ta utini v šo
kių šventė liepos 6 d. Tą savait
galį Chicaga susilaukė daug sve
čių: šokėjų ir žiūrovu. 

Kai kurie įdomesni* paren
gimai: susipažinimo šokiai Jau
nimo centre (kiemelis buvo per
pildytas), turgus Lithuanian 
Plaza gatvėje (mašinos nebuvo 
leidžiamos, tik peštiem vaikščio
t i ) , Viva Europa, Los Ange
les lietuvių jaunimo vieneto pa
statymai. Viva Europos pastaty
mai sužavėjo žiūrovus savo muzi
kalumu ir talentu įvairumu. Vie
netui vadovauja D. Barauskaitė. 

šokių šventės repeticijos buvo 
labai .organizuotos. Pati Šokių 
šventė, bent Šokėjams, lėkte lėkė. 
Šokių šventės bankete buvo spūs
tis, bet nuotaika labai gera. Gai
la, teks laukti 4 metus iki sekan
čios Šokių šventės. 

Liepos 4-5 d. 
Toronte vyko Laisvės olimpia

da. Dalyvavo lietuviai, latviai, es
tai, ukrainiečiai. Šios žaidynės 
buvo sportininkų protestas prieš 
Maskvoje įvykstančius žaidimus. 
PLJS Valdybos sekretorė Vita 
Musonytė atstovavo PLJS. Prie 
organizacinio darbo prisidėjo Ka
nados Lietuvių jaunimo sąjunga, 

Brazilijos li< 

EFONAS (312) 925-1503 

dalyvavo ir Tcai kur 
irūs lietuvių sporto 
avieniai sportininkai 
r JAV. 

epos 18 d. 

one būrys Amerikos 
avo prie Sovietų Są-
įsados, sustabdė gat-
lą, ir kai kurie spėjo 
prie vartų. Jie savo 
r dalintuose lapeliuo-
;ad demonstruoja už 
vykstančios olimpia-
ir norą "skelbti savo 
su lietuvių tauta, ko-
laisvę ir nepriklau-

i iš jų, daugumas stu
lų profesinių žmonių, 
3ti, 13-ai lieka laukti 
idimo. 
pa, kad šie asmenys 

demonstruoti kito-
:, sulaukdami to pa-
> ir išvengdami suė-
teigia, kad negalima 
aukti spaudos ir pub-

MIELI 
SKAITYTOJAI 
Prasidėjo nauji mokslo metai 

tiems, kurie gyvena pagal akade
minį kalendorių. Prasidėjo ir ma
no, naujos "Akademiniu pro
švaisčių" redaktorės kadencija. 

Šio puslapio apimtis — studen
tiško lietuvių jaunimo gyveni
mas, pasisakymai, aprašymai. 
Padėkime vieni kitiems, in
formuodami apie studentiškus į-
vykius. Nors sakoma, kad Chi
caga yra išeivijos lietuviu sostinė, 
tai nereiškia, kad lietuviai kitose 
kolonijose snaudžia. Jeigu norite 
prisidėti prie aprašymų apie ki
tur gyvenančius, tašykite. Be jū
sų talkos, be jūsų komentarų, šis 
puslapis bus sausas. 

Norėčiau pasveikinti du buvu
sius šio puslapio redaktorius: 
Saulių Kuprį, kuris su Roma Ol-
šauskaite rugsėjo 20 d. sukuria 
naują lietuvišką šeimą, ir Ofeliją 
Barškėtytę, kuri šį rudenį pradės 
naują aukštųjų mokslų ciklą Ari
zonoje. 

Linkiu visiems studentams ge
rų 1980-81 mokslo metu, o ki
tiems smagaus rudens ir žiemos 
sezono. 

Ramunė 

likos dėmesio be tokio žygio. Tie 
žmonės rašė laiškus valdžios pa
reigūnams Washingtone, paly
gindami ramius lietuvius su riau
šes keliančiais iraniečiais, prašy
dami teisaus sprendimo. 

Liepos 19-28 d. 

Brazilijoje vyko ateitininkų 
I stovykla. Jai vadovavo Daina Ko-
į jelytė iš Chicagos rr talkininkavo 

r,lmai ateiti r,-ikj -t--™, k-:-j e. luotr. Dainos Kojelytės 

lietuviškasis jaunimas Ateitininkų stovyklos pasirodymo metu. 
Nuotr. Dainos Kojelytės 

Kuotr D Beoiušytė* 

DRAUGAS, š< 

Sadutė praėjusios vasaros tautinių šokių šventėje. 

gutė Lenkauskaitė iš Cleve-
indo bei Brazilijos ateitininkai. 
:ovyklautojaį mielai prisidėjo 
rie užsiėmimų ir darbų. Dalyva-
3 12 lietuviškai kalbančių, 6 
lpnai kalbančių, 3 visai lie-
rviškai nekalbančių. Visi buvo 
įtuziastiški jaunuoliai, jaunuo-
;s. Daina Kojelytė iš viso pra-
ndo mėnesį pas savo draugus. Ji 
irėjo progos nuvažiuoti į Send-
lugių ateitininkų savaitgalinę 
:ovyklą ir labiau susipažino su 
razilijos jaunimu bei lietuviais 
eikėjais. Jai padarė įspūdį, kad 
uvo nemažai tokių, kurie nors 
uvo iš mišrių šeimų ar trečios 
artos lietuviai, vis tiek su ja ga-
?jo lietuviškai susikalbėti. 

Rugp. 3 — 27 d. 

Prie Kent, Ohio vyko PLJS 
įyšių centro ruošiamas Septin-
asis Lituanistikos seminaras. U-
iversitetinio lygio kursus lankė 
9 studenčių ir 12 studentų. (U-
iiversiteto valandų, užskaitymui 
eikėjo iš anksto susitarti). Įvai-
ius lietuvių kalbos, istorijos, li-
eratūros kursus dėstė tų mokslo 
akų specialistai bei profesoriai. 

Rugp. 21 - 24 d. 

Camp Eberhardt, Three Ri-
ers, Michigan įvyko Akademikų 
kautų sąjūdžio studijų dienos ir 
uvažiavimas. Paskaitos buvo: 
sietuvos partizanai, Lietuvos po-
[rindžio spauda ir t . t Dalyvavo 
>0 akademikų skautų, j aunų ir 
enų, daugumas iš Chicagos ir 
tpylinkiu. 

Rugp. 24-30 d 

Studentų Ateitininkų sąjungos 
rasaros stovykla įvyko C a m p Ti-
)icanoe, Ohio. Kiek teko girdėti, 
15 studentai ateitininkai skaniai 
ralgė, klausėsi įdomių paskaitų, 
>ergyveno iškylą nakties metu, 
lainavo chorelyje, mankštinosi 
?rieš tautinius šokius, buriavo, 
miaukė kiveliuose ir t.t . SAS 
centro Valdybos pirmininkas 
idis Razma prieš stovyklą galvojo 
ateityje siūlyti tik ilgo savaitga
lio stovyklą. Kažin, ar galėtų taip 
magiai ir pilnai užimti stovyk-
autojus ir tiek atlikti per savait
galinę stovyklą? 

Jau galima planuoti 

NEPAMI 
PASKAITC 

TEMOt 

1981 metų vasarą yra palanuo-
amos lietuvių jaunimo stovyklos 
Vasario 16-tos gimnazijos patai
sose, Vakarų Vokietijoje. V . Vo-
detijos Lietuvių jaunimo sąjun
ga, kuri ruošia šia? stovyklas, ža
da kviesti jaunimą iš kitur į sto
vyklautojų bei vadovų eiles. 

Fv* Mokslo ir kūrybos sim
poziumas įvyks Chicagoje 1981 
m. Padėkos savaitgalio metu. 
Organizacinis komitetas ir moks
linės programos komitetas jau 
planuoja parengimus, parodas, 
kviečia daugiau kaip 100 lekto
rių, šių lektorių paskaitų eis klau
sytis tų šakų specialistai. Būtų į-
domu ir studentams susitikti su 
įvairiais profesionalais is įvairių 
sričių: inžinerijos, architektūros, 
lituanistikos, medicinos. Reikės 
pasrinkti, kuriose paskaitose da
lyvauti, nes jos vyks tuo pačiu 
metu Chicagos Jaunimo centre. 
IV Simpoziumo tema: Lietuvių iš
eiviu įnašas į mokslą. 

Chicagos Viešo 
gavusi finansinę p 
tional Endowmen 
manities", 1980 i 
tautinių grupių 
skaitų serijas. Šį 
žydų, lietuvių ir le 
visą programą, va 
rica's Ethnic Heri 
gas yra indas Mr 
na. Lietuvių dal 
Marija Stankus-S< 
vių vakarai pravi 
Lawn bibliotekoj* 
dzie. Rugsėjo ir s 
kas trečiadienį m 
landos vakaro kai 
tuvių literatūrą: 
diskusijos ir vaisė 
las — supažindint 
lietuvių literatūra 
nagrinėti lietuviu 
jau nusimanančia: 

Pirmoji paskait 
10 dieną. Elena 
"VVashingtono kai; 
vių liaudies dain, 
dabar. Pristačiusi 
ir jų nagrinėjimo 
tarė jų rūšis, pa 
ma reikšmingesn 
paskaitos dalis lie 
jos angliakasių di 
įdomu išgirsti, k 
moterys buvo tai 
į dainas, jog jų 
žodynu, tonacija, 
muši į daina 
Bradūnaitės kai 
domas Lietuvių f 
mas „Ten, kur ar 
ri" . Bublika laba 
mą reagavo dis1* 
iškilo taip pat 
tautosakos rinkim 
linkėję, apie pač 
darbą tautosakos 
šiai. Per vaišes l 
bamasi. Devinta: 
jus, žmonės neno 
kadangi dar liko 
šnekos. 

Tarp serijos pi 
ir dr. Rimvydas 
Kostas Ostrauską 
rugsėjo 17 d- k 

t 

;štadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 20 H. 

Nuotr. Lino Meilaus 

RSTINA ČIKAGIEČIAMS: 
IS LIETUVIU LITERATŪROS 
4IS CHICAGOS MIESTO 

BIBLIOTEKOJ 
ji biblioteka, i Lawn bibliotekoje, o 18 d. Kul-
aramą iš „Na-1 tūros centre. Jo tema .Amerikos 
t for the Hu-; atvaizdavimas lietuvių prozoje", 
netais praveda j Dr. Ostrauskas tema „Egzilę gi-
literatūros pa- nant" kalbės 22 spalio Chicago 
rudenį vyksta į Laun bibliotekoje ir spalio 23 

nkų serijos. Už '; kultūros centre. 
dinamą „Ame-
itage", atsakin-
. Nazar Tiwa-
į suorganizavo 
lulaitė. Lietu-
idami Chicago 

Visos paskaitos vyksta anglų 
kalba; diskusijos anglų arba lie
tuvių kalba. Paskutinysis prog
ramos vertinimo vakaras bus lie
tuviškai ir angliškai. Lietuviš
kai kalbės poetas Kazys Bradū-

oiZU S. Ke- n a s j r poetė Julija Švabaitė-Gy-
palio mėnesiaisį l i e n e_ Angliškai vertins bibliote-

7 " L-1 Q o 
io t IKI y va-1 ko s išrinktieji klausytojai ir ap-
bama apie lie- • i a m a j publika. Po kiekvieno va-
buna^ paskaita, j 'K a r o klausytojai prašomi išpil-
s. VaKarų tiks- j ^ j vertinimo formas. 
i nelietuvius su .. . . . . . . . 

Kitos temos, tikimasi, bus taip
gi įdomios ir įvairios. Spalio 24 
Chicago Lawn bibliotekoje apie 
sunkumus versti iš lietuvių į ang
lų kalbą kalbės Nijolė Gražulie-

ir toliau pa-
t literatūrą su 
i s. 
a įvyko rugsėjo 
Bradūnaitė iš 

bėjo apie lietu-
as senovėje ir 

liaudies dainų 
istoriją, ji ap-

ti padainuoda-
iąsias. Antroji 
tė Pennsylvani-
linas. Buvo itin 
ad kai kurios 
p įsigyvenusios 
kalba panašėjo 

fabulos vysty-
s. Po Elenos 
bos buvo ro-
oto archyvo fil-
įglių kalnai stė-
ii jautriai į fil-
;usijose, kuriose 
klausimų apie 
ą Chicagos apy-
ios Bradūnaitės 
srityje ir pana-

>uvo toliau kal-
i valandai atė-
romis išsiskirstė, 
daug nebaigtos 

iskaitininkų yra 
Šilbajoris ir dr. 
s. Dr. Šilbajoris žinojimą 
albėjo Chicago 

nė. Spalio 1 d. vaikų literatūrą 
Lietuvoje ir Amerikoje lygins 
Daiva Markelytė ir M. Stankus-
-Saulaitė. Spalio 8 kun. Antanas 
Saulaits, S.J., kalbės apie lietu
vių spaudoje naudojamą litera
tūrą. Spalio 15 M. Stankus-Sau-
laitė, kuri kaip programos pla
nuotoja turi dvi paskaitas praves
ti, kalbės apie lietuvių emigraci
nės literatūros ateitį. 

Kadangi paskaitos anglų kal
ba, į jas susirenka gan įvairi pub
lika. Tikimasi, kad paskaitos su
žadina klausytojuose norą toliau 
domėtis lietuvių literatūra ir jos 
vertimais. 

Marija Kraučiūnienė papuošu-
si Chicago Lawn biblioteką lie
tuviškais audiniais, rankdarbiais 
ir gintaru. Išstatytos surinktos 
naujai įsigytos lietuviškos kny
gos, kurių bibliografija dalina
ma. 

Tikimasi, kad Chicago Laum 
apylinkė praturtės šiais vakarais 
ir jų pasekmėmis. Kviečiamas pa
skaitomis susidomėti ir akademi
nis lietuviškasis jaunimas. Puiki 
proga praplėsti savo lituanistini 

K.S. 

* 

ietuvial studentai Janete Nlkitln ir Douglas Saldys. 
Nuotr Dainos Kojelyt** 

» 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

PENKIOS MINUTES PRIEŠ DVYLIKTA 
Lietuviu Fondo vadovybė pa

siruošė atitinkamai atžymėti ne
paprastą ir vieninteli lietuviu gy
venime įvyki — dviejų milijonu 
dolerių surinkimą lietuviško kul 
tūros, švietimo ir jaunimo reika
lams remti. Tiesa, dar trūksta 
kelių dešimčių tūkstančių iki 
pilnos sumos, bet visų lietuvių 
dosnia parama, tikslas šiais me
tais bus pasiektas. 

Lietuvių Fondo taryba, pirmi 
ninkaujama dr. Antano Razmos, 
posėdžiavo š. m. rugsėjo 5 d. sa
voje būstinėje, Chicagoje. Posė
dyje dalyvavo net 14 tarybos na
rių iš turimų 18. Atvyko Milda 
Lenkauskienė iš Clevelando ir 
Vytautas Kutkus iš Detroito, ku
ris būdamas JAV LB krašto val
dybos pirmininku, turi daug ir 
kitų įsipareigojimų. Posėdyje te
trūko tik 4 narių, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
galėjo dalyvauti. 

Tarybos posėdyje aptarti nau
ji Lietuvių Fondo investavimo 
reikalai ir paieškota kitų būdų 
veiklai ir pinigų telkimui paleng
vinti. 

Rugsėjo 12 d. posėdžiavo Lie
tuvių Fondo valdyba, vadovau
jama dr. G. Baluko. Apžvelgta 
Lietuvių Fondo finansinė padė
tis ir aptarta rudens vajaus eiga 
bei pasiruošimas atžymėti dviejų 
milijonų dolerių surinkimo įvy
kt 

* Šių metų rugsėjo 1 d. Lietu
vių Fondas turėjo pagrindinio 
kapitalo 1,951,480 dol. Nuo me
tų pradžios padidėjo 300,080 dol. 
Didžiausi įnašai dabar ateina iš 
palikimų. Lietuvių Fondas iki 
šiol gavo 91 palikimą, iš kurių 
jau realizuota 46 bylos ir gauta 
508,812 dol. Nuo L. Fondo pra
džios pelno turėta ir paskirta 
įvairiems lietuvių kultūros, švie
timo ir kitiems projektams 693, 
780 dol. (šiais metais — 
49,961 dol.). Šiuo metu akcija 
kursas yra pakilęs ir jų vertė yra 
gera. Investavimą stengiamasi iš 
laikyti tam tikroje proporcijoje 
tarp indėlių, piniginių trumpa
laikių certifikatų ir akcijų. Ieš
koma naujų, saugių būdų Lie
tuvių Fondo pinigams investuo
ti. Manoma, kad ateinančiais 
S tais LF lietuviškiems reikalams 

ės paskirti daugiau kaip 100.-: 
000 dolerių. 

Rudens vajaus tradicinis poky
lis įvyksta š. m. spalio 11 d. Car-
lisle salėje, Lombard, 111. Rengi-
aių vadovės Marijos Remienės 
pranešimu pasiruošimas poky
liui vyksta gerai ir jau turi pilnus 
35 stalus. Vajaus proga Lietuvių 
Fondo kason jau įplaukė 12,000 
dol. Susidomėjimas pokyliu yra 
didelis ir laukiama pilno numa
tyto svečių skaičiaus (400 asm.). 
Pokylio metu labai trumpai bus 
atžymėtas dviejų milijonų su
rinkimo faktas. 

Mūsų garbusis solistas Stasys 
Baras pranešė apie ypatingą 
koncertą, ruošiamą spalio 25 d. 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje, Chicagoje, specialiai 
'" 

SKYVEEW EESTAUEANT 
Atdaras 24 valanda*. 

Salotų baras. 
Pietvakarių kampas 63 Ir Cicero Ave. 

TEL. 767-1896 

atžymėti Lietuvių Fondo dvie
jų milijonų surinkimo proga. 
Šis koncertas taip pat yra nepap
rastas, nes atlieka amerikiečių 
Berklee kolegijos studentų cho
ras, vadovaujamas direktoriaus 
Brian O'Connell. Muziką yra su
kūręs tos kolegijos profesorius 
kompozitorius Jeronimas Kačins
kas. Visos dainos atliekamos lie
tuviškai, pritariant jų pačių or 
kestrui. Tikrai naujas ir negirdė
tas įvykis, kad lietuvio kompozi
toriaus kūrybą lietuviškai atlik
tų kitataučių choras ir orkest
ras. Atvykime ir pasidžiaukime 
lietuviškomis dainomis ir muzi
ka, atliekama svetimtaučių. 

guotojas. Pats kilęs iš lenkų oku
puoto Vilniaus krašto, pergyve
nęs svetimųjų priespaudą ir per 
sekiojimus, visą gyvenimą ski
ria lietuvybės išlaikymui ir Lie
tuvos nepriklausomyvės atgavi
mui. Komiteto pastangas Lietu
vių Fondas parėmė 100 dol. au
ka. 

A. Juodvalkis 

Akių lėlytės tamsoje išsiplečia 
ir galų gale suranda šviesą, ly
giai kaip siela didėja nelaimėje 
ir pagaliau suranda Dievą. 

Victor Hugo 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma Ona Rimaviciūte - Bilinavi-

čiene. Paskutinį kartą gyvenusi Vil
niuje. Ieško Stasė (Vanda) B'eliovos-
kytė - Bendoraitienė, 508 Chester 
Street, London, Ontario, Canada. 

Kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko kūrybą minėtas choras at 
liko Bostone ir Lietuvių Kultū
ros centre, Brooklyne. Atsiliepi
mai buvo geriausi. Tikėkime, kad 
ir Chicagoje Berklee choro kon
certas praeis aukščiausiame lygy
je ir neapvils lankytojų. Šiuo 
koncertu Lietuvių Fondas nori 
atžymėti dviejų milijonų surin
kimą ir pagerbti žinomą kompo
zitorių Jeronimą Kačinską. 

Iki šiol lietuviškoji visuomenė 
Lietuvių Fondo pastangas nuo
širdžiai rėmė, todėl ir pasiekė to
kių puikių rezultatų. Tikimės ir 
šiuo metu lietuviškosios visuo
menės paramos ir dėmesio. 

Lietuvių Fondo valdyba, ver
tindama muzikės Aliee Stevens 
— Steponavičienės darbą su lie
tuvių chorais, populiarinant lie
tuvišką dainą, jungiasi prie jai or
ganizuojamo pagerbimo, įvyks
tančio š. m. spalio 19 d. Jauni
mo centre, Chicagoje. Muzikė A. 
Stevens švenčia 75 metų amžiaus 
ir 50 metų muzikinio darbo su
kaktis. Lietuvių Fondas paskyrė 
1,000 doL premiją, kuri bus įteik
ta pagerbimo metu. 

Brocktone veikiančio lietuvių 
radijo Laisvės Varpo vedėjo Pet 
ro Viščinio pagerbimas ir laimė
tos premijos įteikimas (mece
natas JAV LB Kultūros taryba) už 
suruoštą ir per radiją perduotą 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakties minėjimą bus š. m. spa 
lio 5 d. koncerto metu. Šiam įvy
kiui atžymėti yra susidaręs komi 
tetas, vadovaujamas poeto Stasio 
Santvaro. 

Petras Viščinis yra nuoširdus 
Lietuvių Fondo rėmėjas ir propa 

YOU 9SK9t MEET PETRAS, 
geniai owner of 

BROVVN'S FRIED CHICKEN 
IX BENSENVTLLE 

He's Lithuaniaji! Specializes Ir group 
servings •& the chlcken ia delectable. 

311 W. Irvino; Parfc, BensenviUe 
PHONE — 766-5SS4 

AR GALVOJATE PARDUOTI? 
Kreipkitės į mus nemokamam apskai
čiavimui. Jokio įsipareigojimo. Mes spe
cializuojame namų pardavimams jūsų 
apylinkėje. MIDVVAY REALTY 

4632 W. «3rd S t — TeL 582-4646 

STASYS ŠAKENIS 
LIETUVIS DA2YTOJAS 

Dažo namus iš lauko 

ir iž vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(To\rn of lake) 

Skambinti 927-9107 

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
Naujausios mados 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

R O B - E L ' S 
4412 W. 59th St^ Chicago, I1L 60629 

TEL. — 735-5667 
Atd.: Kasdien nuo 8:30 v.r. iki 7 v.v., 
šeštad. iki 5 v.v. 
iiimiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmi 

C L A S S I Fl ED G U I D 
E E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkį 
TeL 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/10/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

PACKAOE E X P R E S S A G E N C T 
MARIJA N O R E I K I E N R 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūiies 

prekės. Miliutas U Europos sandeliu. 
2*0* W. 6» St., Chicago, II. 606M 

TEL. — WA 6-2787 

Marauette Parke — 2638 West Lith-
oanian Plaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismentas- Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui 

Skambint — 776-4956 • 

6230 S. A L B A N Y AVE. 
Atdaras apžiūrėjimui rūgs. 18-1S-20 d. 

nuo 6 iki 7 vai. -vakaro. 
MŪR. BUNGALOW 5 kamb. (2 mie
gami). Naujos spinteles virtuvėje. Pil
nas rūsys ir pastog$. Karšio vaa-

m— j dena - gaza šilima. Nauja elektra. 
$46,900 arba geriausias pasiūlymas. 
Dėl iniormacių skambint — 

6 5 6 - 2 9 3 4 

Atdaras apžiūrėjimui 
rūgs. 21 d. 1 iki 5 v. popiet 

10546 S. 83rd Court 
PALOS HTTJ.S 

i Gražus 3-jų miegamų "raised ranch" 
j namas. 1*4 vonios. Ąžuolo grindys, 

•pintelės ir papuošimai. "Built-in" vi
rimui krosnis ir orkaitė. Pilnas rū
sys. Aptvertas kiemas. $73,900. 
Kreiptis į sav. (angliškai) teL 874-8087 

Palikimas 6 kamb. 28 m. švarus mūr. 
Cape-Cod prie 73 ir Richmond. Kam 
reikia atiduos kaip stovi su baldais ir 
viskuo kas prie namo reikalinga. Ne
brangus. 

825-6015 

liiiimmiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiminiiiiiiit 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 VV. 69 S i , teL 776-1486 
oiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiMiniiniiiiiinu 

1% mylios nuo ežero, šalia Beverly 
Shores, Indiana, parduodamas gazu 
apšild. 2-jų miegamų namas. Sklypas 
120 x 145 p. Maži mokesčiai. Kaina 
$26,500. skambinti (218) 874-7330. 

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItl 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai, 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF. — 9251518 

UllllllllllllllllllllllllllllHIlIllllilIlIlHIIIII 

T R A V E L - E E Z 
KELIAUKITE RAMIAU 

KELIAUKITE NEBRANGIAI! 
Mūsų ekspertai suplanuos jums kelionę. 
4638 W. 63rd St. — TeL 767-3388 

K * G P L A S T E R I N G 
N e w Wal ls and Ceil ings 

Patch ing and Repair 
NO JOS TOO SMALL 

PREE ESniMATES — TEL. 471-1771 

DR. THEODORE F. WEBER 
announces) the relocation of his Of
fice, podiatric mediclne. surgsry, and 
injuries of the foot, to 

Dodge Drug M Medtaal Bldg. 
S23S W. l l l t h (1 bL W. of Kertate) 

TEL. S13—aSS-7370 

Kcmokamai įvertinsime jūsų 
namą. Jokio įsipareigojimo. 

Century 21—Eroin J. Michaeb 
4637 S. Archer Ave, 254-8500. 
Ray Wertelka kalba lietuviškai. 
« M H M I M t M 

iimiifiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiimimm 
C * W ALUMINUM INSTAULATTONS 
Namams dedame aluminljaus "sid-
ing", "softU" ir •'fascUl•• ir "seamlass 
aluminum" nutekamuosius vazdžius 
Nemokamas apskaičiavimas. 

Kreiptis J CHUCK teL 445-4872 
nminnniimii. tminiiniininnm | | Į fnf,, 

Mūrinis — 28 metų, l>,2 aukito. 5 ir 
3 kamb. Arti 72-os ir Fairfield. Geras 
Nebrangus. 

Prie 72-os ir Sacramento. 3 kamb. ge
ras mūro namas. 

Mūrine 5 kamb. rezidencija. 28 metų. 
Prie 61-os ir Pulaski. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TeL — 7786916 

EVEBGKEEN P ABK 

Mūr. bungalow. 3 miegamieji. Visos 
sienos tinkuotos. 2'y2 maš. garažas, 
šoninis įvažiavimas. Geros kokybės 
statyba. 

Century 21 — Oaksbire 
480 - 3900 

Marauette Parke savininkas parduo
da 1 :>i aukšto 3-jų butų mūr. namą prie 
parko ir mokyklų. Nupiginta kaina. 
Skambint 776-1260. 

And it's bert at the Arlington, where you 
can enjoy our mountainside svvimming 
pools. golf courses, three lakęs, lighted 
tennis courts, sočiai programs, dining 
and dancing. And vvhere you'll find those 
vvorld-famous Hot Springs thermal vvaters. 
right in our own private bathhouse. 

Arra attrartions include 1Q Zoo (trainmę, of performinį. 
animah). a diamond mme, uniąue pottery works. Cnnqutstador 
outdoor drama, and somr oį the best fishing in thr ut>rld 

For ReservatKMis Call Toli Free 800 643-1502 

HOTK1. 

HOT SPRINGS 
NATIONAL PARK 

ARKANSAS 

Trll m r trmrc alxmt vour 5f><) rttoms .imlsuitcv 
ratcs un<l family plans: 

-|XVI ..! 

Name 

Street 

&ty State Iv 
• 
1 

- J 

SAVININKAS 
Marąuete Parko rajone parduoda di
delį 2-jų miegamų mūr. bungalow. 
Valgomasis. Moderniška vonia. Užda
ras apšild. porčius galėtų būti miega
masis. Didelis aptvertas kiemas. Daug 
priedų. Kreiptis (angliškai) teL 

737-1681 

Oepn house Sunday SepL 21st 
1 to 3:30 P. M. 

7243 S. TALMAN 
Seller wants an offer today. They 
want to movė to Georgia now. 

4 bedroom, Formai dining rm. Full 
basement. 2 car garage. Mid 40's. 

RE/MAX — Jim Kennedy 
TeL — 424 - 7800 

2 BUTAI: 5 ir 3 kamb. Nesenas 1 # 
aukšto mūr. prie 63-čios ir Whipple 
Gar. Geras ir nebrangus 

TeL — 825 - 6015 

HOT SPRINGS NATIONAL PARK 
Dėl išvažiavimo, skubiai parduoda

ma gerai įruošta sodyba. 7 kamb. na
mas (3 miegami), 2 vonios ir kiti pa
statai. Turime žuvų, kiaušinių ir kt. 
Kaina 46,000 dol. Teirautis adresu: 
Route 8, Box 422, Hot Springs, Arkaa-
sas 71801. 

ATDARI APirCRfiJIMCI SERMAD., 
RUGSĖJO 21 D. 

NUO 1 IKI 4 VAL. POPIET 

6225 S. Kolmar 
3-jų miegamų mūr. iŠ metų senumo. 
Labai geram stovy. 

6533 S. Washtenaw 
NaujesnS liuksusini 5 kamb. reziden
cija. 2 mafi. mūro garažas. Galima 
tuojau užimti 

5541 S. Albany 
3-jų miegamų mūro rezidencija. Tik 
$45,000.00. 

BUDRAITIS REALTI 
TeL — 767-0609 

HELP WANTED — MOTERYS 

We Have An Irr.mediate 
Opening For 

QL AJLIFLED COOK 
For St. ChrteUna CathoUc 
PLAIN COOKl>'Q '— 

Priests. 
You Will Have Beautifully 

For ' Severai 
oaat u 

Modern Apartment witli 
with Excellent Benefits. 

TV, /-Etc. 

For further information 
Please Call FATHER CURBAN 

7 7 9 - 7 1 8 1 

Smali downtown office needs pieas-
ant, bright woman to train .for 
medical - legal work. Salary C.75 
plūs per hour. | •, 

Hours 8:30 a.m. to 5 p.m. Mon. 
thru Fri. 

Call Kathy Baliūnas 
KOPCO M6-4305 , . . KB f 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. mieg. kamb. Marąuette Pke. 
nerūkančiam vyrui. Atskiras įėjimas 
ir vonia. 7251 S. Francisco. Tėlei." — 
PR 8-1740. •"••- b f l 

»>s>e>a'«>«'e>fc«ft>«>«'S>«>,8>s^«"8 

BIZNIO NUOSAVYB* 
PLIUS 4 BUTAI 

Restoranas, baras ir 4 butai — 
Western ir 65-ta. 

Įrengimai ir reikmenys. "Lkjuor li-
cense" jei pageidaujate. Savininkas 
gali duoti paskolą už 12%% nuoš. 
Kaina $120,000. Kreipkitės angliškai į 

F. L. BUCARO REAL ESTATE 
TeL — 237-0653 

• * • » • » • ) > » « O M m 
TEfKAU PASKOLOS 

iimmiumimmmmiiiHiiHiiiiiHuimiiii 
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

1 5 % NUOŠIMČIŲ 
Galiu užstatyti Real Estate. 

VACYS — 436-9667 
arba vakarais — 769-6258 

iiiiiiiiiiimiiimiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiii 

ISNUOM. 2-jų miegamųjų butas* 1-me 
aukšte Marąuette Parko apyl."' Tik 
suaugusiems. Teirautis vakarais iki 
11 vai. RE 7-8161. 

ISNUOM. butas suaugusiam asmeniui 
apyl. Artesian ir 61. Po 5 vai. vak, 
skambint WA 5-6126. 

- •-< • p g į 
ISNUOM BUTAS — 2 dideK miega

mieji, didelis salionas, virtuvė su pus
ryčių kampeliu. Šildomas galinis por
čius, priešakinis nešildomas. Šutas 
naujai išdažytas, sutvarkytas ir saiio-
ne naujas kilimas. Savininkas moka 
už vandenį ir gazą virimui ir šildy
mui. Nuomojama tik suaugusiems' — 
vedusių porai arba dviem draugam. 
Be šunų, be kačių. Vieta — Artesian 
tarp 61-os ir 62-os. Skambint per S v. 
vak. tel. WA 5-6126. aa V t.', 

ISNUOM KAMBARYS .o 
dirbančiam vyrui ar pensininkui Ga
lima pasigaminti valgį. Kambarys 
beismante. 

6847 S. Washtenaw Ave. 

Išnuom. (nuo spal. 1 d.) 
kas 5 kamb. (2 mieg.) butas 2-me 
aukšte. 1% vonios. Kabinetinė virtu
vė, elektr. plyta. 250 dol. mėn. Tik 
suaugusiems, jokių gyvuliukų. 72-ros 
ir Francisco apylinkėje. 

Skambint — 825-2188 

P A B D A V I M 
8 ' i 12— 

FRANK'S PTZZA sV RESTAURANT 
Apen during remodeling. The world's 
best pina and sandvriches, Italian and 
American dinners. 

EVERYTHING HOME MADE 
«723 Weet 63rd St. — TeL 585-6144 

. _ _ 

miuiiHininiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiuiti! 
Spectel! ProT<«AionaJ 

Carpet ClesuUns; by 
CABPET CARE SVSTEMS 

AnT stse Lltinr Rm. A Hali $2».tS 
Ltvtng A Dining Rm A Hali OM.tS 

Antnorised application: 
deoccfcgam Carpet Protector 

CMI iosepti E. Wr%*it (SIS) 446-§M3 

=% 
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1860 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVA IS BOSTONO NEW YORKO 
DAR YRA VTETŲ ŠIOSE GRUPĖSE 

Spalio 8 4 - $878.00 Gruodžio 26 d. — $77808 
KELIONES I LIETUVA 1981 M. PRASIDEDA KOVO 25 D. ^ „ ^ 

Registracija* Priimame Dabar. jJ^-ff•% 

TRANS-ATUNTIC TRAVa SERVICE, INC. W 
383 West Brosxtway, B o s 116, South Boston, Mass. 02127 — Tel. (617) 268-8784 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus 
Trans-Atlantic Travei Service. Inc.. vidaus ir užsienio agentūra, turinti dausrluusia 
patyrimo kelionių onranizavime. jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RCPESTIN'OAJ 
išsiunčia visa eilę ekskursijų i LIETUVĄ ir į kitas pasaulio Salia 

Įstaigai vadovauja Aldona ADOMONTENB ir Albina RUDZIUNIENfi 

Priees are basad on double occupancy and are subj^ct to changes. 

We'!l help you make itie right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI A B PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pateki Road 

Til. — 767-0600 
Independently owned and operatel 

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

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

Marink bungahm Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incorae Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 830-5568 
iiiiiiiiiiiiiiiminiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narni} pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymaa 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

witwmtHWiiHiimiisiMiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

M I S C E L L A N S O C 8 
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P LU M B I NG 
Lkensed, Bonded, Insmed 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai Kerami
ke* ir kt. plyteles. Glass blocks. 
Sinkos vanadžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
nimiiiiiimiimiiiiiiii i i i iHiiimiiiiiiiimi. 

Parduodama labai grafi pakaė, 
Lietuvos daaininkų paveiksiat giata-
ro dirbiniai ir audiniai. Skamįint 
nuo 2 iki 6 vai. vak. tei. 7tt-fflh-

_ • - - » • < - - - - » > 

D O M E S I O 
JJL 

— s ~ 

V. S A S N A U S K A S 
Atlieka Jvairius CEMENTO DARBL& 

Šaligatvius, laiptus ir kiiokiust^ ' 
Skambint teief. — 

G R , 6 - 8 4 0 2 l £ _ 
NAMŲ APŠILDYMAS 

įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBLN BANYS, TeL 447-8896 

iiiiimiimiiiiiimiiiiiiiimmmiimmimi 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumi} 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

iiimiiimimmiiiifiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiit 

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHMiniiiin 

D A 2 A U NAMUS 
a LAUKO m is VIDAUS 

Darbą atlieku grasiai ir tąfinfaiĮui. 
Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS KLEEN'AITIS 
TEL. — 429-0T72 

iuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 

B E A L E S T A T E 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii iiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

ŽEMfi GERIAU NEGU AUKSAS •-" 
Laike paskutiniij deSImt metų žemes kaina pakilo 25 kartua LIEPONTU 
pKTJE. 14S s a t ir Bell Road, trys mylios nuo Lemonto Ir Orland Parko, 
salia OLD OAK COUNTRT CLUB golfo laukų — parduodami namu sta
tybai sklypai 100x150 p«dų ir didesni su visais miesto Įrengimais, kanali
zacija, vandentiekiu, asfaltuotais keliais, gražu, elektra, telefonu žemele 

Statybai paruosta 120 sklypų — kurių p u s« jau išparduota, d*tt»-n»^ 
mals apstatyta ir apgyventa. Namų verte $120,000. - $150,000. 

Vietovs labai patogi susisiekimui — su Chicagos miesto centru tik 10 
min , 18 mylių Marąuette Parkas. 3 mylios Letnontas ir Orland Parkas 

Vienos mylios atstume randasi pradin* ir High mokyklos, ©IiD į)A_K 
COUNTRT CLUB su erdvia banketam sale. Salia statomas Prekybos cent
ras su Įvairiomis krautuvėmis, banku, teniso aikštėmis. Kataliku bažnyčia, 
tik vienas blokas. 

Be to. Lemonto miesto ribose, salia BIO RtTN golfo laukų parduo
dami t akro sklypai su asfaltuotais keliais ir kitais Įrengimais. Daajptla 
šių sklypų apaugę didžiuliais Šimtamečiais ąžuolais. 

Sklypų kaina $28,000 ir aukščiau. įmokėjus $10,000 galima pirfctr ii-
mokėjimui 5 metams iŠ 12%. HĄ 

Visais pirkimo reikalai, kreiptis i JUSTĄ UEPONĮ ^ 
OLD OAK COUNTRY CLUB, 143rd ir Parker Road, Orland Psak, O. 

TEL. S12—34tV3S44 
«iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiittiHMiuMiiiiiiinuimiiuiimiuiniiiniiiiiniiiiiimiimniiiiiiii 
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LAUKAI "DRAUGUI" 
.V; 

, kad mūsų jaunimas nėra apatiš- j vių taryba ir Taupymo bendro- j 
kas ir yra pasiryžęs kovai. Ar; vėms išgarsinti taryba, 
mes juos remsime ar ne? 

KODĖL TYLIME? 

18 d. pasiryžusiu kovai 
jaunuoliu būrys susirinko W a -
singtone prie Sovietų ambasados 
reikalaudami lietuvių pavergtai 

Ignas Budrys 

PLAKATŲ KONKURSAS 

Konkurse gali dalyvauti mok
sleiviai, lankantys valdines ar
ba parapines mokyklas. Pre
mijos bus skiriamos keturioms 

j amžiaus grupėms: 1) 3—i sky-
taupymo ; rius, 2) 5—6 skyrius, 3) 7—8 

Susidomėję dėl informacijos 
bei taisyklių, gali kreiptis j bet 
kurią Standard Federal taupy
mo bendrovės įstaigą. Pietva
karių Chicagoje gyvenantiems 
patogiausia: 4192 S. 

Konkurso terminas yra ket-j DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 20 d. 
virtadienis, spalio 30. 

Be to, laimėtojai įei-
visos 

A. f A. 
PRANUI MALAŠAUSKUI 

m i r u s , 
jo seseriai Rasutei Stropienei ir jos šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Nijole ir Leonas Kalvaičiai 
Jane ir Kęstutis Kirvaičiai 
Vida ir Robertas Kosmonai 
Gražina ir Leonas T raškai 

Standard Federal 
tauta i laisvės. Visi skaitėme apie bendrovė rengia 13-tąjį metinį I skyrius ir 9—12 skyrius. _ ( 
tų demonstracijų paseką ir būsi- [ plakatų konkursą tema "Žmo- į viso premijoms yra paskirta 
mą teismą. Atsišaukimai, prašą nes, kurie taupo, geriau gyve-
finansinės paramos teismo išlai- J na". Konkursą globoja Cbica- Į na į plakatų konkursą 
doms padengti ir organizavimas gos apylinkės taupymo bendro- j valstijos mastu. 
laiškų rašymo prezidentui ir ki- j 
t iems valdžios pareigūnams, taip 
pat matėsi spaudoje. Bet kažko 
tai trūksta. Atrodo, kad mūsų pa
grindiniai politiniai veiksniai 
kaip ir ignoruoja šią konfronta
ciją.* Kodėl? Aš manau, kad mū
sų visuomenei yra svarbu su
prasti, jeigu buvo padaryta klai
da, kad ji nesikartotų. Pasisaky
m o trOktrmas iš Bendruomenės, 
Altos ir kiru veiksnių tik sudaro 
sąlygas visokiems gandams ir spe-
kultartiOrns. 

Jeigu ir pati demonstracija bū
ru neapgalvota ar netiksli, jos 
fakto tylėdami nepaneigsime. Se
kantį kartą gal galima padaryti 
kitaip, bet susikirtimas įvyko, rr 
dabar lietuvių visuomenės parei
ga sutelkti kuo galima stipresnę 
paramą demonstrantams. Aš ma
nyčiau, kad čia pagrinde nėra 
teisinė problema, bet politinė. 
U ž menko įstatymo sulaužymą 
mūsų jaunimas traukiamas atsa
komybėn, kai tuo pačiu daug ar
šesnės ir kruvinos demonstraci
jos, a r tai iraniečių, ar amerikos 
mažumu, yra pateisinamos poli
tiškais sumetimais. Jau seniai pri
brendo laikas ir m u m s eiti į gat
ves, o nepasiduoti iliuzijai, kad1 

kas nors mūsų reikalais rūpinsis, 
m u m s vien tik diplomatiškai vei
kiant. Jeigu mes pažvelgsime į 
JAV istoriją ir iš jos pasimokysi
me, neliks jokios abejonės, kad 
trk aršus ir ilgalaikis viešas spau
dimas duoda rezultatus. 

Jeigu jaunimo grupės de
monstracijos Washingtone ne
priimtinos mūsų politiniams 
Veiksniams, lietuvių 'visuomenė 
turi* būti painformuota kodėl. 
Tyla šiuo atžvilgiu netinka. Wa-
shingtone 18 jaunuolių parodė, 

Didžiosios mintys kaip didieji 
Archer medžiai, lėtai auga ir daug trun-

Ave. (prie Sacramento), 6141 ka laiko, kol pasirodo jų stipru-
S. Archer Ave. (prie Austin) ir j mas, grožis bei nauda.. 

Iš j 2555 W. 47 St. (prie Rockwell). Pr. Būcys 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
1978 m. rugsėjo mėn. 25 d. Amžinon ramyben iškeliavo mūsų 

mylima žmona, motina ir močiutė 

A. f A. MARIJA ABRAMAVIČIENE -
MOŽURAITYTE 

Už jos sielą dvejų metų mirties sukaktį minint, š. m. rugsėjo 
mėn. 27 d. (šeštadienį), 8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje bus at
našaujamos 5v. Mišios. 

Prašome visų savo maldose prisiminti Mariją ir pasimelsti už 
jos sielą. 

Nuliūdę: Vyras Stasys, duktė, sūnūs ir anūkai. 

A. f A. PETRAS TAMOLONIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl. 
Mirė rugsėjo 19 d., 1980 m., 2 vai. ryto, sulaukęs 87 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, pusseserė Paulina 

Varneckienė, jos dukra Renė su vyru Arnold Banals ir šeima, krikš
to sūnus Norman Kavekis su šeima, giminaitis John Dovidauskas su 
žmona Peggy ir šeima, Lietuvoje mirusios sesers Amilijos vaikai, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai — amžinas na
rys; ir T. Jėzuitų rėmėjų dr-jai — amžinas narys. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 22 d. Iš kop'yčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 2mona ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

-SIUNTIMAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Ctricfego, ILL 60632, tel. 927-5980 

įįfį i 

JgįU._ GKEENWOOD FUNERAL 
HOME persikėlė i 

5570 W. 95tb St., Oak Lawn, I1L 
_*. TEL. — 445-3400 

J*seph A. Dollk, įsteigėjas 
Robert B. Kuenster, direkt. 

> M M > I M » M * » > > 

V A L O M E 
KILIMTS I R BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
... , visq rūšių grindis. 

^BUBNYS — TeL B E 7-5168 

A. + A. 
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus, 
jo žmonai dr- BRONEI, duskterims ALDONAI ZORSKIE-
NEI ir šeimai, dr. BIRUTEI, sūnums JURGIUI ir žmo
nai, dr. JUOZUI, broliams ir seserims, giminėms ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

CLEVELANDO ATEITININKAI 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ KAJLJNIŲ 
KĄ ESATE MATĘ ! 

Taip pat persiuvame jūsų senus kailinius — 
atrodys vėl nauji ! 

JAVUREK FURS, 6615 West Cermak, Bersvyn, 111. 
Master Charge Tel. 484-0917 Visa — Lay Away 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiHummniiiiiiiiiiiiiimiiii!:! 

A. T V E R A S | 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES § 

Pardavimas ir Taisymas = 
3646 W 69th Street _ TeL RE 7-1941 | 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiimuii^ 

iiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinni ; 
H< A. Š I M K U S 

*1'J*AX>ME TAX SFRVTCE 
_ _ . . NOTARY PVBLIC 

4259 Šo. Maplew.od, tel . 254-U50 
- T**^-t>at daromi VERTIMAI. 

GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PTLIETYBftS PRAŠYMAI ir 

^ ^ kitokie blankai. 
llllHftHIIHllIflIlMIlIlIlIMIUUUUUUUIlIlHt 

iMiHHiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiinitiitinnunmii 
1; J vairių prekių pasirinkimas Be

brą nsria t i$ masų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, m . 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinag 
trtttmmimiiiiiiiiiimiiiiujtiiimuiuuui 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.f Chicago, UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

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

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
išr 

iti ,t|Mir:i:Ml4 nuo ugnies ir ntitomo-
m<V- -— ?&<fr — 30% pigiau mokėsit 
hilio pas mm. 

FRAMK Z A P 0 L I S 
3208 »/2 We»t 951* Street 

Telef. — GA 4-8654 

I 

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

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 
kittre daiktus. Ir i; toli miesto lei-Į 
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel _ WA 5-8088 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street - Tel. &R 5-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 va i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4. vai. popiet. 

ANTANAS 
BALEdbdTIS 

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo myliiną; vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1970 m. rug
sėjo 24 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sierą Šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 2? d., šeštadienį, 
9 vai. ryto T. Marijonų koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave. 

Maloniai kviečiame visus — gimines ir draugus dalyvauti šio
se pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Antano Balec-
kaičio sielą. 

Giliame- liūdesyje lieka: Žmona Sofija, sūnūs: Vidmantas, 
marti Dora, anūkai Vidutė ir Danelis; ir Reymondas, 
marti April, anūkai: Dina ir Stevie ir Mtl gimines. 

P A D C K A 
A. f A. ALGIRDAS MIKULIS 

Mūsų braflgus tėvelis, sūnus, brolis, švogeris, dėdė ir senelis 
mirė 1980 m. rugpiūčio 26 d., buvo palaidotas rugpiūčio 29 d. Sv. 
Jono kapinėse Omaha Nebraska. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. 2arkauskui už maldas koplyčio
je, šv. Mišių auką bažnyčioje ir už paskutines apeigas kapinėse. 

Dėkojame brangiems Omahos lietuviams už šv. Mišių aukas, gė
les, lankymą koplyčioje, palydėjimą į kapines. 

Ypatinga mūsų padėka a. a. Algirdo jaunystės draugams 
ponams Marytei ir Andriui Dubinskams, kurie taip nuoširdžiai ve
lioniu rūpinosi ir jam padėjo ir savo nuoširdumu palengvino mūsų 
skausmą. 

Nuoširdus dėkui mūsų draugams ir pažįstamiems už pareikš
tas užuojautas žodžiu, laiškais ir per spaudą. 

Dėkojame karsto nešėjams. 

Nuliūdę: Sūnus Algis, duktė Laima Smith, 4 anūkai, 
mama Agota Mikulienė, sesuo Verute 

Mykolaitienė ir Seimą. 

Mielam bičiuliui 

A L O Y Z U I B A R O N U I mirus, 
jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARE ir SAULIŲ nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Evangelina ir Stasys Kungiai 

A. + A. 
PRANUI MALAŠAUSKUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą seseriai MSUTEl su 
seimą, broliams VLADUI ir VITUI ir kitiems ar
timiesiems. 

M.L Kupcikevičiai 
V.V. Kupcikevičiai 

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. ROSA TeSLIGTE 
Pagal tėvus MIROVSKA 

Gyveno 842 W. 33 Place, Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 19 d., 1980 m., sulaukusi 82 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 23 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras August, sūnus Ralph, gyv. 

Minneapolis, Minnesota, sesuo Petronėlė Thomas su šeima Detroi
te, Mich., ir giminės Vokietijoje. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 1 vai. popiet Jurgio F. Rud-
mino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 22 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras ir sūnus. 

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

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

. -

Mažeikai Evans 
• - -

Laidotuvių Direktoriai 

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

. i P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. €76-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

x Kun. v. s. J . Vaišnys, LSS 
Seserijos dvasios vadas, lietuvių 
visuomenei gerai pažįstamas, 
kaip pamokslininkas ir paskai
tininkas, logiškų ir drąsių min
čių dėstytojas, skaitys paskait-
"Įvairios apraiškos šių dien. 
Bažnyčioje" skautininkių ir vyr. 

x Susitikime su Vladu šaka- s k a u č i l * židiniečių suvažiavime, 
liu Chicagos lietuvių visuome- Clevelande, rugsėjo 2 7 - 2 8 d. 
nė yra maloniai kviečiama da- x EgJ. Gtrčys, Worcester, 
lyvauti š. m rugsėjo 27 d., šeš- j Mass., užsisakė "Drauge" Lie-
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo cen- į tuvos muzikos plokštelių ir dar 
t ro mažojoje salėje. Vladas Ša- j atsiuntė 10 dolerių auką. Už 
kalys aktyviai reiškėsi okup. i paramą mūsų knygų leidimo 
Lietuvos rezistencinėje veiklo- į darbui esame labai dėkingi, 
je. Šią vasarą išvykęs iš l i e tu -
vos, sėkmingai pasiekė Vaka
rus. Susitikimą rengia Balfo 
centro valdyba. 

X š v . Pranciškaus seselių 
Chicagos apskrities rėmėjai 
kviečiami dalyvauti metiniame 
rėmėjų seime, kuris bus sek
madienį, spalio 5 d., Marijonų 
vienuolyne prie "Draugo". Sei
mas prasidės 11 vai. ryte šv. Mi-
šiomis už gyvus ir mirusius vie
nuolijos rėmėjus ir amžinus na
rius. P ie tūs bus 12 vai. Regi
stracija ir posėdis tuoj po pietų. 
Informuotis pas apskrities pir
mininkę Sabiną Klatt, 6221 S. 
Mason. 

X Lietuvių istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas bus rugsėjo 24 d., 6:30 
vai. vak. A. Rūgytės bute. Pas
kaitą "Vytauto Didžiojo valsty 

X Jus ta Karpiūtė, Westville, 
111., žinoma visuomenės darbuo
toja, dažnai paremia savo dien
rašti. Ir dabar ji atsiuntė 25 
dolerių auką. Mielai Rėmėjai 
esame labai dėkingi. 

X Pet ras Indreika, Pacifica, 
Calif., ankščiau gyvenęs ir dir
bęs Chicagoje, žinomas ben-
druomenininkas, artimas "Drau
go" bendradarbis, dažnai pare
mia savo dienraštį. I r dabar, 
įvertindamas mūsų pastangas, 
atsiuntė 20 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Stasys Baniulis, žinomas 
ciceriškis, prisidėjo prie kitų 
lietuvių pastangų išlaikyti lie
tuvišką dienraštį ir dyiem atve
jais atsiuntė 20 dolerių auką. 
Maloniai dėkojame. 

x 

Panašumai ir skirtumai 
Mokytojų studijų savaite (9) 

JUOZAS MASIUONIS 

Marijonų Bendradarbių stalas 
ir kiti. 

'Draugo" bankete rugsėjo 14 d. B kairės: T. Margis, pirmininkė A. Snarskienė 
Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠALTJAI ŠAUDO 

Gen. T. Daukanto Jūrų: šaulių 
j kuopos 1980 metų šaudymo var-
1 žybos vyko Cicero medžiotojų ir 

Euf roadna Dailidavičienė, Į meškeriotojų sodybos šaudyk-
Baltimore, MD., grąžindama lai- • loję prie Antioch, Illinois (apie 

bė ir j o s administracija" skai- j mėjimų knygeles, aukojo 15 do- | 50 mylių nuo Chicagos) . Var
tys is tor ikas Jonas Damauskas. Į lerių. Esame dėkingi. j žybas organizavo kuopos vadas 
Kviečiami dalyvauti. X . Balfo Chicagos apskrities E. Vengianskas. 

X Maistu širdies a takos sau-! s k v r i ų rudens piniginio vajaus Į Sekmadienį, rugsėjo 14 d., iš 
gojimasis — gydytojo praneši
mas Lietuvio sodybos pažmo-
nyje ir kultūrinė programa šį 
sekmadienį, nuo 2 vai. p. p . 
Užkandis. Visi laukiami. 

X Gražindami "Draugo" lai
mėjimų knygeles, aukų po 10 
dolerių a ts iuntė : 

J. Ardys , Feirview, 
A. Nemanius, Chicago, 
Kotryna Cesnienė, Houston, 
Stasė Pautienienė, Cicero. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Didis istorinis įvykis lietu
vių išeivių gyvenime! L. Fon
das jau baigia surinkti 2-rą mi
lijoną dolerių. Tą įvykį atžy
mėti rengiamas banketas spa-
uo 11 d. T H E CARLISLE salėje 
ir kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko koncertas spalio 25 d. 
Marijos aukštesniosios mokyk
los auditorijoj. Įnašus į L . J 
Fondą reikia siųsti — 2423 W. 

atidarymas įvyks rugsėjo 28 d., ; pat ryto suvažiavo nemaža Jūrų 
sekmadienį. 2 vai. po pietų Šau-' šaulių grupė — vyrų i r moterų 
lių salėje. Vajui vadovauja pir-; bei keletas svečių iš Chicagos ir 
mininkas Jonas Jasaitis, globoja j Lemonto, kurie entuziastingai 

I bas baigėme be nuostolių ir be 
' aukų. šaulės, kurios nedalyva-
I vo varžybose, ruošė maistą "ko-
į votojams". Tolimesnis darbas 
j at i teko teisėjams, šaudymą pra
vedė šaulys Itn. J. Balčiūnas ir Į linkės susisiekimo tyrinėjimas), 
kuopos šaudymo vadovas A. j kuriam vadovauja Aristidas Bi-
Martinkus. j čiūnas, surengė naują programą. 

Šaudoma buvo vyrų, moterų 
ir svečių grupėse. Laimėtojai 
buvo vyrų grupėje — pirmą vie
tą ir pereinamąją pulk. K. Da- Į programa apima visa šiaurės ry-
bulevičiaus skirtą t aurę laimėjo I tų Illinois valstijos kampą, įskai-
V. Ripskis: antrą vietą — K. | tant Lake, McHenry, DuPage, 

Frank Zogas. troško tapt i šaudymo čempio
nais, šaudykla yra gražioje 
gamtoje su ra ižytu terenu, 
tvenkiniu ir lapuočių mišku. Ši
tame ''poligone'' ir bandys šau
liai savo jėgas šaudymo sporte. 
Šiandien čia dangus debesuotas, 
nėra palankus, o ir praėjusią 
naktį čia daug lijo, todėl šau
dykloje buvo šlapia t iek pievo
je, tiek takuose. Tačiau dalyvių 
šaulių nuotaika buvo gera, nes 
šauliai - kovotojai nebijo nei 
audrų nei lietaus, no r s ir šlapi. 
Šaudymo vadovai paruošia gink
lus ir šaudmenis ir suskirsto 

: pamainas (grupėmis po 3) . Tyla 
! Išgirstam šaulio Itn. J . Balčiū-
i no komandą: "Į prieš matomus 
į taikinius šaudymas" . . . Sutra-
i tėjo šūviai tokie t ankus ir gar-

PAGALBA NORINTIEMS 
SUTAUPYTI PINIGU 

Chicago Area Transportation 
Study — CATS (Chicagos apy-

kuria bus galima palengvinti no
rintiems pasidalinti važiavimu į 
darbovietes (carpooling). Nauja 

Mokytoju studijų savaitė Ken-
nebunkporte, tėvų pranciško
nų sodyboje, prasidėjo šeštadie
nį, rugpiūčio 23 d., susipažinimo 
vakaru — savitarpiu pabendra
vimu. Sekmadienį, rugpiūčio 24 
d. buvo iškilmingas atidarymas, 
pamaldos ir jau, dvi paskaitos. 
Intensyvus darbas, išklausant 
kasdieną po keturias paskaitas, 
prasidėjo pirmadienį ir baigėsi 
penktadienį. Jūsų koresponden 
tas į klausytojų eiles teįsijungė 
tik antradienio rytą. Praradęs 
dvi dienas su šešiomis paskaito
mis, mėginsiu šią studijų savai
tę aprašyti ne padieniui, o duo
ti dėstytų dalykų vaizdą. 

Ir Dainavoje, ir Kennebunk-
porte buvo tik trys visiškai su
tampą pranešimai ir darbai: R. 
Račkauskienės paskaita "Vaizdi
nės priemonės lituanistinėje mo
kykloje"', dr. J. Račkausko pra
nešimas apie Pedagoginį litua
nistikos institutą su J. Masilionio 
informacija apie neakivaizdinį 
skyrių ir Etninės programos an
ketos užpildymas, padedant dr. 
J. Račkauskui. 

Prie nesutampančiu, bet la-
j bai panašių dalykų reikia priskir 

kad vasaros metu būtų rengia
mi kelių savaičių mokytojų ir 
jaunimo pasitobulinimo kursai ir 
Chicagoje. 

Svarstyta ir kitų metų mo
kytojų studijų savaitės vietos ir 
laiko klausimais. Dainavoje pasi 
sakyta už Dainavą, Kennebunk 
porte už Kennebunkportą. Ir 
nenuostabu: Chicagai, Detroitui, 
Clevelandui, Rochesteriui ir Ka
nados Londonui, Hamiltonui ir 
Torontui arčiau Dainava, o vi
sam rytiniam, arba Atlanto, pa
kraščiui — Kennebunkportas. 
Arčiau ir Kanados Montrealiui. 
Abi vietovės erdvios ir gražios. 
Dainavoj nuošaliau, ir Pr. Zaran 
ka, A. Kregždys ar Br. Krokys va 
karais suorganizuoja dainą kie
me. Vargu, ar tai įmanoma 
Kennebunkporte, kur čia pat gat 
vė ir miestelis. Į miestelio centrą 
nueini neskubėdamas per dešim 
tį minučių. O kurortiniam- sriies 
telyje daugybė krautuvių .su „tu
ristiniais suvenyrais, alum, vynu, 
garsiaisiais Maino vėžiais. Ken-
nebunkporto kambariai, palygi 

i nus su Dainavos, liuksusiniai*ijet 
posėdžiams ir visoms paskaitoms 
salė mažytė. Vakarinėms progra 

ti lietuvių kalbos pamokos: Dai- moms buvo naudota didžiulė buv. 
navoje J. Masilionio, o čia kun. sporto salė, bet joje tokia akus-
J. Vaišnio. J. Masilionio pamo- tika, kad kalbantį ar skai tyt į 
kų ciklas vadinosi "Vientisinis vos gali suprasti. 

Ast ra ir trečią vietą — E. Holt-
zas; moterų grupėje — pirmą 
vietą i r pereinamąją L. D- K. 

Cook, Kane ir Wi!l valsčius. 

CATS vartoja vadinamąjį „Co-

sakinys ir jo skyryba", o kun. J. 
Vaišnio — „Bendrinė lietuvių 
kalbos rašyba bei skyryba ir kal
bos kultūra". Ir vienas, ir kitas 
savo klausytojams padiktavo dik 
tantą, dėl kurio klausytojai jaudi 
nosi. Buvo ir tokių, kurie tų la
bai naudingų pamokų vengė, 
kad nepasirodytų neklaidingi. 
Nepabūgau kun. J. Vaišnio dik
tanto, padariau keletą klaidų, 

Birutės draugijos skirtą taurę I mmuter Computer" suporuoti į Det. ne dėl to, kad nemokėčiau 

j Dr. Kazys Ambrazaitis LFB studijų, _-_ , , „ . - - - - « 
Marąuette Rd., O bil ietus į kon-1 savaitėje Dainavoje daro informacinį', S U S ' k a d n e t V*^™** nus to3° 
certą galima įsigyti J . 
lio prekyboje. (pr). 

Vazne-

laimėjo — G.Martinkienė; antrą 
vietą — S. Ripskienė ir trečią 
vietą — M. Dailidienė. Dalyva
vo šaudyme ir svečiai B. Holt-
zas i r J. Paštukas, kurie pasi
dalino laimėjimais. 

Teisėjavo Klaipėdos Jūrų šau
lių kuopos sesė ir brolis Valei
kos. 

Po varžybų, kadangi lietus 
nesiliovė, kuopos vadas E. Ven
gianskas ir ponia pakvietė visus 
dalyvius į savo pastogę — erd
vią ir gražią rezidenciją kelių 
mylių atstume nuo šaudyklos. 
Čia šaulių moterų paruošti ir 
atsivežti kotletai, kumpiai, dar
žovės ir bulvės su "mundierė-
liais" bei vienas ki tas "kilnio-

asmenis pagal gyvenvietes ir dar- Į r a§ y t j a r mažiau mokėčiau, bet 
bovietes. Susidomėjusiems terei- kad nesutapo mūsų pažiūros į 
kia paskambinti telefono nume-j žodžių rašymą drauge ar atski
riu 793-RIDE, pranešti vardą ir J r a j . Pasirodė, kad ir jo pamokų 
pavardę, telefono numerį, darbo- j tikslas buvo supažindinti su drau 
rietės ir gyvenvietės adresus, bei | g e ir skyriumi rašymo pakeiti-
maršrutą, o visą kitą atlieka skai- į m a j s dabartinėje ok. Lietuvoje, 
čiavimo mašina. Mašina, supo- • Savo pamokose kun. J. Vaišnys 
ravusi bent du asmenis, automa- į daugiausia dėmesio skyrė rašy-

Dainavoje yra ežeras, o čia Ąt 
lantas. Dainavos pakrantės visa 
da vienodos, o Atlanto priklauso 
nuo potvynių ir atoslūgių. .Ypa 
tingai įlankos: potvynio metu 
jos gražiai tyvuliuoja vandens 
bangomis, o atoslūgio mefu — 
purvinas dugnas. Atlanto pakraš 
tyje atoslūgių metu žymiai ^pa
platėją paplūdimys, o kitur pasi
rodo įvairiausių dydžių bei for
mų akmenys. New Yorko A. ir 
B. Lukoševičiai apvežtojo mus ir 
parodė gražiąsias Atlanto pakran 
tes. 

Dainavoje beveik visi iš seno 
pažįstami, Kennebunkporte tik 
vienas kitas, 

pranešima- apie tarptautine P - ^ l f S S £ L t f L ^ / S , * * ^ k š n i s išdžiovino mūsų vingius. Nuotr. V. Maželio ( moterys saude, i r gal todėl, kad Į B 
Į jos gulėjo nuskendusios šlapioje I 

x Fri i tala - Finland avies j x Lietuvos Dukterų draugi-'' žemėje. Po jų buvo eilė vyrų, 
kailio, odos ir kitų įvairių kaili- j j ^ mdens balius, kartu yra ir kuriems duotas tolimesnis a ts -
nių parduotuvėje vyksta didelis Į s e j m o užbaigimo banketas, ruo- j tumas į taikinius. J ie gal net 

šiamas spalio 4 dieną, šeštadie- į drąsiau ir energingiau puolė 
nį. Jaunimo centre. Svečių ti- i priešais matomus taikinius. 

moterų ir vyrų paltų ir sporti
nių drabužių išpardavimas. 
Krautuvė a tda ra 7 dienas sa
vaitėj. Valandos: Pirm., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 10 v. r. 
iki 6 v. v.; ketv. 10 v. r. iki 7 v. 
v.; šeštad. 10 v. r. iki 5 v. v. 
Sekmad. 11 v. r. iki 5 v. v. Nuo 

kimės iš visų Amerikos vieto
vių. Visus maloniai nuteiks 
programos atlikėjai operos so-

drausmingai k lausydami Itn. J 
Balčiūno komandos. 

Artėjome prie varžybų pabai-1 

pirmad. iki penktad. kreiptis į j linksmins L. Bichnevičiaus or-' 
Gene tel. 329-0346. Kalbame j kestras. Laimės keliu bus ga-

listai Vadovas ir Margari ta ' g 0 S kurios buvo atliekamos gu-
Momkai. Akompanuos maestro | i o m , klupsčiom i r stačiom. Su-
Alvydas Vasaitis. šokančius! stiprėjo lietus tiek. kad per aki 

šlapius rūbus. 
Kuopos vadas E . Vengians

kas savo t rumpame žodyje pa
brėžė, kad šaudymo varžybos 
yra tiktai spor tas ir neturėtų 
sukelti skaudaus pavydo ar nu
siminimų dei laimėjimų a r pra
laimėjimų sesių ir brolių šaulių 
tarpe. 

Baigdamas šias pastabas, no
riu pastebėti, jog jutau, kad visi 
dalyviai, kaip ir aš. j au tė pagar

bai, ypatingą dėmesį atkreipda
mas į daugelio netaisyklingai ra
šomus žodžius, nevartotinus žo
džius ir barbarizmus. 

Ir Dainavoje, ir Kennebunk
porte buvo svarstytos aktualiosios 

tiškai jiems praneša paštu.Prog-
rama prasideda pirmadienį, rug
sėjo 22 d. 

CATS vadovas Aristidas Bičiū
nas sako, kad panašios progra
mos su specialiai pritaikyta skai- Į lituanistinių mokyklų proble-
čiavimo mašina yra turėjusios Į mos. Dainavoje šiais klausimais 
labai gerą pasisekimą mažesniu ! paskaitą skaitė J. Jasaitis, o Ken-
mastu. Pavyzdžiui Hoffman Es- j nebunkporte pasisakymus ir dis 
tates ir Schaumburg priemies-į kusijas pravedė Br. Juodelis. Dai 
čiuose, kur beveik nėra jokių vie- • navoje torontiškiai kanadiečiai 
šo susisiekimo priemonių, maž- j skundėsi, kad ir programos, ir va 
daug 1,300 yra pasinaudoję pa-jdovėliai yra per sunkūs. Progra-
tarnavimu. Panaši programa mų ir vadovėlių sunkumu nie-

iH!!nrnimiiinmiiiiiiiinHiH:«iumiiniii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. *". 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vul. d 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 a rba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m . 60629 

imiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiis 

Lietuviškai. Adr . : 300 W. Grand 
Ave., Chicago, VI. 60610. Ket
virtas aukš tas . (sk.). 

X I r ena ir dr . Leonas Kriau-
čeliūnai, ilgamečiai "Dainavos" 
ansamblio globėjai "Čičinsko" 
operos pas ta tymo išlaidoms su
mažinti paaukojo 1140 dolerių. 
Globėjams ansamblis nuošir
džiai dėkoja. Spektakliai įvyks 
lapkričio 8 d.. 8 vai. vak. ir 
9 d., 3 vai. popiet Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, (pr . ) . 

x N a u j e n a . Rugsėjo 28 d., 
sekmadienį 4 vai. popiet pirmą 

mus. 
Įima įsigyti dailininkų a. a. P. 
Kaupo, B. Morkūnienės paveiks
lus, P. Kinderienės mėgstą blius-
kutę, J. Vaznelio vazą, Civins-
kų kristalines dovanas. Stan
dard FederaI taupymo b-vės si
dabrinę tacą ir pačių narių pa
ruoštas ir suaukotas puikias do
vanas. Poniai Norvilienei su
sirgus, vaišes ruoš Talman deli
katesų parduotuvės savininkė 
p. Kupcikevičienė. Stalus užsi-
sakyti ir bilietus įsigyti tel. i s v e į k i m m u s 
925-3211 arba 476-5059. (pr.). 

x Visuomenės dėmesiui. Dar 

Tačiau tvarkingai varžy-
: - i taiki- b * i r dėkingumą kuopos vadui 

ir jo mielai poniai, o taip pat 
ir toms šaulėms moterims, ku
rios maitino sporto entuziastus, 
kovojusius su taikiniais. 

Svečias 

yra laisvų vietų autobuse, va-
kartą Chicagoje dainuos operos I l o j a n č i a m į Clevelanda. į skau-
solistas Vytautas Paulkmis. bo- ; tininkių suvažiavimą rugsėjo 

'Margučio" ren- j 2§ d., 6 v. v. nuo Jaunimo centro. sas-bari tonas. 
giamo koncerto bilietai gaunami 
"Margutyje" ir Vaznelių preky
boje, (pr . ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamo* mažais mė
nesiniais įmokėjimus ir priei-

nuošimčiais Kreip 

Grįžta rūgs. 28 d. apie 9—10 v. 
vak. prie Jaunimo centro. No
rintieji važiuoti skambina tel. 
D. Vakarei tel. 7*6-0085. (pr.). 

X Akiniai «iujitiniui J Iietu-
- \ va. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
j.Optical Studio, 2437^ į W. Li-

Mutual FedersJ Savmgs, 2212 
Ws«t Carmak Rosd — Telef. 
VI 7-7747 (.*.) 

thuanian Plaza Ct. (69th St.). 
Chicago, 111. 60629. Telef. — 
778-6766. f ak.) 

X Vytautas Kasniūnas pra
ves programą "Su daina ir žo
džiu per Lietuvą" vakaronės 
metu. Vakaronę ruošia Lietu
vių skautybės fondas rugsėjo 
26 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. 

x P. Kapiskas, Providence, 
R. L, malonus " D r a u g o " skaity
tojas, atsiuntė malonų laiškelį, 

ir didesnę auką. 
Už paramą esame labai dėkingi. 

X Petras Kasutei t is , čikagiš-
kis, nuoširdžia 10 dol. auka pa
rėmė mūsų spaudos darbus. 
Dėkojame. 

X Pranas Joga , Akron. Ohio. 
yra nuolatinis "Draugo" rėmė
jas, šiomis dienomis j is vėl pa
rėmė mūsų spaudos darbus 10 
dolerių a u k a Dėkojame. 

x Bronius Burba, TVarborn, 
Mich., atsilie] d a m a s j mūsų 
prašymą padėti dienraščiui, at
siuntė 15 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

yra vykdoma Cicero ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. 

Pagal JAV Susisiekimo depar
tamento apskaičiavimus, važiavi
mu pasidalinantys gali sutaupy
ti tarp 250 ir 1,000 dol. per me
tus. Pavyzdžiui, asmuo, kuris va
žiuoja iš viso 20 mylių per die
ną su vidutiniško dydžio maši
na, galėtų sutaupyti 480 dol. per 
metus, pasidalinant važiavimu 
tik su vienu asmeniu. 

kas nesiskundė Kennebunk
porte. Cia nusiskųsta, kad išsis-
klaidome iš didesnių kolonijų, 
toli vežti, reikia kurti kelių šei
mų mokyklas. Reikia vadovėlių 
mokytis namie. Daug kalbėta dėl 
vertinimo ir atestavimo tų? ku
rie praleidžia daug pamokų. Pri 
pažinta, kad neigiamas reiškinys, 
kai nesimokantiesiems bijoma 
duoti vasaros darbus ar pataisas, 
kai ir besimoką ir nesimoką lygiai 
keliami į aukštesnį skyrių ar 
klasę, bijant nesimokančius pa
likti antrus metus. Pageidauta, 

Gen. T. Daukanto jūras šaulių kuopos 1980 metų šaudy mo varžybų dalyviai su svečiais Antioch šaudykloje. 
Nuotr. P. Maietos 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
Tel. — 434-9655 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jflra 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavicins 
* 

Spaudė; Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi- Kaina tu 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 ct. valstijos mokesčio. 

Ušsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W.63rdSt. 
Chicago. IL 50629 
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