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KATALIKAI 
PASAULY 

Laosas išvarė misionierius 

Roma, — Į Romą atvyko bu
vę Laoso katalikų misionieriai. 
Prckomunistinė Laoso valdžia 
prieš kelis mėnesius ištrėmė iš 
krašto du katalikų vyskupus ir 
30 misionierių, nenurodydami 
jokios priežasties. Misionieriai 
Laose buvo išvystę plačią veiklą, 
ypatingai socialinėje srityje. Jų I 
pastangomis buvo įsteigta daug 
medicininės pagalbos centrų: 
raupsuotiesiems slaugyti ir gy
dyti. Jie vadovavo mokykloms 
ir rūpinosi gyventojų socialiniu 
aptarnavimu. Katalikų misionie
riai Laose artimai bendradarbia
vo su budistų bendruomenės va
dovybe ir tikinčiaisiais. 

Akinių kongresas 

Roma. — Romoje įvyko tarp
tautinis aklųjų kongresas Šven
tųjų Metų proga. Jame dalyvavo 
daugiau, negu L500 aklųjų iš į-
vairių Europos kraštų. Kongre
so tikslas — apsvarstyti, kaip 
aklieji gali konkrečiai vykdyti 
Šventųjų Metų uždavinius ir la 
biau įsijungti į socialinį gyveni
mą. Kongreso dalyviai paragino 
juridinius ir politinius veiksnius 
pašalinti dar išlikusias kliūtis, 
trukdančias akliesiems pilnai da
lyvauti bendruomeniniame gy
venime, atliekant naudingą dar
bą. 

Rockefelleris gali 
siekti prezidentūros 

Washingtonas. — Viceprezi- čiam postui. Čia Nelson atsakė, Į 
dentas Nelson Rockefelleris ne- kad norėjo būti nuošaliau nuo Į m • _ . . 
pasakė "ne", kai buvo paklaus- ginčų partijos viduje. 2ino, kad P ū I C l d C l i i r m i n ė j i m a i 
tas, ar jis kartais neketina į pre- prieš jį bus labai nusistatę res-
zidentus išstatyti savo kandida- publikonai konservatoriai. Pa-
tūros. Spaudos konferencijoje, sakė, kad jo nuomonė apie pa
kai jam buvo toks klausimas galbą New Yorko miestui irgi Maskva. — Vakar Scvietijoj 
pateiktas, sakė. kad jis apie tai skiriasi nuo Fordo, -bet tai de- b u v o paradai ir daug kalbų. Bu 

Sovietijoj 

J nėra galvojęs ir negali speku- mokratija, ir kas čia tokio, kad 
liuoti. Jeigu Fordas būtų nomi- kiekvienas turime atskirą nuo-
nuotas. jis jį remtų, bet agi- monę?" 
tuoti ir vesti už jį kampaniją 

vo minima spalio (pagal seną 
kalendorių tada buvo dar spalio 
mėnuo) revoliucijos 58-sios me
tinės. Labiausiai buvo pasipuo-

Gcmdhi teisme 
laimėjo 

New Beini. — Indira Gan-
dhi teisme laimėjo. Aukščiau
siasis teismas po 11 savaičių de 

Neapsimoka 
būti nariu 

Gsneva. — Tarptautinė darbo 
organizacija gavo pranešimą iš 
Amerikos, kad nuo 1977 metų 

batų vienbalsiai priėjo išvados, I Amerika pasitrauks, jeigu orga-
kad pagal konstituciją yra ga-; nizacija nepakeis savo taktikos. 
Įima išleisti -statymą, kuris vei- • Dabar organizacija, vietoj ko
kia ir atgal ir pateisina Gandhi j vojusi už darbininkų pagerinimą 
veiksmus buvusių rinkimų metu.; ir žmogaus teises, užsiima poli-
Kai tik buvo paskelbtas teismo tinę propaganda, daugiausa 
sprendimas ,prie valdžios rūmų j prieš "kapitalistines šalis", iš 
susirinko apie 5,000 žmonių ir\ kurių surenka daugiausia pini
gai kėlė ovacijas. ; gU-

Prieš Indijos rainisterę pirmi-

Surado, kas 
teršia jūrą 

Philadelphia. — 

išgirsti ,kodėl jis atsisakė kartu jokio šiltesnio žodžio ir jo ne
su Fordu kandidatuoti tam pa- gyrė. 

JUGOSLAVIJA IR MASKVOS 
KETINIMAI 

ninkę buvo iškelta byla jos rin
kiminėj apygardoj Allahabade, 
kad ji 1971 kampanijos metu 
nelegaliai panaudojo jos žinioje 
esantį valdžios aparatą ir tik į 
todėl buvo perrinkta. Žemesnėj, 
teismo instancijoj ji bylą buvo; 

Jb£~ ...ifluitM', • **vm"*.. MM 
Dievo Motinos statula, padaryta bu

vusio mokytojo, dailininko Verbicko 
Jurbarko bažnyčiai. Apie tą statulą 
"LKB Kronikos" Nr. 15 skaitome: 
"... pas bažnyčios kleboną kun. M. 
Buožių prisistatė komisija, vadovau
jama Jurbarko Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojos Tamošiūnie
nės, ir pareikalavo be leidimo pastaty
tą statulą iš bažnyčios pašalinti". 

Kur praeitis susitinka su 
dabartimi 

Vatikanas. — Paulius VI pri
ėmė 70 mokslininkų, dalyvau
jančių Vatikano bibliotekos su
rengtose studijų dienose senų 
manuskriptų ir graviūrų apsau
gojimo klausimais. Studijų die
nos vyksta Vatikano bibliote
kos įsteigimo penkių šimtų me
tų sukakties proga. Kreipdama
sis į įvairių krakų šios srities 
specialistus, kuriuos popiežiui 
pristatė Vatikano bibliotekos ve
dėjas kardinolas Samore. Pau
lius VI didžiai įvertino jų pa
stangas apsaugoti ir ateities 
kartoms perteikti praeityje su
kurtas mokslo ir meno verty
bes. Rinkdami ir saugodami žmo 
gaus minties ir civilizacijos su-

Apie "vanagus 
ir archi-

reakcionierius" 
Maskva. - Tass paskelbė V. 

prala:mėjusį ir turėjo palikti, Serovo straipsnį apie Vakarų "re-
premjerės postą, nes Indijos mi- ; akcionierius", kurie šiuo metu la-
nisteriai turi būti aprlamento \ blausiai vertinami ir aukštinami 
nariai Kinijoje. Tarp jų Maskvos nemė

giamas buvęs britų premjeras Ed-
ward Heath. nuolat linksniuoja
mas vokiečių politikas Franz 
Strauss; Amerikos senatorius 
Henry Jacksonas ir iet Serovas 
klausia: "Ką bendro turi maois-
tai su komunistų priešu Straussu? 

I Taip, yra. kas juos vienija - tai 
liuotų vielų užtvaros ir buldoze- j priešiškumas įtempimo mažini-
riais išverstų kelių, nedrsdami į m u j j r advokatavimas stiprinti 
toliau žengti. Jų žygis būtų bu- • NATO, kurti abiem kontinen-
vcs labai gera proga filmų rėžt-j tams bendrus branduolinius ap

siginklavimus. Juos jungia didelis 
antisovietiškumas. Prie labai no-

nesutiktų, K e l i 3 k a r t u s pakartojo norą: gusi Maskva. Kaip ir visados, 
Svarbiausia, ką norėjo iš jo Pagelbėti Fordui, bet nepasakė du portretai dominavo gatvėse 

— Lenino ir Brežnevo. Išvaka
rėse vienoj didžiojoj salėj įvyko 
masinis susirinkimas su visais 
dignitoriais ir keturių valandų 
kalbomis. 

Vakarykščiam parade Mask
voj buvo mažiau iškilmingumo, 
nei būdavo kasmet. Pagrindinę 
kalbą pasakė karo ministeris 
maršalas Andrėj Grečko. Pasi-

Belgradas. — Jugoslavijoj iš j Paskutiniuoju metu jugoslavų džiaugė, kad "socializmas nesu-
Amerikos. paviršiaus ramu, bet užkulisiuo-1 pasienio policija intensyviai tik- * laikomai veržias į priekį tokiais 

mokslinės laboratonios padėjo s e taip nėra. Vis laikas nuo lai- rina įvažiuojančius ir ieško so- \ laimėjimais, kaio Indokinijoj, ir 
nustatyti ,is kurio tanklaivio bu- k o išgirstame apie naujus su-į vietų agentų bei jų įšmugeliuo-^ neužilgo bus Portugalijoj" . 
vo papilta j Atlanto vandenyną; ėmimus ir teismus, ir būna arbaijamos propagandos. Jugoslavų į 
Floridos pakraščiuose nafta, j stalinistai, arba siekią kraštą! neramina nežinojimas ,kur din- : 
Nafta užteršė kelių Florida I sugrąžinti j sovietų bloką ir lau- j go vienas prosovietinis pilietis • 
Keys salų pakraščius ,o laivas, j j . : i ą ^to mirties. Gal jų ir nėra! Vlado Dapcevic. Jis po 1948 Ti-
ją vežęs, pasislėpė ir apie tai ; daug. bet nežinoma, kas stovi | to nusisukimo nuo Maskvos agi 
nieko nepainformavo Pakrančių . j ų užnugary ir kokių jie gali pa-į tavo už draugystę su Stalinu 
apsaugos laivai vėliau aplankė! t ^ t i staigmenų. Pernai rnask- buvo suimtas, nuteistas ir 1956 
visuose uostuose stovinčias tanki y^^ komunistai buvo sukvic- Į amnestuotas. Slaptai veikė ir iki 
Isivius, paėmė ši Akl\.a? -^a-ryz-, ̂  b a v o fcongiesą ir planavo su-į šios vasaros, feoTO .sekamas. Iš-' 

Nutraukė pašto 
susisiekimą 
su Ispanija 

Meksikos Mfcsfas. — MeM-

noma, kad naftos sudėtis nėra i b u v o delbta nei jų promaskvi-
vienoda, kiekvieno šaltinio ki- į „ ^ intencijų, nei noro nusikra-
tokia. Nustatyta, kad buvo iš Į l y t i T i t u> ^t tik "priešvalstybi-
britams priklausančio tankiai-į n ė v e iki a". Neoficialiai aukšti 
vio, plaukiojančio po Liberijos j valdžios pareigūnai plačiau apie 
vėliava. Tanklaivis šiuo metu y-
ra Philadelphijoj. Dabar pra-

Jeigu būtų Cecil 
de Mille gyvas 

Aaium. — Marokiečiai priar
tėjo dykumoj prie ispanų spyg-

tai pasakoja ir to neslepia. Jų 
žodžiais, maskvinių "keminfor-

nešta. kad buvo suimtas to laivo j arfstf, kaip juos vadina, yra 
kapitonas, ir savininkei^ turės į n e d a u g - T a i daugiausia vyres-

sieriui Cecil de Mille sukti filmą 
apie arabų Afrikos užkariavimą. 
\ i r s .ų galvų skraidė ispanų lėk- r;ai Kimią lankančių vizitatorių 
, . " LM - » ~^ w * , J MI • ^ -i monais ir palestiniečiais. Kas nams, bet ir toms. kūnas Mas-
tuvai ,o naktį netoliese knto \ priklauso ir Amer.kos vanagų va-; 

padengti jūros valymo Išlaidas 
apie 300.000 dolerių. Kapitonas 
bus ir nubaustas . 

Ginklai libaniečių 
dešiniesiems 

Beirutas. — Libano premje
ras Rashid Kąrami liepė kariuo
menei neįsileisti svetimų valsty
bių laivų, iš kurių kraunami 
ginklai dešiniesiems falangšs-

nio amžiaus žmonės, tikėjęsi a r 
ba turėję patogesnes vietas tuoj 
po II pasaulinio karo, jų nete
kę, kai išryškėjo jų linija po 
Jugoslavijos pasitraukimo iš so
vietų bloko. Jaunimo jie nepa
traukia, jauniems žmonėms nie
ko nėra viliojančio, kas ateina 
iš Maskvos. 

Kita bėda, kuri jugoslavų ne
ramina, tai tebegaldojanti Brež
nevo doktrina, kuri grasina vi
soms Rytų Europos valstybėms, 

nebūti labai pageidaujamas įr; Ta proga verta pnsinunti. kad 
rumunams, ir jie slaptai j u ^ . | ^ k s i k a bene ^emntele. kun te-
davo, arba atsidūrė Maskvoje. ^pnpazjsta buvusį komumstuų 
ir tikisi su nuopelnais ir tankais i r e z J ^ ' ^ F r a n C O * " ? * * * 
grįžti. Kiekvienu atveju po Tito i P 3 9 ' "! nebuvo užmezgusi dip-
mirties Jugoslavijoj gali būti 
stambių įvykių. 

tams. kovojantiems su muzul- nebūtinai Varšuvos pakto na-

keli artilerijos šoviniai. das senatorius Jacksonas, Čilės 
juntos karingi generolai ir kiti 

VVashingtcnas. — Prie kalti- j aršūs archireakcionieriai. Pekino 
nimų prieš CIA ir kitas žvalgy- ] nei kiek negraužia sąžinė, ren-
bos įstaigas prisidėjo faktas, 
kad buvo kontroliuojamos kai 
kurių privačių žmonių telegra
mos, siunčiamos į užsienį. Per 
mėnesį po 150,000 telegramų. 
Kontrolę įvedė Trumanas 1947. 
ir sustabdyta tik šiais metais. 
Spėjama, kiti prezidentai apie 
tai net nežinojo. 

kantis sau numylėtinius. Maois-
tai nemato nieko smerktino pa
laikyti santykius su Čilės pervers
mininkais arba Straussa padaryti 
savo favoritu Europoje", sako Se
rovas. 

vietų apsiginklavimą ,ar jų ne
padaugina. 

Madridas. — Franco padėtis 
tebėra tokia pat arba blogesnė, 

atitinkamas! "es vakar jis buvo pen-ežtas iš 
komitetas tiria, ar CIA d u o d a , s a v o ™™l l ligoninę. 

Meksikos Miestas. — Meksi
ka, daugelio kitų šalių pavyz
džiu, taip pat išplėtė iki 200 my-

: lių nuo krantų savo teises žve
jybai ir žemės turtų ieškojimui. 

kurtas vertybes, humanizmo e-
pochos popiežiai siekė suderinti | Washin£trmas. — Ketvirta-
religinę kultūrą su pasaulietine '• dienio vakare Fordas surengė 
kultūra, teologiją su filosofija, pietus ir pakvietė visus kabine-
klasikines apraiškas su krikš- • to narius. Nepasirodė Kissinge-
čioniškomis tradicijomis. Biblio-; ris. Sakoma, kad labai užimtas, 
tekos, kuriose atsispindi praė- ! Nebuvo dar nei Schlessir«gėrio, 
jusiu laikų kultūros turtai, ir ; nei Mortono. Schlessingeris. su-
toliau Keka vieta, kurioje pra- prantama, kodėl neatv^'ko. o 
etis darniai susitinka su dabar- Mortonas turįs kalbą pasakjti 
timi. ! Houatone. 

tuos ginklus siunčia, kieno lai
vai. Karamd nesakė. 

Beirute kol kas ramu, atida
ryta ne tik krautuvės, bet ir 
bankai. Įtempimas tebėra dide
lis, ir nežinia, kada susišaudy
mai vėl prasidės. Miesto gyven
tojai organizuojasi ir valo gat
ves nuo šiukšlių ir namų griu
vėsių. 

kvos tankai gali pasiekti. Dar 
buvo šiokių tokių vilčių pirmo
mis po Helsinkio savaitėmis, kad 
toji garsioji doktrina bus palai
dota, bet visų mistebimui ji bu
vo pakartota juodu ant balto. 
Reikia tik prisiminti naują drau
gystės ir savitarpinės pagalbos 
sutartį tarp Maskvos Ir Rytų 
Vokietijos. 

Vikingas sutaisytas 
Pasadena, Cal. — Vikir.g H 

erdvėlaivio, keliaujančio j Mar
są, bateriją pavyko sutaisyti 

lomatinių santykių su Franco 
Ispanija. 

Uždaro Australijos 
ambasadą 

Pyongyang šiaurės Korėja 
liepė Australijai uždaryti savo 

Sutaisė Jet Propulsion laborato- j ambasadą. Priežastis: "Austra
lija Pasadenoj tolimosios distan- Į U" J08 personalas nuolat vykdo ir 
cijos radijo bangomis. Specialis
tai mokslininkai penkias paras 
dirbo, siuntė signalus, kol ba
terija pradėjo vėl veikti. 

palaiko vykdančius subversyvi-
nius veiksmus". 

. y i f — • » 

Du liuksusiniai keleiviniai italų laivai Raffaello ir Michelangelio, sumažėjus 
keleivių skaičiui, bankrutuoja, ir Italiją nežino, ką su jais daryu-

Persepolis. — šiuo metu pa
saulyje yra daugiau, negu 800 
milijonų analfabetų, kurių skai
čius nuolat auga. Paskutinių de
šimties metų laikotarpyje be
raščių skaičius pasaulyje padi
dėjo 50 milijonų. Analfabetizmo I 
plitimas pasaulyje didina skirtu
mus tarp pažangiųjų pramonės 
kraštų ir ūkiniai atsilikusių jų J f 
a r besivystančiųjų šalių. Ieškant \ t 
sėkmingesnių priemonių kovai' ' 
prieš analfabetizmą pasaulyje. 
Jungtinių Tautų švietimo ir 
mokslo organizacija UNESCO 
Persepolyje, Irane, surengė spe
cialų tarptautinį simpoziumą. 

\Vashinjrtonas Egipto laik
raštininkams, palydėjusiems Sa-
datą. Fordas buvo minėjęs, kad 
jis kitų metų pirmoj pusėj ke
tina apsilankyti Egipte, gavęs 
jų prezidento kvietimą. 

YVanhintgonas. — Prekių ur
mo kainos spalio mėnesį pakilo 
1.8 procento ,tai lygu 21.6 proc. 
metinio pabrangimo. Daugiausia 
pabrango žemės ūkio produktai 
ir pramonės gaminiai, pvz. auto
mobiliai. 

Londonas. — Sadatas lankosi 
Londone. Susitikęs su ministeriu 
pirmininku Wilsonu prašė Egip
tui parduoti ginklų, 

Australijos mergaitė, maorė 

KALENDORIUS 
Lapkričio 8: šv. Gotfridas, 5v. 

Sopatra, Svirbutas, Domą. 
Lapkričio 9; šv. Teodoras, šv. 

Eustorija, Aušautas, Miglė. 
Lapkričio 10: šv. Leonas Di

dysis, šv. Trifena, Vaišilgas, 
Nirma. 

Saulė teka 6:30, leidžias 4:38. 

ORAS 
Dalinai saulėta, kiek vėsiau. 

\ apie 65 laipsniai. 
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^ 
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ATEITININKO PAREIGOS LIETUVIŠKAJAI 
KULTŪRAI SVETUR 

"Darbininkas" (1975. MII. 29. Į programas savo stovyklose. Savo 
nr. 35) ateitininkų jubiliejinei gyvenamose vietovėse turėtume 
stovyklai, vykusiai Dainavoje. Į ruošti renginius su gilesne prog-
štai ką sava vedamuoju linkėjo: rama, negaudydami tik pelno, 
Tegu Ši stovykla paskatina nau j duoti žmonėms tai. ko trūksta ir 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratai nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
javus is io mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. 

Sendraugiai ateitininkai jubiliejinėje stovykloje Laukia vakarienės. Nuutr. Jono Kuprio 

jai veiklai — visą laiką mokytis, 
ugdytis, visada būti žvaliem ir 
kūrybingiem, judinti lietuvišką 
gyvenimą, ugdyti ir stiprinti l:e-

kiti neužpildo. 

Didesnieji ateitininkų suvažia
vimai turėtų būti atžymėti nau
jos kūrybos parėmimu, atiduo-

nM-cl,,r «»i»*ia kultūri- ' 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turini neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

. , , _ . . , i uaiu tam tiksiu; savais 
visada buu pirmose hntjose ir vi-, u o k , M o k s l e i v i a i l u r i b ū t i , 
sada kovoti del Lietuvos. 

"Ateitis" išbristų iš skolų. Šešta-. 
dieninės ir kitos mūsų mokyklos | 
šokteltų jas lankančiųjų skaieiu- j 
mi; savoj veikloj užtektų lietuvių Į 
kalbos. 

(Nukelta į 4 pusi.) 
uvisiumą, Kelti tautos xuliurą,. \ r 
">ada būti pirmose linijose ir vi-j \ 
ia kovoti dėl Lietuvos.'" 1 .. , , . 
Retu sutapimu, ;ą pačia die- h * " ^ ™ ; ^ ^ Jie butų ge-į ATEITININKU SENDRAUGIU 
, Dainavoje dr. Kestmt Keblys " ™*ų ^ ^ r o s ^ vartotojai. Rei- SĄJUNGOS C E N T R O ną 

kalbėjo tema ''Kultūriniai mūsų. kalinga raginti, kad jie lankytų 

uždaviniai, atsižvelgiant i oku- l lietuviškas mokyklas, nes tai a-
• teittmriKiu reikalingas dalvkas. puotos Lietuvos ir išeivijos pa- ~ , ., . • -v.. 

\ T . . , . . .. , . , r Studentams reikia pabrėžti rei dėiį." Joje jis nurodė, ką mes tu 
retume daryti, kad bent dalis, va, 
tų "Darbininko" linkėjimų 
mums išsipildytų. 

Prelegentas pradžioje pažymė
jo, kad ateitininkų misija yra 
kuhūrinė plačiąja prasme. Šis ak-
-yvurDas 65-rių metu bėgyje įvai
ravęs, bet niekada nebuvęs už 

VALDYBOS RINKIMU 
REIKALU 

A-

mūsų veiklos ribų. Išskirtinų už- komercinės leidyklos. Ateitininkų 
davinių išeivija neturį, nes yra 
tik viena lietuvių kultūra, nors 
šiandien, dėl politinių sąlygų 
skirtingumo, ji vystosi dviem ša
kom. Lietuvoje jai yra primestas' S 
vienodumas, vienalytiškumas. 
nes ten ir kultūra turi tarnauti 
sistemai. Jų kūryboje pasigenda
me lietuviško valstybingumo, re
liginės minties; nėra ten mirties 
ir kančios problemos, abejonių 
•islema. Šiuo negatyviu požiūriu 
ji yra vienoda. Vienok ten kul
tūra kuriama aukštame lygyje, 
rezultatai geri, icad ir be idėji
nio turtingumo gelmės. Ir atei
čiai perspektyvos, ten geros, nes 
gausu gabaus jaunimo. 

Mūsų kultūrinis gyvenimas čia 
yra neorganizuotas, tačiau kūrė
jas turi pilną kūrybinę laisvę, 
privačią iniciatyvą ir dėl to nėra 
pagrindo jam dejuoti. Mūsų lig
šioliniai pasiekimai poezijoje, 
dailėje, muzikoje turės ir ilga
laikės reikšmės. Tačiau ateities 
perspektyvos nėra šviesios, nes 
neturime kūrybos vartotojų ma
sės. Kultūros apraiškos žūsta, 
kai jos naudotojų skaičius na-

Centro vaidyba praneša, kad 
kalingumą integruotis i lietuvis- J°s « kontrolės komisijos kaden-
kąją visuomenę. O pasiruošimas i c iJa baigiasi ateinančiais metais 
tam turi būti laipsniškas, neper- \ i r skelbia naujos centro valdybos 
šokant staiga i ją. Turime remti • bei kontrolės komisijos rinkimus 

pagal sąjungos įstatų 31 ir 37 
straipnius bei rinkimų nuostatus: 

1) Rinkimai bus pravesti k o 
respondenciniu būdu. u: todėl vi
si sąjungos skyriai prašomi iki 
1976 metų vasario pirmos dienos 
prisiųsti centro valdybai naujus 
ar papildytus savo narių sąrašus. 

jaunų kūrėjų pasireiškimus, 
teities" žurnalas yra jaunųjų li-
terattj forumas, o Ateities knygų 
leidykla leidži 
kūrinius ir 

i jaunųjų rašytojų 
is. kurių vengia 

fondas turėtų skirti lėšų lituanis
tinius dalykus studijuojantiems. 

Tai tokios bendros gairės. B e t j ° pavieniai nariai prašomi pra-
prelegentas tuo nepasitenkina ir ne§ti savo naujus adresus centro 
čia taško dar nededa. Štai ką jis 
konkrečiai siūlo daryti visiems 
Ateitininkų F-jos sąjungų na
riams. Čia pasinaudosiu stovyk
los vienkartinio leidinio. "Kiau
ras Kibiras" vienu jo nenume
ruotų puslapių: 

Moksleivis —baiaria šeŠtadie-

valdybos sekretorei: Mrs Roma 
Žilionis. 31 Dovvling Circle, Apt. 
T—2, Baltimore, Md. 21234. Iki 

PR. DIELIMNKAIČIO 
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIME 
Pirmadienio vakaras Šv. Mer

gelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje buvo skirtas miru
siems prisiminti. 

Dangus ūkanotas 
smuikus lietus. 
čio kuopos moksleiviai ateitinin
kai su uždegtomis žvakutėmis ei
name j bažnyčią pasimelsti už vi
sus, kurie prieš mus išėjo amžiny
bėn. Mirusieji tyli. Juos pagerb
dami - -tylime ir mes. Rimtyje, 
susikaupę, einame per pritemdy
tą šventovę ir sudedame žvaku
tes abiejose altoriaus pusėse. 

Šv. Mišios. Pamokslas. Kan. V. 
Zakarauskas kreipiasi į mus, 
klausdamas: "'Kokią dovaną 
šiandien atnešime mirusiems?" 
Žinoma, maldą. Ta dovana bū
tų buvusi didesnė, jei mūsų būtų 
daugiau susirinkę. Atėjome ne 
visi ir mes dar toki maži. 

Po aukojimo, bendroje maldo
je, kun. S. Ylos žodžiais, prašo
me pasigailėjimo, atleidimo ir 

nustatyto termino negavusi naru-, amžinos ramvbės visiems miru-
jų ar papildytų narių sąrašų, 
centro valdyba perduos rinkimų 
komisijai tokius narių sąrašus, 
kokius turės, ir pagal juos rinki
mų komisija išsiuntinės balsavi-

nio mokyklą, toliau lanko aukš-į m o epe l ius 
tesnę lituanistinę mokyklą, pėda Į 2 ) Nauja centro valdvba ir 
goginį institutą, skaito "Ateitį",! k o n t r o l ė s k o m i s i ] - a n U matoma 

lietuviškas ^ t a į p j i r jr^t^ j ^ pareigos galėtų 
| būti perduotos sąjungos visuoti

niam suvažiavime, kuris nutartas 

perskaito bent tris 
knygas per metus. 

Studentai —prenumeruoja ir 
skaito ''Ateitį", "Aidus", kultūri-į sušaukti Tarptautinio Eucharis-
ni "Draugą", lanko liet koncer
tus, dailės parodas, literatūros 
bos žinoumą (neakivaizdiniai 
'kursai, studijos Lietuvoj, akade
minės studijų dienos ir pan.; nu
siperka ir perskaito bent tris lie
tuviškas knygas ir tuo pradeda 
susidaryti savo biblioteką. 

Sendraugis — daro visa tai ką 

tinio kongreso metu. 1976 m. 
rugpiūčio 1—8 d. Philadelphijoj. 

3) Rinkimų komisijon pa
kviesti ir sutiko įeiti šie Washing 
tono skyriaus nariai: Kęstas Čižiū-
nas, Virginija Gureckienė ir Juo
zas Vhėnas. Visais rinkimų ko
misijos reikalais rašyt; jos pirmi
ninkui: Mr. Kęstas Čižiūnas, 
7766 Trevino La., Falls Church, 

NUOŠIRDUS RĖMĖJAS 

Ateitininkų Šalpos Fondas tei
kia studentams ateitininkams sti
pendijas ir remia ateitininkų 
veiklą. 

Lėšoms padidinti nuoširdus 
į ateitininkas nuo pat ateitininkų 

Lašena j Įsikūrimo prof. dr. Pranas Jucai-
Dvlininkai- tis, Toledo, Ohio, atsiuntė didelę 

auką, taip pat jis žymiai parė
mė ir žurnalą "Ateitį". S. R. 

KLAIDOS ATITAISYMAS 

Ateitininkų sendraugių stovyk
los Kennebunkporte, Me., apra
šyme, tilpusiame "Iš ateitininkų 
gyvenimo" skyriuje š. m. spalio 
18 d. parašyta, kad literatūros 
vakarą pravedu?? Elena Balčiū
nienė. Turėjo būti Elena Masai-
tienė. Už šią klaidą korespon
dentas E. Masaitienę nuošir
džiai atsiorašo. Alra. 

SVARBUS 
PRANEŠIMAS 

NUO INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

Užsakymai suntinmui 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAMS 
AUTOMOBILIAMS IR 
KITIEMS DAIKTAMS 
JŪSŲ GIMINĖMS I USSR bus 
nutraukiami po 
1975 m. gruodžio 22 d. 

Vieno Spec. rublio kursas 
yra $2.75. Tas kursas apima 
viską, nėra jokių kiti), mokė
jimų. 

Tbis pubUcation is avjulable in microfilm from: 
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS 

300 Zeeb Road, Amt Arbor, Mich. 48106 
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šiems; ir tiems, kurie nespėjo pa
keiti rankos kryžiaus ženklui, ir 
tiems, kurie troško laisvės, buvo 
niekinami, kankinami ir nužudy
ti, ir tiems, kurie gynė silpnuo
sius, priešinosi prievartai, kovojo 
i rnelauktai krito, ir visiems, vi
siems... 

Buvome patenkinti su nuošir 
durnu atidavę maldos dovanėlę 
mirusiems. Jaunutis 

IŠSIRINKOME NAUJĄ 
VALDYBA 

"Chicago Tribūne'' praneša, kad i 
"Health, Education and Welfare' į 

I departamento pranešimu JAV yra i 
j 100 milijonų žiurkių, kurios vals
tybei kainuoja vieną bilijoną dole- • 
rių. Už tiek pinigų žiurkės sunaikv- j 
na ekonominių gėrybių. (z) i 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lieturių Radio Progra 

ma Naujojoj Anglijoj is stotie* 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa 
saulinių žinių santrauka ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka Sia programą veda Stepo-
oaa J. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltis Florists — gėlių 
bei dovano krautuvę, 502 E. Broad-
w»y, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

P A D Ė K A 
Nuoširdžiai dėkojame dr. Ka

roliui ir Marijai Avižieniams 
aukojusiems Lietuvos Išlaisvini
mo Tautos Fondui ir Vasario 
16-tOiS, gimnazijai; ir p . p. Juo
zui ir Aldonai Baranauskams, 
aukojusiems Lietuvos Dukterų 
draugijai — vietoje gėlių, mirus 
mūsų mylimam vyrui ir tėvui 
a. a. Česlovui PrenskuL 

Jui- Prenskienė ir 
sūnus Bernas 

Tel. 778-6565 
DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Street 

Valandos pagal susitarimą 

a studentas ir dar prenumeruoja! V a 2 2 0 4 3 R i n k i m ų k o m į s i j a p a krinta žemiau reikalingo mini
mumo. Žmonių išsisklaidymas, 
vertybių sukeitimas tam ir nepa
deda. Šiandien kūrybinė jėga dar 
pakankama, bet naujos kartos 
ribotumas jau konkretus. 

O kultūrinių apraiškų gyveni
mo reikia mums patiems, kad ne
tiktume čia be turinio ir pras
mės, nes tada. ir savoj visuome
nėj pasilikti nebūtų prasmės. Tai I įsipareigojimo. Bet ateitininkai i 
•Ęįktų būti .ir nebūti sąlyga, nors i nėra tamsi liaudis, tad ir mūsų. 
mūsų standartai ir nesusilygintų į įnašas turėtų būti pilnesnis ir na į 
su Lietuvoje pasiekiamais. Mūsų į šesnis, kad mūsų gyvenimas bū- Į 
dėmesys turi kauptis į kultūrinio j tų prasmingas ir įdomus, 
gyvenimo bazės išlaikymą. Ne- j Tai, maždaug, tokios paskaiti- \ 

Metmenis"; nuperka bent de
šimtį knygų per metus (savo bib
liotekai papildyti); remia Ateities 
Literatūros fondą ir kitą lietuvių 
kultūrinę veiklą; savo gyvena
moje vietovėje dalyvauja kultū
rinės veiklos organizavime ir rė
mime. 

Visa tai reikalauja pastangų, 

skelbi balsavimo tvarką pagal 
centro vaidybos priimtus nuosta 
tus. 

Pirmasis Pr. Dielininkaičio 
jaunesniųjų berniukų susirinki
mas įvyko spalio- 12 d. Susirinki- Į 
mą pradėjome bendra malda.; 
Pirmas punktas buvo Išrinkti j 
naują valdybą. Trys asmenys su
tiko eiti pareigas: pirmininkas! 
Petras Stukas. vicepirmininkas A- j 
runas Polikaitis ir koresponden-Į, 
tas Edmondas Saliklis. Mūsų nau
jas globėjas Linas Sidrys įdo-

I miai pakalbėjo apie drąsumą. 
Ateitininkų Sendraugių s-gos Pabaigoje dar palošėm futbolą.' 

centro valdyba | Edmondas Saliklis 
*&?•**•:•%*&•; •:•*->:•-*;-.. .:."&į,:*ctv*-"?m,y-

Mf* 

reikia rūpintis kūrybiniu sekto- ninko ten buvo 

.įdėti, kad ta kultūros nu. Kas atsitiktų, jeigu šis, gana j 
įasė netirpių, budėti, ^ detalizuotas, dr. K. Keblio planas į 

m& 

2&i 

mums ouvo mestos 
iuiru —.<arejai susitvarkys su mintys, su labai jau konkrečiu ir 

Dievo pagalba patys; mūsų rū- • įpareigojančiu jų vykdymo pla- ] 
*sli> -

vartotojų mase netirp 
kad dingstančius kiti pakeistų, būtų visuotinai Ateitininkų F-os 
Tai nėra lengvas uždaviny, jei sąjungų priimtas ir vykdomas? 
esame realistai. Tam reikalui tu- < Pirmiausia. jau kiekvieno 
retume kurti intelektualine a p-i moksleivio ateitininko skaitoma j jg ateitininkų užsiėmimų 
linką, organizuoti kultūrines '(laiku sumokant prenumeratą) i 

^ 

AiK'TtHS SuŠiDSk^s 

Automobilių kainos yra se
kančios: 

ZHIGULI VAZ 2101 
US $3642.00 

ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 

US $3995.00 
ZHIGULI VAZ 2103 

US $4147.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 AE US $2705.00 
VISI U2SAKYMAI YRA 
PILNAI GARANTUOTI 
IR APDRAUSTI. ' 

DĖLTO. UŽSISAKYKITE 
DABAR IR PADEKITE SAVO 
GIMINĖMS. TAI JUSU 
PASKUTINE PROGA. 

UŽSISAKYKITE DABAR, 
UŽSISAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530 

Mes turime 26 meių patyrimą 
šiame biznyje ir 
taip pat turim 
tūkstančius 
patenkintu klientų. 
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1 LAPKRIČIO MiNUO — VAJAUS UŽBAIGIMO MIHU0 § 
I AR JAU AUKOJOTE JAUNIMO KONGRESUI? 1 
s i 

į Š JEIGU NE, tai skubiai įteikite savo auką vieetos LB valdyboms ar jų g 
5 paskirtiems lėšų teikėjams, arba siųskite šiuo adresu: S 
= III PUK Lėšų Telkimo Komitetui | 
| 4428 So. Rockwell s 
E Chicago, 111. 60632 | 
?iiiiuiiiituiiiiiiuiHmiii!niiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiii»"Kn'»|U^ 

3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 
RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

mmmz&*#z:"*49e£T-mm 

. apie Lietuva 
Nuotr. A. Rvizgraičir. 

Ž I E M O S E K S K U R S I J A 
| L I E T U V Ą 

Išvyksta 1975 m. GRUODŽIO 19 dieną ir 
grįžta 1976 m. SAUSIO 3 dieną 

Iš BOSTONO ir NEW YORKO 

KAINA — tik $895.00 
(kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, maistas) 

Prie šios grupės galima jungtis ir iš kitų miestų su papildomu mokesčiu. 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESTCELUOKITE! 

1976 metais kelionės į LIETUVĄ prasideda BAJLAND2IO mėnesį — 
kaina nuo $645.00. Registracijas priimame dabar. 

Kreipkitės į: 

TRARS-ATLARTIC TRAYEL SERVICE 
3 9 3 West Broadvray, P.O. Box M 6 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savlaiakė: ALDONA ADOMONIENE 

I 
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f Lapkričio 16 d.r sekmai , 3 vai. popiet Jaunimo Centro didžiojoj salėj "TRIMITAS" rengia | 
1 POVILO MIELIUL10 KŪRYBOS REČITALI 

IHNUIIIUHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII£ 

s PROGRAMOJE: Herberto Silhersteino orkestras su 2 
Emiliia Pakštaite ir Vilija Slivinskaite. 5 

3 Solistai: Birutė Naureckaitė, Aldona 2 

2 Buntinaiiė, Ingė Paulius, 
s Albertas Paulikaitis ir 
Z Viktoras VUeliulis 

I Akomp. prof. Vladas Jakubėnas 

įėjimas 3 doL 
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Bendras darbas 

DIALOGAS TAUTINE TEMA 
Geriau kalbėtis, negu grasinti svetimos 

ginklu —taip aptaria šio meto nuotaikų 
politiką valstyb:ų vadai. Dialo-

kultūros ir svetimų 
Yieniems gyvenimas 

SAVIŽUDYBE LIBANE 
Pusmečio kovose žuvo jau du tūkstančiai žmonių 

Pasaulyje nedaug savižudžiui GEDIMINAS CALVA 

Rimties valandėlei 

EKUMENIZMO DVASIA 
IR KRIKŠČIONIŠKA TIESA 

go prasmę kelia įvairios krikš
čionių bendruomenės, norėda
mos rasti bendrą temą bent tose 
srityse, kurios jas jungia. Apie 
dialogą jau keleri metai kalba ir 

svetimame kraite yra tartum I tautų, praradusių protą. Šio mėtoj 
iems čia yra realus j ryškiausi savižudžių pavyzdžiai pal* bausmė. Antriem 

gyvenimas ir kūrimas savo ir sa - Įy r a Ulsterio airiai ir Libano ara 
estiniečių paramos. Vadinamas 

iaudies frontas turi didelę įtaką 
vo vaikų ateities. Vis dėlto juos I bai. Žūtbūtinė kova vyksta Uis- \ pabėgėlių stovykloje Tel Zaatare. 
visus jungia tautiniai įsitikini- j teryje tarp katalikų, kurie yra pa- I Vyriausybė bejėgė. Maronitas 
mai. rūpestis tautos likimu, vie- i sukę į kairę, ir protestantų, te- įSuh'emanas Franjieh. krašto pre 

lietuviškos išeivijos įžvalgesnieji naip a r kitaip pasireiškianti ko-! besiekiančių išlaikyti pirmavimą' z.dentas, kilęs iš Zgharta kal-
vadovai, ieškodami priemonių va už savo tautos, savoje žemėje j krašte. Libano gyventojai lygio-' nų, nesiryžo imtis griežtų prie-
tautinei atsparai palaikyti ir okupanto persekiojamos, laisvę,! 
bendrų kelių tautinei veiklai ju 
dinti. Tačiau iki šiol bent lietu 

gerovę ir ateities užtikrinimą.Tai 
yra visų bendra bazė, kuri tikslo 

viškoje veikloje tikras dialogas atžvilgiu tiek vyresniuosius, tiek 
tėra tiktai troškimas. Nuošir
daus pokalbio bendromis temo
mis, pasidalijimo deginančiais 
rūpesčiais, susitarimo dėl išsen
kančių jėgų papildymo dar nėra. 

mis pasidalinę į mahometonus i monių tramdyti kovojančius. Mi 
(sunšitus) ir krikščionis (maro- Į nisteris pirmininkas Rašidas Ka-
nitus, graikų, armėnų stačiatikius į rami vengė panaudoti 18,000 ka-
ir katalikus). Cia krikščionys žy-j riuomenę, nes daugumas karių, 

vidurines kartas, tiek pačius jau- ' rniai sumanesni, labiau pasiturį,. ypač karininkų, yra krikščiony 
nuosius be skirtumo pastato į į naudojasi ir politiniu pirmavimu. Į Krikščionis vidaus reikalų minis 
bendrą kelią ir nurodo to kelio 
k r y p t 

Ar tik skirtingas tikėjimas ver
čia Libano arabus tarpusavyje 

teris Camille Chamunas yra be 
jėgis, nes kariaujančių šalių pa-

Siandien visų lietuviškos išei- j kovoti, abejotina. Krikščionys y- j jėga žymiai didesnė už krašto 
Dialogas visuomenėje veikloje vijos kartų visuomeninis pokal-į ra žymiai turtingesni už maho- J policijos 

yra noras aptarti rimtus, apgal- bis yra taip reikalingas, kad be jo į metonus. Pirmieji yra dešiniojo 
votus ir gerai pažintus reikalus, negalima rasti 
Jo tikslas — pasiekti aiškesnę 
tiesą, skatinančią siekti tikslo ir 
rasti tinkamų priemonių. Tai ga

lelio 

Įima tik akademišku rimtumu. 
Pokalbiui vesti reikia dviejų 

vienodo intelektualinio lygio as
menų, kurie tiksliai suprastų 
klausimus ir bendromis pastan
gomis ieškotų sprendimų. Nebū
tina, kad visais atžvilgiais jų 
nuomonės sutaptų, bet būtina, 
kad abi pusės atvirai ieškotų 
klausimų išrišimo. Nebūtina ti
kėti viskuo, ką pokalbininkas iš
kelia ar tvirtina, bet būtina 
reikšti pagarbą svetimai nuo
monei ir ieškoti būdų abiejų po
kalbininkų bent įmanomo nuo
monių derinimo ar iš skirtingų 
pažiūrų konkrečiu klausimu da
ryti priimtinas išvadas. 

Visuomeninio pokalbio prie
šingybė yra monologas —kai 
tik vienas kalba, vienas stato 
klausimus ir \ juos atsako, visiš
kai nesigilindamas į kito asmens 
minčių rimtumą. Monologe ieš
koma klausovų, pritarėjų, skar-

mastu siekti tautinių tikslų. Juo
ba nėra kitų priemonių atsto
vauti pavergtai tautai, kuriai pa
galbą tegalima teikti tik mora
liai ar materialiai — savo šauks-

platesniu I nusiteikimo, pastarieji palinkę įt 
revoliucinę kairę. Nevienodi jų 
santykiai ir su palestiniečiais bei 
Palestinos laisvinimo organizaci
ja. _ 

Net ir minėtas jų polinkių skir 
mu viešumoje, atsakingumo užjtumas dar nėra pakankamas pa-
pavengtuosiųs prisiėmimu, są-, grindas išaiškinti savižudybės 
moningu tautai įsipareigojimu. 

Ar galimas dialogas išeivijos! 
visuomenėje, kuri taip plačiai iš- } 
siskirsčiusi? Tai klausimas, k u r i o j ^ ; 
sprendimas priklauso ne nuo 
masės, bet nuo vadovų. J šį klau
simą vieni jau žvelgia su labai 
dideliu nusivylimu, nes nemato į 
net pastangų pokalbiui vesti. Ki- I 
ti ...klausimą sprendžia optimis- ', 
tiškiau —jie tiki daugumos va-į 
lia. Jeigu viena-s ar kitas, vadovas Į 
nesugeba savo tarpe kalbėtis, tai 
nereiškia visuomenės nuotaikų, 
o tik paskirų asmenų nusiteiki
mą. Tačiau klausimą spręsti jau 
reikia visomis kryptimis — orga
nizacijose ir tarp organizacijų, 
dirbančių tarpe ir tarp vadovau-

bet 

j kovai, kai šiais metais sunaikin-
Į ta turto už 3 bilijonus dol., taigi 
žymiai daugiau, nesu siekė tau
tos pajamos 1974 m. Per šių me
tų pirmąjį pusmetį žuvo daugiau 

I kaip 2000 ir tik spalio 27 d. kovo-
įje krito net 143 asmenys. Apie 
(tūkstančius sužeistųjų nutylima. 

Vyriausybėje ryšiu trintis. Pre
zidentas nori pašalinti mahome
tonus iš vyriausybė-., o mahome
tonai kalba, kad krikščionis pre
zidentas yra esm'nė priežastis į-
gyvendinti taikai krašte. 

kiu, bet kraštas turi įsivežti mais 
to. 

1941 m. kraštas atsikratė pran 
cūzų globos ir paskelbė nepri
klausomybę. Nuo to meto prasi
dėjo politiniai neramumai, ku
rie pastūmėjo į susinaikinimą. 
Krašto pajamos iš žemės ūkio 
siekė 15 proc., pramonės — 12 
proc. Didžioji pajamų dalis gau
ta už finansinį ir prekvbinį tar- , 

. . . . ' . . n- . ; kos nesąmon ngi šaukliai ir nuo 
pininkavtmą. Sostine Beirutas, ku 

Pirmuosiuose krikščionybės am-j ti ir išgelbėti žmones ne pavie-
žiuose iš uolumo ir trošk mo siek-' niui be jokio tarpusavio ryšio, niui t>e joicio tarpusav.o 
ti tobulybės kai kurie krikščionys j bet jis panorėjo sudaryti tautą, 
viską pa i 
Tokius atsi 

likdavo ir išeidavo į tyrus, j kuri jį tikrai teisingai išpažintų 
tsiskyrėlius krikščioniško- į ir jam šventai tarnautų" (nr.32). 

ji bendruomenė labai vertindavo. Iš tokios Dievo minties ir va-
Ajpie juos kalbėdavo kaip apie bos interpretacijos II Vatikano su-

1 šventuosius, šventųjų gyvenimų j važiavimas pasaulio, t.y. žmoni-
i aprašymuose randame, kad vai-! jos, nepristato tikintiesiems kaip 
| kai, kurie visada yra savo aplin- j viso pikto įsikūnijimo, kur yra 

rio nemaža dalis nusiaubta nėra 
taikų reiškėjai, po kelių ar kelio-

crįžusiam 
šaukdavo 

į likos metų sugrįžusiam iš dvkumu mumu metu. buvo Artimųjų Kv-i . . . . . 
r . _. , , . I atsiskyrėliu tu rinansų centras, /o banKaii .. ' . ,. . , . , . , . . , ,. atėjo, šventasis atėjo! Išeitų, kad siurbė kaoitalą is arabų pasaulio, i . . . . 

tyruose vienišas gy.-emmas zmo-
Nuožmi kova sunaikino kai | m ^tobulina iki 'aukšto šventu-

kuriuos bankus ir sugriovė už- | m o > kuriam pašaukti- visi žmonės: 
sieniečių pasitikėjimą. Kapitalas! "fcokhe tokie tobuli, kaip jūsų 
ėmė bėgti iš krašto. Amerikiečių ! dangiškasis Tėvas yra tobulas" 
25 įmonės jau pasitraukė. JAV į (\ , j t 5̂  Ą ^ 
atstovybė Beirute patarė ameri- B e abejo, visais krikščionybėsi 
kiečiams apleisti Libaną. amžiais buvo ir yra aktualu sa-

Dėl neramumu prasidėjo di-i™ gyvenimu sekti Kristų. Anuo-
delis ūkinis pakrikimas. InfSiaci- j m e t b l , v 0 atkreiptas dėmesys į 

Nesėkmingas tarpininkavimas 1 j a kyla nepaprasta sparta. Buto į K r i s t 4 . kuris buvo išėjės į tyrus, 

Krašto tragedija 

Vyriausybei ir krašto kariuo
menei dalinai įsikišus, kovos bu
vo nutrauktos ir padarytos 
paliaubos. Jos tęsėsi tik dvi savai 

Libano gaisrui užgesinti vis 
dar nesuranda vandens. Minis-
teris p r m i n i n k a s jau kelis kartus 
sudarė krikščioniu ir mahometo
nų komitetus tarpininkauti, ša
lims numaldyti , bet jų pastangos 
buvo nesėkmingos. Jam liko dar 
viena išeitis - prašyti užsienie
čių tarpininkavime. 

nuoma, siekusi 4300 dol. per me- i kur prieš viesąn gyverumą JTS ruo-

nk tcuno geismas, aKių geismas 
ir gyvenimo puikybėj 1 Jn.2,16). 
Pasaulis, nuo kurio pirmųjų am-

šventasisj žių atsiskyrėliai šalindavosi, š an-
dien vadinamas Dievo tauta, ku
rią reikia Kristui laimėti. Kristaus 
įsakymas nėra šalintis, bet eiti į 
tautas ir jas laimėti Dievui. ''Ei
kite ir padarykite mano moki
niais visų tautų žmones'' (M.T. 
28.19). 

Kristus žinojo ir pats patyrė, 
kad visų tautų žmonės, D evo tau
ta, priešinsis jo mokslui, nes j'S 
nėra iš šio pasaulio. Antgamtinio 
gyvenimo skelbimas ir jo įgyven
dinimas visada sut'nka prirštara-

tus, dabar pašoko ligi 23.500. Paš-^ėsi didžiajai misijai, keturiasde- j vimų. Geros valios žmogus pa
to ir valstybės patarnavimai tie
siog pakriko. įstaigos dažnai už
darytos ir niekas nežino, kada jos 
pradės veikti. Libaniečiai, gyve
nę prabangoje, pateko į didelį 
skurdą. 

Kąrami vyko į Damaską ir 
maldavo Sirijos prezidentą Heafez 
Assadą sutaikyti kovojančias ša
lis. Jo pastangos pastūmėjo tik į tarnauja mažosios valstybės prie-
laikinas paliauba^. Sirija galėtumui. Izraelis anksčiau dažnokai 

Didžiausią nustebimą kelia, 
kad patys libaniečiai bekovoda
mi ne tik sugriauna, kas buvo 
statyta per dešimtmečius, bet 

šimt d'enų pasninkaudamas ir į tirs įtampą visa savo buitimi tarp 

džiai plojančių,'nors čia'kalbėto- J a n < n ų . b e L , k o ^ a m t a u t i n i a m 

vienetui. Tik klausimo teigia-jai visiškai nevertina pritarimo 
ir idėjomis pasidalijimo. Kaip 
dialogas, jei jis yra savo lygyje ir 
savoje srityje, kuria visuomeninį 
bendrumą, taip monologas as
menų bendravimą griauna, nes 
bendram darbui reikia ieškoti 
bendro kelio ir siekimų suderini
mo. 

Tarp panašaus nusiteikimo 
asmenų tikras dialogas gali būti 
ir didesniam asmenų būry, jei 
tik jie siekia ne priešininką nu
galėki, o aiškiau tiesą suprasti. 
Tokio dialogo reikia vyresniųjų 
veikėjų tarpe, taip pat tarp vy
resniųjų ir jaunosios kartos. Lie
tuvių išeivijoje jau yra ne dvi, o 
kelios kartos, kuriose jaučiamas 
vadinamas kartų išsiskyrimas. 
Bet tas išsiskyrimas nėra toks di
delio bent ten. kur siekiama 
bendro tikslo, ieškoma suderin
tų priemonių, pajėgiama dalin
tis darbais ir pareigomis. Ta rp 
šių įvairių kartų d:alogas gali 

tes. Mahometoniškame TSprfy-!**™" m o s t « sutramdyti Hfeanie- į užpuldinėdavo Libaną, neva atsi-
ir-krikščioniškame Zdiart'os a u s > t e n pasiuntusi savo kariuo-1 ^ rsydamas palo 

mieste vėl užsiplieskė nepapras
tai žiaurūs mūšiai. Krikščionių 
falanga ir mahometonai naudo
jo patrankas, raketas ir kitus 
ginklus. Mahometonai sulaukė 

mas išsprendimas —tikras dia
logas — grindžia išeivijos veik
los pastovumą. 

Kad dialogas tautine prasme 
būtų galimas, reikia noro visa 
širdimi dirbti tautaį — tautai 
vergijoje ir tautos daliai, išsklai
dytai svetimuose kraštuose. Ta i 
nereiškia, kad dialogas yra vie
nintelė tautinės veiklos priemo
nė, bet yra vienintelė priemonė 
darniai, vaisingai ir pastoviai 
verkiai palaikyti nuolat besikei
čiančiose politinio, ekonominio 
ir idėjinio gyvenimo sąlygose. 
Tik nuoš'rdus ieškojimas laiko 
reikalavimus atitinkančių prie
monių pažadins norą planuoti 
ateičiai, derinti darbus ir nuro
dyti konkrečius siekimus, kad 
bent didesnioji išeivijos dalis ga
lėtų įsipareigoti tautiniam dar
bui, kurio reikia pavergtai tautai 
gaivinti ir tautine : tapatybei 
svetimuose kraštuose išlaikyti. 

Didžiosios ir mažesnės lietuvių 

Jis kritikavo prez. Fordą už ne
priėmimą rašytojo A. Solženicy
no, pareikšdamas, kad "aš ma
nau, kad Solženicynas turėjo bū
ti priimtas, nes jis yra galingas 
balsas prieš jo tėvynėje paneig
tą moralę ir teisėtumą". 

Reagan kritikavo ir Jungtines 
Tautas, pabrėždamas, kad jos tu
ri būti pertvarkytos, nes jos ne
atstovauja šiuo metu daugeliui 
pasaulio tautų, tačiau tuo tarpu 
dar pasiūlė JAV-bėms iš Jungti
nių Tautų pasitraukti. 

Jis spėja, kad George Wallaoe 
vyks į demokratų konvenciją, tu
rėdamas daugiau balsų, negu ku
ris kitas tos partijos prezidenti
nis kandidatas. Dėl Wallace bal
sų konvencijoje užvirs aršiausa 
kova. 

— Ar Reagan kandidatuos? 

menę. Sio žygio ji negali daryti, 
nes jis pastūmėtų į naujas pai
niavas. Izraelis tokį mostą galė
tų laikyti nedraugišku, ypač, kai 
jis spaudžiamas t irtis su Sirija 
dėl Golano aukštumos,. ir paši
ną udotų proga užimti dalį Liba
no. Libane galėtu susidaryti dvi 
priešiškos jėgos, dar labiau nu
siaubtų kraštą, bet neišspręstų 
painiavos. 

Pasirodė bejėgis ir palestinie
čių vadovas Yassir Arafatas šio
je byloje. Libane yra 320,000 pa
lestiniečių pabėgėlių, bet jie tar
pusavyje nesutaria. Kraštutiniš-
kai kairus liaud :es frontas atsisa
kė paklusti palestiniečių vadovy
bei, nes ja laiko neganėtinai reik
lia spręsti palestiniečių bylai. 

Tarp :ninkai padarė gražius 
mostus. b^f nepajėgė rasti būdų 
sustabdyti kraujo praliejimą. 

Mažiausia*, arabų kraštas 

Libano plotas tesiekia 4000 
: kv. m., kuriame gyvena 3 mil. 
'. žmonių. 64 pr<x\ krašto yra dyku-
į mos. Tik 27 proc. pi 

I metu Izraeliui telieka džiaugtis 
kai libaniečiai sunaikina žymiai 
daugiau turto, nužudo žmonių, 
kaip jo užpuldinėjimų metu. 

Libaniečių kruvinos kovos, 
krašto naikinimo, ūkio pagrin-

1 dų griovimo šiuo metu negali
ma suprasti. 

melsdamasis. 
Kiekvienas amžius turi savo 

laiką ir savo būdą sekti Kristų 
ir pavaizduoti jo gyvenimą, nors 
niekad ir joks šventasis neišryš
kins Kristaus išsamiai. Kristus yra 
dievybės ir žmogiškosios prigim
ties jungtis vienoje dieviškoje as
menybėje. Todėl atrasime Kris
taus gyvenime mums atrodančių 
prieštaravimų, kurių žmogus savo 
gyvenime negali suderinti. 

Krikščioniškos tobulybės sieki
mas visada buvo- ir liks vykdy
me didžiojo Dievo .įsakymo," ku
ris liepia mylėti Dievą ir savo 
artimą. O kiek kam tobuliau pa
deda Šitą įsakymą vykdyti, at
siskyrėlio gyvenimo sąlygos ar vi
suomeninis veiklumas, niekas ne
pasakys. Atrodo, kad priešingai, 
žmogus pačia savo prigimtimi yra 
skirtas bendruomeniniam gyve
nimui, kur turi bręsti krikščioniš
koji tobulybė pagal pagrindinį 
Dievo įsakymą. 

<riio>eijmskų reikalavimų ir pri
gimties palinkimų. 

Todėl Kristus savo mokiniams 
sakė, kad jis juos siunčia kaip 
avis į vilkų tarpą (Mt. 10,16). 
Dėl ko kįto, jei ne dėl tokio 
aukšto mokslo Kristus, taikos ir 
ramybės Viešpats, sakė: 'Nema
nykite, jog aš atėjau nešti žemėn 
ramybės. Aš atėjau nešt: ne ra
mybės, o kalavijo. Atėjau sukir
šinti sūnaus prieš tėvą, dukters 
prieš motiną ir marčią prieš any
tą. Žmogaus namiškiai taps jam 
priešais" (Mt. 10,34-36). Net tie, 
kurie užmuš Kristaus mokinus, 
nešančius jo mokslą į pasaulį, 
manvs, kad jie tarnaują Dievui 
{Jn. 16.2). 

Kristus, skelbdamas dangaus 
karalystę, neieškojo kompromisų 
su anų laikų sekuiiarizmu ar žy
dų tautoje esamais religinius įs 
tikinimais. Jo sambūvis su įvai
rių įsitikinimų žmonėmis reiškėsi 
tuo, kad jis, kaip evangerjos pas
tebi, valgė ir gėrė <?u muitinin
kais ir nusidėjėliais. Jis dalyva
vo Kanos vestuvėse, aplankė Za-
kiejaus namus. Betanijoie Lozo
riaus ir jo dviejų seserų namuo
se jis buvo dažnas svečias. Dėl 
tokio socialumo suprantamai "Jis 
apreiškė Tėvo meilę ir nuostabų 
žmonių pašaukimą, primindamas 
kasdieninius reiškinius, panau
dodamas kasdienio gyvenimo po
sakius ir pavyzdžius" (Gaudium 
et spės, nr. 32) . 

Krikščionys, išpažmdami religi
jos ir sąž nes laisvę, turi supras
ti, kad skirtingų įsitikinimų žmo-

>to t»n.<a Ispanų civilinės gvardijos karia: žy-
tai jis pasisakys lapkričio vidury, j žemės ūkiui, vpač Beųaa slėnis. '• giuoja Madrido gatvėmis vieno pa- J sudaryti visuomeninę sąjungą, 

J. ! Pusė gyventojų verčiasi žemės ū- rado metu 

Graikų filosofas Aristotelis yra 
pasakęs, kad žmogus, jei visai 
nesocialus, yra arba Dievas arba 
kvailas. Žmogus savo prigimtyje 
.uri bendruomeninį palinkimą, 
kuris buvo labai ryškus Kristaus 
veikloje. Sitai pastebi II Vatika
no susirinkimas: "& bendruome
ninė tendencija Jėzaus Kristaus 
veikloje buvo ištobulinta ir at
baigta. Kaip įsikūnijęs 2odis, jis 
norėjo būti žmonių sąjungos da
lyvis" (Gaudium et Spės. nr.32). 

Pastoralinė konstitucija apie 
Bažnyčią šiuolaikiniame pasauly
je moko, kad "Devas sukūrė, . 

. , . , , ; i , nes nėra jų onesa;. Šiandien vi-zmonos ne jrvvemJ atskirai, bet . . . 
sas pasaulis eina prie tarpusavio 

(Nukelta j 5 pusL) i jam taip pat patiko... paŠventin-i 

būti vedamas tik tada, kai jauni- organizacijos dabar turi savo su
mas neniekina savo pranokė- sirinkimus ar suvažiavimus. Vi
jų sentimentų, o vyresnieji nero- sur kreipiamas dėmesys į dabar-
do naivių įtarinėjimų ir nepasi- ties veiklą ir veiklos tikslus. Bet 
tikėjimo jaunesniaisiais. 

Gyvenimo tikrovės šioje ap
linkoje ir Šiose sąlygose pažini
mas yra nuoširdaus pokalbio pa
grindas net tarp tokių kartų, ku
rių amžiaus riba išskiria v :enus 
nuo kitų dešimtimis metų. Dia
logas galimas net ir tuo atveju, 
kai vyresnieji dar tebegyvena 
praeitimi, o jaunesnieji temato 
tik dabartį, nes jie yra įtakojami 

reikia kreipti akis ir į visuomenę, 
kuri, nematydama vadovaujan
čiųjų aukos tautiniam reikalui, 
nusikreipta nuo tų, kurių parei
ga veiklą derinti ir planuoti atei
čiai. Tautinis dialogas šiandien 
yra labiau reikalingas, negu dek
laracijos ir rezoliucijos, nes nuo 
d a m o s veiklos priklauso tautos 
gyvybė ir išeivijos išsilaikvmas. 

P r . G r . 

Spaudo] ir gyvenime 
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Garbingai elgiantis, galima išgelbėti net ir 
tokį žmogų, kuriame Dievo paveikslas jau be* 
veik užgesęs. 

A. F . Dostojev<4d« 

Janina, vengdama akis j akį susidurt i su Džimiu, 
dvi dienas universitete visai nesirodė. Jį prisiminus, 

nustebo ir. nesuvokdama ką sakyti, tylėjo. Viešnia Patikėkite, kad Šis Žygis man labai nemalonus, bet i r 
pradėjo aiškinti savo apsilankymo tikslą: savo vardu prašau jo norą patenkinti. Jei atsisakvtu-

— Matau, kad mano apsilankymas jus stebina, mėtė pasimatyti, jo sveikatai galėtų labai pakenkti. 
Prašau nesistebėti ir ant manęs nepykti. Aš neatėjau nes gyvybei pavojus dar nėra galutinai praėjės. 
jūsų smerkti a r jums keršyti, nes dėl įvykio nesate 
kalta. Ar girdėjote, kas atsitiko su Džimiu? 

Janina ir dabar tylėjo, klausiamai žiūrėdama į 
viešnią, 

— Jis sunkiai sužeistas automobilio katastrofoj. 
— Sužeistas?... Kada tai įvyko?... 
— Šeštadienio naktį j} rado a n t kelio be sąmonės 

ir nuvežė į ligoninę. Pradžioje net buvo manyta, kad 
visai neatsigaus. bet dabar jau y r a šiek tiek vilčių. 

— Jei manot, kad mano apsilankymas būtinas... 
Kada jį galima matyti ? 

— Juo greičiau, juo geriau. Jei jums nesudary
tų nepatogumo, čia pat stovi mano automobilis ,aš ga
lėčiau nuvežti. Bet gal nepanorėsite su manimi va
žiuoti? 

— Tai prašau palaukti, kol persirengsiu. — Ir Ja
nina .palikusi viešnią kambary, nuėjo rengtis. 

Važiuojant miss Dorgey kalbėjo: 
Aš jau prieš du mėnesius patyriau apie jūsų , . . Klajodamas vis minėjo jūsų vardą, o kai atgavo sąmo- , 

šiurpus ir nemalonus jausmas nusmelkdavo širdį. K a d nę, būtinai nori jus pamatyti. Nežinau, kas t a r p ju-; draugyste, ir tai man kaštavo daug ašarų. Ju tau , kad 
neleistų veltui laiko, įsigilino į s tudijas i r sėdėjo p r ie . dviejų įvyko. Džimis tik tiek tepasakė, kad jūs esate i jį pradedu prarast i . Jūs Džimio d a r gerai nepažįstate. 

šventa. Gerai, pažindama jo būdą. numanau, ką ta i tu-' Jis nepastovus kaip laukų vėjas. Nemanykite, kad aš 
retų reikšti. ' pirmoji, o jūs paskutinė. Būdamas pakankamai turt in-

— Nesuprantu, kam jis nori mane matyti? O kas gas. per gyvenimą eina be kliūčių. Jei sugebėjote jo 

^ n y g ^ — rengėsi egzaminams, kuriuos prieš mokslo 
metų pabaigą dar turėjo laikyti. 

Kažkas prie durų paskambino 
Pažiūrėjusi pro langą pamatė tą t ams iap l aukę ' j ū s esate? Džimio sesuo? 

Californijos buvęs gubernato
rius Ronald Reagan. pakviestas 
Yale universiteto Politinės unijos, 
spalio 21 d. kalbėjo Nevv Haven. 
Conn., to universiteto studen
tams. Savo kalboje, kaip rašo 
"Tbe Day , Nevv I>ondon, Conn. 
dienraštis, jis stipria? puolė prezi
dentą Fordą už vykimą į Hel
sinkį, už pasirašymą pakto, o 
taip pat už nepriėmimą A. Sol
ženicyno. Anot jo, JAV turėjo 
nepasirašyti Helsinkio susitarimo 

su komunistinėmis valstybėmis, 
įkalinusiomis milijonus žmonių. 
Savo kelione į Suomiją ir pakto 
pasirašymu prezidentas Fordas 
padarė "Jungtines Amerikos 
Valstybes pavergėjų koloboran-
tu . 

"Aš nemanau, kad reikėjo 
leistis į ta kelionę", pareiškė jis. 
pridėdamas, kad jos va:sius — de-
tentė jau paversta vienos kryp
ties gatve, o jis ją norėtų maty
ti realistiškesnę r - dviejų, kryp-

mergaitę ir labai nustebo. Pradar ius duris, mergai tė 
paklausė: 

— Jūs esate miss Nikaitė? 
— Taip. O ko t ams ta norėjai? 

— Jei perdaug nesutrukdyčiau. noriu su jumis 
pasikalbėti vienu labai svarbiu reikalu. Aš esu miss 
Dorgey. 

Janina pakvietė viešnią vidun. Žvilgterėjusi į kny
gomis apkrautą stalą, kalbėjo: 

Viešnios veidą perbėgo vos pastebima sumišimo 
žymė. bet ji. greit susitvardžiusi vėl kalbėjo. 

— Jūs. sakote, sesuo... Deja, nesu. Esu ta, kuo 
Džimis norėjo, kad ir jūs taptumėte. 

— Aš tamstos visai nesuprantu. 

užmačioms atsispirti, manau, esate pirmoji, kurios ne
nugalėjo. Bet tai tik laiko klausimas... 

— Iš kur žinote, kad jis norėjo mane nugalėti 
ir kad aš atsispyriau? 

— Aš nujaučiau. Kitaip nelaikytų jūsų šventa, o 
tik tokia pat paprasta, kaip ir mes visos, jo anks-

— Matau, jog esate labai užimta. Aš pasis tengsiu, žodžių dvelkė t ramdomas pyktis ar panieka. 
ilgai netrukdyti. Mane pas jus a ts iuntė Džimis Mur-

— Tikiu, kad jums sunku tai suprasti. Jei būtu- • čiau sutiktos, 
mėtė mano vietoj, gal ir jūs panašiai elgtumėtės. Bet, Mis Dorgey nuvedė Janiną j Džimio kambarj- J i s 
kiek aš nujaučiu, jūsų padėtis hent šiuo tarpu kitokia. . gulėjo visas suraišiotas: abi rankos, dešinė koja, gal-

Dorgey kalbėjo ramiai, bet iš jos akių ir tariamų va. Veidas smarkiai išbalęs, t a r tum bekraujis, akys už-

— Juo labiau man darosi neaiškus jūsų dabarti 
phy. Jūsų ir mano bendras pažįstamas. — žiūrėdama nis lankymosi tikslas. 
Janinai į akis ir ją stebėdama pasakė viešnia. į — Džimis mane prašė. Ir šiose aplinkybėse aš ne-! durų. Miss Dorgey, priėjusi prie lovos, prakalbėjo 

Janina, išgirdusi lankymosi tikslą, da r daugiai galėjau įo valiai pasipriešinti. Tai darau tik dėl jo. | {fcua daubai. 

; merktos. Protarpiais gal veikiamas skausmo antplū-
džio kaktą suraukdavo, sudrebėdavo akių vokai. Jani
na, pamačiusi sužeistąjį, lyg apstulbo ir sustojo prie 

' 
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PAMINCTA VILNIAUS 

D1£NA 
I kiečių kalba veikale apie Radvi-
:ias. 

-, .. _ _ . . . . , 1973 m. vasario 16 d. proga, 
bpaho D d. per Lietuvių tele-i . _ , , lT , . . : . . . . . r T , T *s *J1 kousr. Robert J. llubert mėse i viziją \ .K.L. fV-gos Chicagos;, * . . . . r 7* r r . r * T . v Z kongresą rezoliuciją, kad Lietu-i 

skyr iaus valdvbos rūpesčiu bu-i T.. . rr.7 „ 
. . . T Z . ,. I va išlaisvinęs J. Pilsudskis. O -

vo paminėta \ ilniaus diena, i ,7 . . , , , , . 
i i * _ . i diinnio kame dabar plevėsuoja 
Programą, atliko Aušros \ artų .,. ,,., . . , ~, 

r „ , . . . s v e t i m a vėliava. Vilniaus kated-
tun to Gabijos draug. vyresnes! 

i ra neturi ant savo stogo sventų-

skau tė s 
Stud. Nijolė Sparkytė trum

pame įžanginiame žodyje primi
nė 1920 m. spalio 9 d. lenkų pa
da ry t ą mums skriaudą, užimant 
sost inę Vilnių ir išryškino Vil
niaus dienos prasmę. Po to vyr. 
skaučių sekstetas Žiežirbos, va
dovaujamos stud. Nijolės Spar-
ky tės , gražiai padainavo tris 
patr iot inio turinio dainas: "Kur 
g in ta ra i s nusėtas marių kraš
t a s " , " A r a s " ir "Graži tėvynė 
m a n o " . Viduryje dainos "Kur 
g in ta ra i s nusėtas marių kraš
t a s " Vilija Vakarytė gražiai dek 
lamavo poeto K. Bradūno eilė
raš t į Vilniaus varpai. Dainoms 
g i t a r a pr i tarė R. Zubrickaitė. 
Sekstetą Žiežirbas sudaro:Nijolė 
Spa rky t ė (vadovė), Judita Fa-
bijonaitė, Sigutė Mikutaitytė. 
Vita Šerelytė, Vilija Vakarytė 
ir R ū t a Zubrickaitė. Malonu, 
kad Žiežirbos talkina vyresnie
siems. 

Tradicinė Vilniaus diena, da
lyvaujant lietuviškų organizaci
jų a ts tovams ir visuomenei, bu
vo paminėta 'spal io 12 d. Jauni
mo centre. Iškilmės prasidėjo 
11 vai. ry te pamaldomis tėvų 

jų statulų ir tarnauja visai ki
tam tikslui — paversta paveiks
lų galerija, šv. Kazimiero baž
nyčioje įruoštas ateistinis mu
ziejus. Yra žinių, kad ir šv. Jo
no bažnyčioje bus ateistinis mu
ziejus. V. Šimkus dar pabrėžė. 

C L A S S I Fl ED G U IDE 
M I S C E L L A N E O C S 

MARMA NORE1K1ENĖ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
G e r o s rūš ies prekes , c e r t i f i k a t a l 

Į A u t o m o b i l i a i , televizijos, kiti g a m i n i a i 
2*06 W. 6»th St.. Cnicago OL « W 2 S 

TFX. — WA 5-2787 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT ! HELP WANTED — MOTERYS 

MODERN APARTMENT: 2 bed-
rooms. Vicinitv 56th and Oaklev. Also 
MODERN GARDEN APT. 1 bedroom. 
Vicinity 56th and Claremont. 

Free CookHig and Heating gas. 
Adults. No pets. References 

WA 54184 or 922-6898 

Housekeeper vvanted 
To Kve in. Own room and bath. 

472-4107 

IVI A 
FULL AND 

I D S 
PART TIME 

*£S5£*v-SsJ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Vėlinių Šventėje Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje kalba mala;,- jvIirL"pataisvmus 
kun. J. Prunskis. Matyti L. Giedraitiene, sklypų savminkų d-jos pirm., j »""*-»«•» |v«r*u» i » .> 
A. Regis. M. Jakaitis ir Chicagos Vyt. Didžiojo rinktinės šauliai. 

Nuotr. C. Genučio 

pinių lankytojų. LB Vidurio Va
karų apygardos pirm. Modestas 

kad t ik bendromis jėgomis ir į Jakaitis prabilo į susirinkusius, 
vieningai dirbdami atkovosime j kviesdamas pagarbiai prisiminti 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso- į mirusius Lietuvoje ir plačiame 
mybę. į pasauly. Kun. Juozas Prunskis 

Trimito garsai ir išsirikiavu-> a t i iko religines apeigas, sukai
šios organizacijų vėliavos priejbėjo maldas ir pasakė pamoks-
paminklo, pagerbiant žuvusiuo
sius, pridavė rimties ir iškilmin
gumo Vilniaus dienai. Iškilmės 
baigtos giesme Marija, Marija. 

i. G. 
Š H U U A I ŠVENTĖ VĖLINES 

lą, kuriame priminė mirusius 
artimuosius, savanorius, karius, 
šaulius, žuvusius Sibiro t remty 

pasiaukojimą, meiię, gyvų ir mi
rusių bendravimą tėvynėje ir vi
same pasauly. 

Apeigos baigtos giesme Mari
ja, Marija ir Lietuvos himnu. 

J . Kaunas 

PETRAUSKAS & COMPANY 
GENERAL CONTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai. vak. 

TEL, — 847-7564 
immiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiii 

— Popiežius Paulius VI pa
laimintuoju paskelbė buvusį 

ir prašė už juos pasimelsti. LB I Marselio arkivyskupą Karo'į 
pasauliečių komiteto pirm. Algis Juozapą de Mazenod, kuris įkū-
Regis ta rė žodj apie gyvų ir mi- re Nekaltai Pradėtosios Marijos 
rusių bendravimą. Jis priminė, į oblatų misijonierių vienuoliją. 

Vėlinių dieną, lapkričio 2 d., į kad vėlinės yra švenčiamos lais-
Vytauto Didžiojo šauliu rinkti-j varne pasauly ir tėvynėje. Be 
nė tėvų jėzuitų koplyčioje už
prašė šv. Mišias už mirusius šau 
liūs, savanorius ir karius. Šv. 
Mišias atnašavo kun. Tamošai
tis, SJ , i r pasakė labai gražų pa- i Visuomenės vardu sklypų | 
mokslą. J is iškėlė gyvų ir mirų-! draugijos valdybos nariai: Pau-
siųjų bendravimo reikšmę: "Jūs , į liną Snukis ir Algis Barakaus-
šauiiai, prisimenat ir meldžiatės i kas prie paminklo padėjo vaini-
už savo draugus šaulius ir arti-1 ką. Nepaprastai gražų įspūdi 

Šiai vienuolijai dabar priklauso 
daugiau kaip 6000 misijonierių, 

t o jis pasidžiaugė, kad pavyko j dirbančių įvairiuose pasaulio 
atgauti teises naudotis lietuvis- į krabuose . 
komis tradicijomis laidojant ir į — — . — « _ _ — « _ _ - — _ _ _ 
pagerbiant mirusius. 

, 1 , .f . *_ >«x;«,o muosius. Užtai Dievas laimins I darė Yvtauto Didžiojo saulių 
-•ėzuitų koplyčioje. Šv. Misiąs: ._ . i . , , r . . . . . . . , . 

. . ,. . t -i .* Husu darbus ir siekius, kad grjz-! rinktines simtme uniformuotų 
a tnašavo ir dienai pr i ta ikytą , į * ^ . . f L 

'Mt i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i in i i ! 
\VE SPECLALIZE... 

in notJūung. but doing a FTVE JOB. 
Interior . Exterior 

Kitchens — Baths — Family rms — 
Pec mis — PLŪS ODDS & ENDS 

\TNCE SR. — 485-0933 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiifiiiniiii 

šaulių, kurie stovėjo prie pa
minklo garbės sargyboje. Skly
pų sav. draugijos pirm. Lottie 

pamokslą pasakė kun. Jonas t u m e t I laisva tėvynę _ . Lietu-
Borevičius. Pamaldų metu solo v a • * " N a u k a n e s e P i r m - V -
giedojo Vytas Kadžius. Iškil-' I s ? a n a a t l s i r a a u l i ' » m o t e n * v a " 
mingai skambėjo Č. Sasnausko d o v ė S- Cecevičienė, mišioms! Giedraitienė ir Algis Regis prie 
"Skubėk prie kryžiaus" ir L. ' P a t a r n a v o skautukai. Prisirinko j paminklo įžiebė tradicinę vėli-
Beethoveno - "Aukščiausio gar- ? i l n a ****&* kaulių ir tikin-1 nių žvakę, kurią pašventino kun. Į 
bei". Vargonais pr i tarė muz. J * * * * • P o P a m a l d * i k e l h * šimtų J J. Prunskis. Nuo vėlinių tradici- | 
Motekaitis. Pabaigoje sugiedo- \ automobilių vilkstinė nuo Jaurd-
t a s Tautos himnas. ! " ^ c e n t r o n u v > ' k o * š v " Kaziime-

j r o lietuvių kapines, ten lankė 
Po; Pamaldų prie^žuvusių _ « * ; attimųjų Icapu^. Prie" kapinių 

susir.n-Ue tuvos laisvę paininklo įvyko j gteigėjį^paminklo 12 v 
pagerbimas lietuvių, žuvusių ko- k o k e l i t ū k s t a n č i a i lietuvių ka
voje dėl Vilniaus. Apeigoms va-, 
dovavo kpt. Andrius Juškevi- j 
čius. Aukurą uždegė Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Dauž-1 
vardienė. asistuojant tautiniais'; 
rūba is pasipuošusioms Aušrytei į 
ir Ramunei Cibaitėms. Prie pa- į 
minklo gražų gyvų gėlių vainiką ! 
padėjo skyr. pirm. agr. Juozas, 
Lekas , asistuojant tautiniais ru- i 
ba is pasipuošusioms Aldonai į 
Brusokienei su dukra Danute, 

Pagrindinis kalbėtojas prie \ 
paminklo buvo V.K.L.S-gos cen- į 
t r o valdybos vicepirmininkas 
Valerijonas Šimkus. J is savo žo-: 
dyje priminė, kad mes turime ( 

visą laiką budėti, nes lenkai iki 
šiol Vilniaus neišsižadėjo i r! 
kiekviena proga tą pabrėžia.. 
klastodami istorinius faktus, 
ka ip 1966 m. Tadeusz Nova-| 
kowski Muenchene išleistam vo- ' 

nės žvakės liepsnos daugelis už
sidegę žvakes nešė ant savo ar
timųjų kapų. LB Vidurio Vaka
rų apygardos pirm. M. Jakaitis 
išryškino vėlinių žvakės lieps
nos reikšmę, kuri simbolizuoja 

lillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
BULDING & MAINTENANCE 

CARPENTRY WORK 
INTERIOR & EXTERIOR 

TUCKPOINTING & ROOFING 
CALL ANYTEME 487-6837 

lllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll 

PUSMEČIUI $64.00 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MAMŲ APŠILDYMAS 
Talžau senus Ir (deda naujas pe-

Mu-. PiKiai i.ivalau taipgi alyvtnlua 
Ir perdirbu dėl duju. įdedu vandens 
čllytuvua. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 
•oooooooooooooooooooooooocc 

IŠNUOM. 3 kamb. butas 2-me 
aukšte vyresn. amž. moteriai, ytar-
ąuette Pko. apyL Skambant teL — 
436-Ū797 

IŠNUOM. mieg. kambarys v>res. 
amžiaus vyrui ar moteriai. Galima 
pasigaminti valgį, ir kiti patogumai. 
Marąuette Pke. WA 5-674=2 
IŠNUOM. kambarys vyrui. Atski
ras įėjimas ir patogumai. 

4491 S. Talmaa, LA 3-8944 

Išnuom. 6 kamb. butas 2-me aukš
te. Marąuette Pke. Suaugusiems. 
Jokių gyvulėlių. Skambint telefonu 
WA 5-6-J42 

Only expenenced should apply. For 
luzurious Northside Hotel. 

EXCELLENT SALARY. 
TEL. 248-2100 

R- N.'s L. P. N.'s 
IMMEDIATE OPENINGS 

You choose the days and hours you 
wani 10 work. WE NEED YOU NOW' 

TOP PAY. NO FEE. 
CaU 383-7320 

MEDICAI PERSONNEL POOL 

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 
10% — 20% — 20% pigiau mokSdt 
o i apdrauda nao ugulea ir automo
bilio pan 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8208Va West 95th Street 

Chloago, nilnoia 
TeL GA 4-S654 

ii i i i i i i i i i i i i iti i i i i i i iuniiii i i i i iuiiiuiii i i i i 

ATEITININKAI 
f Atkelta iš 2 pusi.) 

Studentų ateitininkų tarpe at
sirastų šimtai taisyklingai (na, 
kad ir ne taip melodingai, kaip 
Elenutės Bradūnaitės kalbėji
mas) reiškiančių savo mintis tė
vų gimtąja kalba. Jų tarpe gal 
t ik vienas — kitas paliktų dar 
neišsprendęs savo identiteto 
klau>imo. Mūsų pamaldos, pa
rengimai būtų gausiai lankomi 
ne t'k "plikagalvių" (atsiprašau 
už pasiskolinimą Ginto Zaran-
kos tokio taiklaus termino), bet 
pagausėtų net ūsuotais ir barz-j 
dotais jaunimo atstovais, ku
riems lietuvišksis gyvenimas bū
tų i.ų širdies neatskiriama dalimi. 

O jeigu mes visi pirktume kny
gas prelegento nurodytu kiekiu, 
tai dramos ir poezijos kūriniai 
butų spausdinami mažiausiai dvi 
gubų tiražu. O dėl geresnio ro-j 
mano susivaržytume gal net ast-
riaVj negu kad tie du sendraa-j 
jjiaj po literatūros vakaro Daina- ( 
voje dė! poeto Brazdžionio; 
paskutiniojo "Poezijos Pibanes'" 
egzemplioriau* V. 

N u o 
1914 Metų 

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apybnkes. Dėko
jame Jums ui mums 
parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Jums 
naudingi k ateityje. 

Sąskaitos apdraustos iki 
$4Q.O00.m 

FRANK ZOGAS 
President 

& LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 

Chicago, Illinois 60632 
Phone: 254-4470 

ir 8929 So. Harlem Ave., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Td . 598-9400 

E L E K T R O S 
p n a n u i — PATAISYMAI 
Turiu Chicaeoa miesto leidimą. 

j Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitaL 
• garantuotai ir sąžiningai. 

KLATDIJTCS POIPTTTIS 
. 4S58 s. \ \a-lit . naw Ave. 927-3o59 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllliuilll 
{vairiu prekių pasirinkimas, moto. 

ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI IB AUTOMOBILIAI 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
2501 \V. 6»th S t Chicago, UL60629. 
3333 So. Halsted Chicago, m. 60608. 

TeL WA 5-2T37, 254-3320. 
V. Valanunas 

lilIHIiHliHiMiHilitiMiitiHBHiiiiiiHiirmi 
0<K>OC>C>0<X><><KK><>0<><X><><>CKK><>C>0 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūsiu grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
oooooooooooooooooooooooooo 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave„ 
Chicago, 111. 60633, tel. 927-5980 
KXKK>O<>CrCK><>0<>CK>C><><>CXX>O0-0-C><>C 

HuiiniiiiuiuiiniTiTiHiiHiiiiTiiiiiiūiYHiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos 
Radijai 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St — Tel. 776-1486 
iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiMmmimi 

E E A L E S T A 1 E 

HOUSE 

For Sale by Owner 
Vic. 65th & California. 

6 rms. — 3 bedrms . 
SHO\VN BY APPOINTMENT ONLY 

Phone 925-6147 
OPEN HOUSE SUN. 2-5 P.M. 

KORTHLAICE - 10900 W. Grand 
Ave. S buriu. ran. 2 cer. tile ba. . 
Ig. kit. lg. fam. rm. tVi c gar. cent . 
air. By Bldr. 

TeL — 562-1200 
K X X X X X X K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

M. A. Š I M K U S 
R E A I J ESTATE NOTARY PUBLJC 

rSCOJdE TAX SKRYICE 
4259 S. Miplewood. t e L 2 5 4 - 7 4 5 0 

Taip pat daromi VERTTHA1. 
GIMl_Nrv ISK.V1ETIMAI. pUdoml 

PIUETTBftS PRAŠYMAI Ir 
iutc i i blaniial 

>0000<><X>00<K><K>0<KK><>000<kC><>0* 

HELP W ANTED — VTRAI 

WANTED 
Exp. BrovvB & Sharp srew ma-

ehine operators, also Exp. & Qoali-
fied Thrt-ad roller, set-up & opera-
u>r malė or female. 

Esperienced Brown & Sharp 
Screw Machine Operators 

— Also - r 
Experienced and Qoaliiied 

Thread KoUer. 
Set-up and Operator 

MALĖ OR FEMALE 

I N L A H D M I D W E S T 
C O R P O R A T I O N 

TeL —775-2111 
EXPEicIENCjLl> TAILOBS 

WA»iTED 
Please contact: 

HOUSE OF DURO 
172 N. Mtehican Avenue 

DE 2-2307 

SALVAGE PICK-UP 
Will Pick-up FREE of Charge 

Your Discarded. but Useable Fur-
niture. Misc. Hsld. Items & Cloth-
ing. Sorrv No Major Appliances. 

TEL. — 597-4652 

COMMUNITY CARPETS 
Huge selecticm — all kinds of car-
peting. Carpeting — vinyl kitchen 
flooring, steam cleamng by carpet 
professionals custom draperies — 
wallpaper matching bedspreads — 

'' shades. Free Decorating Assist-
! ance. 

544 E. 162nd St. 
Soath Holland, Illinois 

Tel. _ 333-6664 

M O V I N G 
ftER£NAS perkraasto baldus ir ki
tos daiktu. Ir ii toli miesto leidi
mai ir pilna apdraodn. 

TELEF. — WA 5-806S 

5̂  l / 4 % 

AQ accottnts cora-
pounded daily — 
Passbook Sariogs 

paid quarterty. 

7 * Vi % 

4 Years Savingi 
CertiUcates 

liinimum J.VJ00. 

lUIlIlIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEENAMA KAINA 

Talaau Ir naujai įreaglu vonia* 
virtuvei Ir nauja* lubas. įrengiu 
kambarlua rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL 778-0838 po 6 v. v. 
tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

S butai ir btauo patalpa. 50 p. 
sklypas. Brighton Pke. Mūr. namas, 
nebrangus- ReiKla skubiai parduoti. 

5 butai po 5 kamb. MQrlnia - m e 
dinis. »1.100 pajamų 1 mta . PraSo 
$50.000. Marąuette Pke. 

10 batu mūrinis. Nauji Jrengtmat 
Labai ^eros pajamos Sartnlnko pa
skola. Labai gerąa n a n u * Reikia 
skubiai parduoti. 

Š I M A I T I S , R E A L T Y 
2951 W.63rdSt. , 436-7878 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PftRDūOSIT — 

NU0M0S1T 
ĮVAIRŪS DMŪDIMia 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
Lemonte, 135th & Archer Ave. 

TeL — 257-5861 

A R E Y O U A 
* Po&Have Thinker * Airbitkras 

* Willing To Work 
* Ontgoing Personality 

If the answer :3 yes... you are the 
exact type of penaon we are search-
ing for! You can become ari adver-
tisinę salesman earning $25.000' — 
40.000 a year. 

For Personai Interview CaU 
MR. MALONE 648-03:4 

D Ė M E S I O ! 

mmegmmm 
KR REIKIft VIZITINIŲ 

K0RTEUŲ? 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Ereikites i "Draugo" administra
ciją visais panašiais reikalais. Bū
site patenkinti kiekvieną kartą 

E E A L E S T A T E 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ KOENIG 

apie V. Bagdanavičiaus knyga 

The Gultural Weilsprings of Folktales 
ralo: 

"Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės." 

Ši knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas rašo: 
"Žvalgydamasis po jūsų knygą, kiekvienas ras. kad Mircea 

Eliade'* pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina,'' 

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $6.00 

TIME TO REM0DEL 
Carpentry, painting, plastermg, 

rooraig, vririnę & plumbing, Hre 
burn. taken care of 

CALL TODAY 221-7795 

* 

SCBURBAN- TVCKPOtVTtNG 
REMONTUOJAME MCRA 

NEMOKAMAI APSKAieiT'OJAMB 
TeL — 776-0398 — 841-7579 
HARKY Z1IANSKI, barininkaa 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir kt. plytelės. 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai išva
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-«205 

IM NN'S ROOFING CO. 
Konfr, MOKfrr DAUGIAU, 

TAI l'VKIT SAVO M 
N EMO K A MA I APSKAICJ AVIMAS 

PlokM'ln vtojrn specialistai 
Visa- .l.-u-has pilnai garantuotas 

\V it.-rproofiTvjr — Taifonmai - - Nau
jai pprdenjnami I»pynnai — "Ke-
Coating" — inžiūrejima-s. Taip pat 
**M©M* honio9". 

Patamavinvas mieste Ir priemies
čiuose. Komerciniai, rezidenciniai. 
Industriniai. 

Nuoširdus darbas 
935-S72& — 776-7314 

CXKKXK>0<><XXX>0<XX><K><>CH>C>C><XH> 
HEATING COVTRACTOR 

įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
ir peratatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pačius, air conditioning 
ir vandens boilerius. Oirbu Rreit, są
žiningai ir Karantuotai. 

DOMAS ŽCKAISKAS 
4444 So. Western Ave. 

Cbicago, 111. 60COV 
Tel. VI 7 -*«7 . 

C < K K > 0 < > < > C ^ > 0 0 0 0 0 < K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

iiiiiiiiiiiiiiiUHiuiiiiiHmiiiiniimiiiiiiin 
Apsimoka skelbti* diea. DRAUGE 
nes jla plačiausiai akahomaa lie
tuvių dienraštis. GI skelbimų kai-
sos visiems prieinamos. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiittiiiiiuiiuns 

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

Apdraustas perkranstymas 
jvairhj sbiUiimj 

9XS WEST 84th PLACE 
TeL — FBontler t-1882 

Mums Gerai Karlu 
1% anksto, blizga, Svarus, 20 metų 

mūras. 7 kamb., 4 miegamieji, val
gomasis, ąžuolo medis, 2 vonios ir 
jrengtas beismentas. 2 auto garažas, 
graži gatve. Marąuette Pke. $26.000. 

2 butn medinis, 2 auto garažas — 
reikia specialisto ranku pataisymui. 
Marąuette Parke. $13,000. 

Modernas 4 bota mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskirt nauji ftUdymaL 
Centr. air conditioning. Arti Maria. 
High. $45.000. 

lįi anksto namas Ir 2 auto gara
žas. Arti bažnyčios Ir parko. $18.000. 

i% ankšto 2-ja bato. 19 metų mū
ras. 2 auto garažas. Kambarys sau
sam beismente su patogumais. Fuftų 
medžio porčlus. $S2.ooo. 

2 botai — 1S metų mūras ir mūro 
garažaa Nauji atskiri Šildymai, air 
oondltlonlng, karpetal Įrengtas beis-
mentaa Per menes] gaunate viena 
butą. Arti parko $SS.7O0. 

S batų maras. NanJas ga*a Mldy. 
mas. Nauja elektra. Aiiinnn sangal 
$15,000 pajamų metams. Arti mūsų 
$71.700. 

VALDIS REAL ESTATE 
262S W. 71st St , teL RE 7-7260 

Mūrinis. Geras 4 butų namas. Prie 
71-os ir Mozart. Naujos kabinetinės 
virtuves. Naujos vonios. Naujas pe
čius. Naujas garažas. Nauja 220 elekt
ra, 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
PR S-6916 

Angliškas Cape Cod šamas vienai 
seimai gyventi. Labai geram stovyje. 
Apie 28 metų senumo. Marąuette pke. 
$25,500. TeL 463-7831 

YIC. 594h & YVESTERM AVE. 
By owner. • Oood income Property. 

3-story brk.. adjoining T>ot. -witb 2 car 
gr.r. atiore & 4 rms. on lst fl. Bake 
shop in Bear. 2-6's above Reasonably 
priced. 

TeL — 776-8169 

5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 
BUTŲ N tOMAVIMAS 

Namų pirkimas — PsWBSvtsssS — 
Valdymas 

Drandimal — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
1. B A C E V f C I F S 

$455 8. Ked/Je Ave. 778-22SS 
X X > 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

6 kamb. geras mūr. buag. 68 ir 
Campbell. Mūr. Gar. Tuščias. Savi
ninkas priims pasiūlymą. Apžiūrė
jimui skambinkit 925^6015 

bung. 68 i r 

Perskaitę "Draugą", duoki te 

j ; kitiems pasiskaityto. 

6 kamb. goras mūr. 
Campbell. Tumias. Kebrangus. 

1% aukšto 20 metu mūr. 71 ir 
Prancisco. ii ir 4 k.imb. 2 gazo Šil
dymai. TuSčias. Pasiūlymas. 

S kamb. Avaros mūr. oang. 72 ir 
Kockwell. Gar. s^l.r.00. 

2 bntai p o 4% kamb. 2S metų 
mūr. 71 ir California. 4S5.500. 

1 '/£ anKsto 25 mitn mūr. 65 Ir 
California. S Ir 3 kamb. $28.500. 

2 batai po S kamb. ir paja.raoa skie
pe, fifi ir Talman. ?27.?on. 

5 kamb. Svaras iw<1. bang. 72 ir 
CamptK-11. JiS.nOO. 

4% kamb. 12 metu mnr. bung. 71 
ir 8t. I^oui«. $26,S0*. 

S kamb. 2S metu mūr. iuvrid. 78 ir 
Rlčhmond. Gar. $iS.S0ft. 

11 batu 3 meta mūr. .>• • Isssrn. 
$48.660. pajamų. $1&8.000. 

LrlONAS R E A L ESTATE 
Z1U W 69 St. 925-6015 
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1975 ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU STUDENTŲ SĄJUNGOS 

S U V A Ž I A V I M A S 
Montreafyje, Kanadoj Lapkričio mėn. 28 - 29 - 30 d. 

P A G R I N D I N Ė P R O G R A M A : 

Meno paroda, skaidriu montažai. Diskusijos apie etnines grupes — 
ypač lietuvius, susipažinimo šokiai, Montrealio "Guided Tour", paskaito
mis, naujos šALSS valdybos rinkimai ir iškilminga* užbaigimo balius. 

n,-2. SAZĮ DUBAUSKĄ PRISIMINUS ' BRAOGAS SeSEadfeofa. »<*7:" m. I I Į I " T I m. 8 d. 

Lapkričio 2 d. giminiu ir ar- j trūksta vienybės, tolerancijos ir 
timųjų buvo skirta prisimini- į pagarbos vienas kitam. Is'iekuo-
mui prieš metas rrįrusio a. a. i mot neužmiršiu, kai jis, vėžio 

i; inž. K. Dubausko. Pr*iminimas Į ligos pakirstas, atėjo j chemijos 

•> 

H 
REGISTRACIJA PR \S!Dfts 
LAPKRIČIO 38 D., 8 V. VAJL 
LASALJLE HOTULVJE 
1240 DRODIOND ST. 
MONTREAL, QLEBEC 

DEL INFORMACIJA: 
RYTIS BULOTA 
4860 ROSLYN 
MONTREįAL. QUEBEC 
N3W 2L2 (514) 733-9005 

afe 

M0SŲ KOL 0 N IJ 0S E 
Baltimore, Md. veikti dabar", iš J. Karevičiaus, kiek toje salėje telpa. O solistė 

operos "Gražina". I G. Antanaitytė - Ugianskienė su 

prasidėjo šv. Ifižiomis, kulias 
atnašavo velionio giminaitis 
kun. dr. K. Trimakas. Po to vi
si vyko j Lietuvių šv. Kazimiero 
kapines, kuriose kun. K. Trima-
žas pašventino velionio pamink
lą. D'.ena užbaigų dalinantis 
mintimis apie velionį šarkos 
restorane. 

Inž. K. Dubauskas panevėžie
tis. Baigęs Aukšt. Technikos 
raoky.-dą. Įstojo i Karo mokyk
lą. Kadro karininku išbuvo iki 
rasai okupavo Lietuvą. Univer
sitetines studijas — architektū
rą baigė Vokietijoj. Iš Vokieti
jos velionis emigravo Kolumbi
j o j kur įsteigė did. statybos fir
mą. Apie 1957 m., sesers kvie
čiamas, su šeima persikėlė Chd-
cagon. Išlaikęs egzaminus dirbo 
inžinierium Sanitarijos distrik-
te. Dirbome toje pačioje darbo
vietėje. Dažnai atostogas pra
leisdavome kartu važinėdami po 

d-tą su išbadėjusiu veidu ir jdu- j 
busiomis akimis ir tiesdamas 
kaulėtoje rankoje popierj prašė, j 
kad aš parinkčiau parašų pas i 
save Lietuvos vadavimo reika-1 
lui. Jis sakė, kad jau tai padą- | 
ręs savo įmonėje. Dar klausė, ar 
aš nežinąs lietuvių kituose sky
riuose dirbančių — jis prašysiąs 
ir jų parašų. Ar begalima abejo
ti jo patriotiškumu? 

Inž. K. Dubauskas — giliai 
religingas žmogus. '"Draugą" jis Į 
ne tik skaitė, bet ir jo mintimis 
stengėsi gyventi. 

Labai troško pamatyti Lietu
vą ir grįžusį iš Sibiro brolį, bet 
jo svajonės neišsipildė — jis 
mirė sulaukęs tik 64 metų am
žiaus. Jonas Pranskis 

G. ANTANAITYTĖS - UGlANS-
KlKNfcS KONCERTAS 

Labai malonų įspūdi paliko 
solistė Genovaitė Antanaitytė 
- Ugianskienė, atsilankiusi į Bal
timore su koncertu. Nauja, švie
ži jėga mūsų dainos pasauly. 
Gilus įsijautimas spinduliavo iš 
kiekvienos dainos. Graži, laisva 
laikysena, su natūraliai išplau
kiančiu vaidybiniu elementu, im
ponavo klausytoją. 

Solistės repertuaras irgi nau
jas. Nei viena daina ar arija 
dar nebuvo girdėta Baltimorės 
scenoje. Pirmoj koncerto daly 
solistė atliko Vismano "Oi tai į 
dėkui močiutei". St. Rimkaus! 
"Išėjo tėvelis į žalią girelę", J. \ 
Stankūno '"Išėjo mergelė", S.i 
Donoudy "0 del mio amato 
ben", Buzzi - Peccia "Colombet-

Bet klausytojai taip lengvai į E. Juškauskaite - Bush ir "'Ma- j p l a č i a" i a Ameriką 
solistės nepaleido. Plojo tol. kol 
ji vėl nepasirodė ir bisui nepa
dainavo. Jai teko net du kartus 
bisui dainuoti: J. Stankūno "Ty
li naktis" ir St. Šdmkaus "Pa
mylėjau vakar". Soliste5 akom
panavo malonioji Baltimorės 
pianistė Elena Juškauskaite 
- Bush. Ji pianinu palydi visus 
Baltimorės lietuvių koncertus ir 
dėl to užsitarnauja visų klau
sytojų bei parengimų lankytojų 
meilės ir pagarbos. 

Koncertą paįvairino Baltimo
rės - VVashingtono tautinių šo
kių "'Malūno" grupė, vadovau
jama Danutės Drazdytės - Bal 
čiūnienės ir 

lūnas to tikrai verti 
A. Kadžius K. Dubauskas buvo ramus 

IŠKELS MOKYKLĄ 

Chicagos medicinos mokyklą 
planuojama iš paties miesto iš
kelti į šiaurės priemiesčius. Pla
navimo komisija tam pritaria 

"DAŽNAI PRAUSTIS 
PAVOJINGA" 

Toki šūkį paskelbė amerikiečių 
mokslininkai iš Jutos universiteto. 
Girdi, intensyviai prausiantis, 
aiškina jie, nutrinamas viršutinis 
odos sluoksnis, o be jo pavojingi 
mikrobai gali lengvai patekti 
žmogaus organizmą. Be to, šie 
mokslininkai sako, kad vaikams 
nereikia leisti čiulpti pirštų. Ne 
todėl, kad pavojingos bakterijos 
pateks į burna, kurių burnoje yra 

Nijolės Dulytės devynios galybės, per pirštų odą 
-Kaltreider. Grupė pašoko ''Su
batėlę". "Pakeltkojį" ir "Pradės 
aušrelė aušti". Akordeonais šo-

. kius palydėjo Pranas Baltakis 
ta", Fr. Schuberto "Der Leier- i* Gidas'Žilionis^ Visąkoncerto 

,, . ,, T , ., programą pravedė akt. Jonas 
mann ir ariją ' Io son L umue l į ^ j 77 
ancella", iš F. Cilea operos "Ad- j 
riana Lecouvreur". Programai pasibaigus, solis-

Antrąjį dali solistė pradėjo į teš, akompaniatorei ir "Malūno" 
Paltanavičiaus operos '"Kryžke- j vedėjoms buvo įteikta gėlių. 

gali jos prasigauti į vaiko orga
nizmą. im 

žmogus, gilus patriotas. Dažnai I numatydama tam reikalui 5.6 
primindavo, kad lietuviams i mji ^0i 

PARKAI PRIE KANALO 

Chicagos sanitariniam distrik-
tui pateiktas planas palei Chi
cagos kanalą įrengti parkus su 
takais dviračiams, gegužinių 
vietomis, apartamentais pakran- j 
t ė j ę . 

A. a. inž. Kazimiera Dubauskas 

— Niekas nėra tiek turtingas, 
kad ko nors nestokotų, niekas nė
ra tiek vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. 

Rosenbeck 

lėje" arija "Žemelė, motulė". Šis koncertas įvyko 
Toliau atliko Paketūrio"Žibutę",; spalio 18 d. vakare Lietuvių 
K Kavecko "Štai ji, mano že- j svetainės didžiojoj salėj. Rengė
me", J. Gaižausko "Ramunėlę", \ jai — vietos Balfo skyriaus val-
A. Vanagaičio "Ašarėles" ir sa- į dyba. Gaila, kad į tokio aukšto 
vo programą baigė arija "Ką I lygio koncertą nesusirinko tiek. 

— Regenstmrge, Vak. Vokie
tijoje, įvyko ekumeninis simpo-
zijumas. Jame dalyvavo Krikš
čionių Vienybės sekretoriato 
pirmininkas kardinolas Wille-
brandas. graikų stačiatikių me
tropolitas Damaskinos Papan-
dreou ir įvairių protestantų 
Bažnyčių atstovai. Simpoziume 
buvo iškilmingai paminėta 1650 
metų sukaktis nuo pirmojo vi
suotinio Bažnyčios Susirinkimo 
Nikėjoje, Mažojoje Azijoje-

F c-s-tss-:--^" 7i 

Tragiškai žuvusiam lakūnui 

A. t A. Mjr. EDMUNDUI PAULAUSKUI, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai RITAI, jos tėve
liams JUOZUI ir ALDONAI STASIULIAMS ir Edmundo 
tėveliams p : PAULAUSKAMS ir jo seserims. 

Brone ir Vytautas Rusteikiai 

Šeštadienį, spalio 25 d- Šv. Kazimiero lietuvių kap inėse Cbicagoįe palaidotas kompozitorius-muzikas Jonas 
Zdanius. Nuotr. V. Račkausko | 

A. f A. 
r A. JONAS M. ALUSAS 

Gyveno 3135 S. Campbell Avenae. Chicago, Illinois. 
i l i rė lapkr. 6 d., 1975. 3ulaukęs 48 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragė j . Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė (Arbačiauskai

tė), motina Tela Užemeckaitė-Alušienė; 2 svainės ir 2 svainiai 
Lietuvoje: ki': gimines, draugai ir pažįstamu 

Pr:klaust'- L. B . Br ighton Park apyL, Šakių klubui. Taura
gės klubui. V; "auto D. ša/uMų kuopai ir Chicagos Meškeriotojų 
-Medžiotoju klubui. 

Kūnas bus paša rvo ta s šeštad., 5:30 vai. popiet Mažeikos-
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidoti"v-s Įvyks pirmad.. lapkr. 10 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv . Kazimiero lietuvių kapines. 

X r / - .- kviečiame visus: gimines, d raugus i r pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona ir motina. 
Laid. direkt. Mažeika-Evans. TeL R E 7-8600 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusL) 

bendravimo. Po II Vatikano su
sirinkimo Bažnyčia skatina ne ša
lintis, bet bendrauti su [vairių 
įsitikinimų žmonėmis. Ekumeniz
mo dvasia nėra kilosi iš ;o, kad 
reikėtų suderinti įvairius įsitikini
mus bei prieštaraujančius tikėji
mus. Dėl kompromisų krikščionys 
negali atsisakyti Kristaus tiesos. 
Ekumenizmo dvasia ieško tikro
sios Kristaus tiesos, kurią galima 
būtų aiškiai aptarti mūsų amžiaus 
kalba. 

V.Rm 

BringaiarE 

A. t A. EDMUNDUI PAULAUSKUI 
tragiškai žuvus, jo ŽMONA, TĖVELIUS ir nar.o myli- I 
mas drauges, sesutes BIRUTE, IRENA ir SIGUTĘ gi- E 
lauš skausmo prislėgtus nuoširdžiai užjaučia 

Daiva Noreikaite-Murphy 

PAPIGINTA VAŽMA 
Chicagos regionalinio susisie-

gimo vadovybė nusprendė viso-1 
se Chicagos apylinkės autobusų 
linijose seneliams ir invalidams 
leisti važiuoti už pusę kainos. 

Mylimai Senelei 

A. t A. ONA! PETKIENEI mirus, 
jos jos anūkui 

PETRUKUI MAŽEIKAI 
reiškiu giliausią užuojautą 

Dariukas Balzaras | 

A. f A. 
ONA BENDORAITIENE 

DROMANTAITĖ 

Gyveno 7157 S. Campbell Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 6 d., 1975, 10 vai. ryto, sulaukus 51 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr., Plungės valse. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincas, 2 sūnūs Vyto, marti 

Linda ir Arūn3<. dėdė Petras Dromantas su žmona Jadvyga, Lietuvoje 
seserys ir kiti aiminės. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje. 3533 W. 71 Street. 

Laidotuves įvyks pirmad.. lapkr. 10 d. iš koplyčios 9 vaL ryto 
bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sunūs, marti Ir kiti giminės. 

Laidouiv;ų direktorius A. Petkus ir Sūnus — TeL 476-2345 

O N A G R U Š I E N Ė 
K a s p a r a v i č i ū t e 

Mirė sekmadienj. spalio 19 dieną. Kilo ik Maciučiu kaimo, 
Gargždų parapijos, Kretingos apskrities. 

Giliame liūdesy paliko vyras Pranas, dukra Marytė su šeima, sunūs 
Jonas, Feliksas ir Vytautas su šeima, brolis Jonas su šeima. Toronte; 
ir Amerikoje sesuo Petronėlė, broliai Pranas ir Feliksas su šeima, Ci-
ceroje; Lietuvoje liko brolis Stasys su šeima ir vyro sesuo Elena Vait
kienė. 

Po karo su šeima kurį laiką gyveno Greven stovykloje, Vokietijo
je, vėliau išvyko Anglijon ir eilę metų gyveno Bradford mieste. York's, 
iš ten emigravo j Kanadą ir paskutinius virš 20 metų gyveno Wawa, 
OnL, Kanada. 

Palaidota spalio 23 dieną Wawa kapinėse. 
Ilsėkis ramybėje, toli nuo Tėvynės, Kanados žemėje. Tu pas mus 

niekada nebegrįši, bet mes pas Tave ateisime. 

Didžiai nuliūdę liekame — Vyras, dukra, SŪRŪS, sesuo, broliai. 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN A\ E. 
M&fHMs; 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITICNED KOPLYČIOS 

XCA&XGMS VZETA 

REpnblie 7-S60O REpnblie 7-8601 

•xr-'~ >•#•"> •• -*• > 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S I R S Ū N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 st St. Tel. CcRovehM 6-2345-8 

1410 S, 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I KI S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. SAIDAS — CERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
33*7 S. LTTUANICA AVE. TeL Yards 7-3401 

t . I 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11823 Soutbwest Higbway, Palos Hills, m . Tel. 974-441* 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 S. CALTFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 

3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-lsll 

JURGIS F. RUDMIN 

331$ S. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-113S-3S 

V ASAITIS — BUTKUS 

1444 S. 50* AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-lW3 
. 

i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1&75 m. lapkričio m. S i X Aukų po 3 dolerius atsius-, 
tė: A Devenia, J. šaltis, Frankj 

. Narnitt, J. V. Lopatauskas. A. x Kazimierus Oksan, Illinois ' . r 
, ,., Laepma:tis. V. Kudirka. R. La-i Lietuvių respublikonų įygos pir-į, ~ „_,_._.,;_ Zl i*il .„ „' 

mininkas. yra 
apskrities respublikonų kandi-

kirtas • Cook'b u s ' ° P a l i u l U - S t- Sehovič; 2 i 
!\.. ' . į dol. — Stepas Paulauskas. Vi-mbliKonų kandi- ,. . . . . .7 ... , ; šiems tariame nuoširdų aciu. \ datų parinkimo komisija. Si ko- j 

I misija parinks respublikonus J x Mouica Papievis, nuoširdi 
' kandidatus 1976 metų rinki- į mūsų dienraščio skaitytoja Phi-
mams Cook apskrities ribose, j ladelphia. Pa., atsiuntė "Drau-

X Informacinių ir kelionės j - gui" malonų laišką ir 10 dolerių 
X Spyglio slapyvardžiu pasi- s pūdži u pašnekesys apie Pietų'auka. Nuoširdžiai dėkojame, 

rašytas romanas yra naujas kū- A m e r i k ą ivvks gruodžio 12 d. j v .. J . , .A . , 
rinys, prisiųstas "Draugo" dvi- 7 : 3 0 v J a i m i m 0 c e n t r o v a k a r o . j x ^ O S U " d " s ^ ^ ^ g*" 
dešimt penktajam grožinės lite- i n ė i e . B u s apžvelgta daugelis to j v c k a l ė d l n e 3 korteles, atsiuntė 
ratūros konkursui. Komisija, kontinento kraštu . ka ip Argen- \ au!;-u P° y j j * ? * 
kurią sudaro Danutė Bindokie- į t i n a > Brazilija. Urugvajus, Čilė, i Raštikis. Los Angeles, 
nė, Povilas Gaučys, Kęstutis j P e r v u Ekvadoras, Columbija,' 
Girnius. Eglė Juodvalkytė ir Venezuela. Amazonės džiunglės, 
Anatolijus Kairys, romanus jau A n d u k a i n a i i r k i t . Pranešimą i 
skaito. į padarvs, paįvairindamas dauge- Į 

Kun. Antanas Miciūnas,: U u sk*aidrįų. 2 u r n . Zigmas Um-
MIC. Šv. Kazimiero liet. para- bražūnas. plačiai ir ilgokai šita-
pijos klebonas, Worcester. j m e kontinente keliavęs. 
Mass., yra atvykęs į Chieagą 
dalyvauti savo brolienės laidotu
vėse, kurios įvyks šiandien 
Brighton Parke. Kun. A. Miciū
nas yra apsistojęs Marijonų vie
nuolyne prie "Draugo" ir čia \ 
pabus apie savaitę. 

x Prel. dr. Vytautas Balcifl-

X Kun. Domininkas Lengvi
nas, Windsoro liet. Šv. Kazimie-

Petras Rulis. Beverly Shores, 
Anna Dargis, Chicago, 
J. Venckauskas, Chicago, 

E. Jankauskas, Chicago, 
Eduardas Praninskas, Chica

go-
Visiems rėmėjams nuoširdžiai 

dėkojame. 
x 'Tžburti vaikai" vaidini-į 

ro parapijos klebonas, dėkoda- mo pradžia 3 vai. popiet, lapkn-
mas "•Draugui" už informaciją; Čio 9 d. Jaunimo centre. Bilietų 
apie šią parapiją, jteikė dienraš
čio atstovui Detroite 10 dol. au
ką. Labai ačiū. 

x Jonas Vizbaras, So. Bos-
nas iš Putnam, Conn., yra atvy- i ̂  M a s s p a r ė m ė s a v Q d i e n . 
kęs į Chieagą ir apsistojęs tėvų > ~ 1Q d o l e r i ų a u k a N u o f e i r . 
jėzuitų vienuolyne, ši savaitga-: ££ d ė k o j a r n e . 
lį praves uždaras rekolekcijas 

x 

bus galima įsigyti prie įėjimo. 
(pr.) 

X Adv. Mykolo Sleževičiaus 
į 36 mirties metines minint, lap-
; kričio 11 d„ 7 v. r. tėvų marijo-
l nų koplyčioje atnašaujamos 
i šv. Mišios už jo sielą. Domos 

• • • 

moterims Cenacle vienuolvne. 
Chicagoje pabus iki ateinančios! Chesterton, Ind.. mus pradžiugi-
savaitės trečiadienio. Prel. V. j n o 1 0 d o l e r i l i a u k a - D ė k oJame. 
Balčiūnas šia proga aplankė: 
"Draugo" redakciją, tėvus ma
rijonus ir kitus savo artimuo
sius. 

X Premjera pirmo lietuviško 
videofilmo '"Simas Kudirka Chi
cagoje" įvyks šeštadienį, gruo
džio 6 d.. 8 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. 

x Weiss Travel Bureao. Inc. 
4837 W. Irving Park Rd.. Chi
cago, 111. 60641 yra visada pasi
ruošęs suteikti reikiamas infor
macijas ruošiantis kelionei 
Amerikoje ar užsienyje. Tei
raukitės apie papigintas skrai
dąs ir naujas nuolaidas rudens 
ir žiemos sezonui, bei 1976 m. 
grupines skraidąs. Skambinkite 

Marija Ambrozaltienė, į Šleževičienės draugės kviečia vi
sus tą dieną prisiminti garbingą 
Sleževičių šeimą. (pr.) 

X Norman ir Sophie Burštei-

NAUJA LIETUVIŠKA —SKAUTIŠKA 
SEIMĄ 

Ilgesingai 1970 m. dainavo liaii Viktoras Kelmelis ir Chica-
Nemuno stovyklos vyčiai ir Ne-' goję plačiai žinomas pedagogas 
ries stovyklos vyr. skautės, su-' ir "Draugo" jaunimo skyriaus 
sispietę Rako ąžuolyne aplink j "Tėviškės Žvaigždutė" ilgametis 
liepsnojantį laužą, prie kurio•. redaktorius Juozas Plačas. Pirš-
užsimezgė patvarioji Aldonos lio žodis, šampano tostas už jau-
Kelmelytės ir Gintaro Plačo nuosius ir visų dalyvių gieda-
draugystė. mas "Ilgiausių metų". Prelatui 

Mozeriui sukalbėjus maldą, pra-
iie Sekė dar kelios stovvklos, pa-

lydėtos ilgesingomis "dainomis, i į į £ v a u f s ' P ^ y m e 3 u s i o s 
paskutiniosioms laužo žiežir- t u v i a k u Bkorungumu * g a u s u ' 
boms gęstant. Nesuskaitomos 
sueigos, iškylos, įvairus skau
tiško lavinimo kursai, suvažia
vimai, posėdžiai ir atsakingos 
pareigos tuntuose ir Akademi
niam Skautų sąjūdyje. Skautiš
ku pareigingumu abu visur da
lyvavo ir uoliai atliko pareigas, 
neieškodami populiaraus pasitei
sinimo, kad studijos universite
te pareikalaujančios viso laiko 
ir jėgų. 

Praėjusį pavasarį, Aldonai ir 
Gintarui studijas Illinois univer-

mu. 
Vaišių metu buvo perskaity

ta visa eilė sveikinimų iš jaunų
jų giminių ir draugų, gyvenan
čių įvairiuose JAV miestuose, 
kitose valstybėse ir kontinen
tuose. 

Asmeniškai Aušros Vartų 
tunto vardu savo sesę Aldoną 
(dabar Plačięnę) sveikino ir do
vaną įteikė ps. Rima Skorubs-
kaitė. Lituanicos tunto vardu 
sveikino ir dovaną įteikė tunti-
ninkas j - b. ps. Leopoldas Kup-
cikevičius. Chicagos aukšt. lit. 

Chdcagos skautų-čių vadovai ps. Aldona Kelmelytė ir s. Gintaras Plačas 

sitete, Circle Campus, apvaini-: m o k y k i o s vardu buvusius moki-
kavus baigimo diplomais, ginu- > n i u s s v e įk ino direktorius Juozas 
nes, draugus ir ilgamečius skau- Masilionis, o naujuosius savo 
tižkojo kelio bendrakeleivius — parapijiečius — prel. Mozeris, 
jaunus ir vyresnius pasiekė ori-, j j e k a l t o Prasidėjimo lietuvių 
ginalus kvieslys-, viršelyje — parapijos klebonas. 

rugsėjo 20 d. sukūrę lietuvišką-skautišką seimą. Gintaras yra nuolatinis i romantiška sužieduotinių nuo- j y 8 Vladas Vijeikis. talkina-
trauka ir prie laužo dainuotos. „ ^ s Vytauto Namiko, "atli-Draugo'' foto bendradarbis — jo nuotraukos per pastarąjį dešimtmetį 

kas trečiadienį puošia Skautybės Kelio laidas. Nuotr. P. Maletos 

I nai, mirus Onai Petkienei, vietoj 
gėlių paaukojo Jaunimo centrui 

1 25 dol. (pr.) 
IŠ ARTI IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Pranas Jucaitis 

ir vet. dr. Stasvs Jankauskas 

Dariaus Girėno veteranų posto pa
galbinio vieneto narių būrelis. 

X RAŠOMOSIOS ma& lietuvišku 
raidyno, visom kalbom. GAIDIM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA-

R. Ry Š l a j i e n e i , teL ( 3 1 2 ) j GOIE: Draugas - 4 5 4 5 W. 63rd SU 

x Jau Išėjo P. Naujokaičio 
Lietuvių literatūros Istorijos II 
tomas, didelio formato, kietais 
viršeliais, arti 600 pusi. Bū t i - j i š s i k ė l ė i š T o l e d a O h i o ' i r a p s I " 
niausią knvga mokytojams, r a - I š ™ ™ Clevelando priemiestyje, 
švtojams. žurnalistams. j a u n i . I Ju abiejų naujas adresas yra 
mui. Prasminga Kalėdų dovana i š i s : 2 2 0 7 4 R i v e r 0 a k s - A P l " 6 A ' 
$10.00. Užsakymus siųskite: iR o c k>' R i v e r - 0 h l ° 4 4 n 6 -
Mr. A. Kareiva, 7030 So. Rock-'i ~ v - s- U I ė MUukienė, Uetu-
weU St , Chicago, I1L 60629, ėe- ^ skaučių sesenjos vynausioji 
kius adresuokite LB Kultūros skautininke, gyvenantį Ne* 
Tarvba vardu. Nesiųskite voke Y o r k e . lapkričio 1 d. buvo at-
grjnų pinigų. (sk.) skridusi į Omaną, Nebr.. daly

vauti Neries tunto ir Vinco Ku
dirkos vietininkijos 25 m. jubi
liejinėje iškilmingoje sueigoje. 
Oficialiojoje dalyje ji pasakė 

dainos žodžiai skelbė: " . . . tave 
aš pamačiau, tave aš pamylė-

' jau . . . " Viduje — tautinių raš
tų juostos piešinyje įpintų skau-

Alsrimantas tiSku- ž e n k l ų ' r ū t e l ė s "F l e l i ^ l ė s -1 apsupti sutuoktuviniai žiedai. 

T A U T I E Č I A I ! 
Užtikrinkite sau ateitį, įsigy 

\ įoleta K a r o s a i s atliirc r«T^cr»-i-"ioleta Karosaitė atl iks progra 
mą lapkr. 15 d.. 7:30 v. v., Jau
nimo centre rengiamame kon
certe — pobūvyje. Bilietai: 
5 dol. salėje prie stalo. 3 dol. 
balkone. Po koncerto šokiai, 
grojant Neo-Lituanų orkestrui. 
Veiks bufetai. Vietos rezervuo
jamos Margutyje. ( p r . ) 

545-6466. ( s k . ) ,lr vakarais pas A. Daugirda tel 476- Į 
SoL Vida Vaitkute iš Va- 7 3 9 9 a r b a t i e s i a i lš S P A R T A saviniu-į darni žemę šiltame krašte, Hot j sveikinimo kalba, dalyvavo įžo 

džio davime ir į aukštesnius 
laipsnius pakėlime. Užsitarnavu
sioms skautėms įteikė garbės 
žymenis bei dovanas. Įvedė j 
pareigas naujai paskirtą tunti-
ninkę. 

— Omahos lietuvių choras 
Rambynas" spalio 26 d. save 

įeina pinnininkas 
Totilas, sekretorius ir tenorų se- Į __. .. _ . , ,. - j - ,- meilę simbolizuojanti širdele ir munas \ i t ahs Gaidelis, iždiniu- v J 

Stasvs abiejų seimų tėvelių kvietimas 
dalvvauti 

kas ir bosų seniūnas 
Martinkus, sopranų seniūnė Lai 
mutė Antanėlienė ir altų seniu 
nė Ramutė Arienė. 

VENECUEL8J 

ko" trijų veiksmų "operą", ap
dainuojančią taurųjį jaunikaitį 
Gintarą Plačą ir skaisčiąją mer
gelę Aldoną Kelmelytę. Po jų 
nuoširdų padėkos žodį tarė jau
nasis Gintaras. 

vestuvėse. 

Besivaišinant ir linksminantis, 
L d o n o s ^ i r ~ G m t a r o ; B i k l i e v i č i a u s orkestrui grojant, 

atėjo laikas jauniesiems atsisvei-
t kinti. Ratu sustojusiems puotos 

Rugsėjo 20 d- popietę, daly- j dalyviams dainuojant "Pasisė-
vaujant dideliam būirui giminių • j a u žaiįą rūtą", jaunajai buvo 
ir draugų, Nekalto Prasidėjimo \ nuimtas šydas ir prijuostas šei-

Maracay mieste gyvenan- j lietuvių parapijos bažnyčioje.' mininkės žiurstelis, o jaunajam 
tieji lietuviai prekybininkai, pre
kybos "AMBAR" (gintaras) sa
vininkai Anelė ir Juozas Ginei-
kai, dalyvaujant dukrai bei sū
nums ir jųjų anūkams, paminė-

Brighton Parke, įvyko Aldonos 
ir Gintaro sutuoktuvės. Jauną
ją pasipuošusią puošnia, jos ma
mytės prieš dvidešimt kelerius 
metus vestuvių dienoje dėvėta 

X Miami Beach, Florida, Jaz
bučių Motelyje, 8910 Coilins 
Ave., Florida 33154 iki gruodžio 
mėn. 15 dienos žemos vasaros 
kainos. Skambinti vakarais 
(305) 865-2678. (sk.) 

2-jų akrų sklypai naujai lie
tuvių išplanuotoje gyvenvietėj, 
tik 6 mylios nuo miesto. 

Pageidaujant — pastatysime 
namus. Pirkusiems sklypą, ke
lionė apmokama, 

Telef. Chicago j : 448-1456 
X NAMAMS PIRKTI P A - , H o t SP^S*- (*>!)> 6244000,,susirinkime išrinko sekantiemf u e n t r o sukakties 

jo savo vedybinio gyvenimo 50 j 5 ^ ^ i r š y < i u ? iki altoriaus pa 
metų — auksinę sukaktį. Šia l y d ė j 0 tėvelis Viktoras, pamer-
proga, santuokos aktą pakartojo g ė 3 L y d i j a J a d v i r šy t t ė , Vilija 
ir popiežiaus Povilo VI, specia- R a s u t > l ė f D i n a Kazlauskienė, 
liai prisiųstąjį palaiminimą — D a į n a J a r a i t ė i T e r e g ^ J o a n a u 
sveikinimą perskaitė kun. Anta- j R a m u t . D r u t v t ė S i I r e n a K r u t u . 
:ias Perkumas, SDB, lietuviškų ^ ^ ^ „ ^ ^ M a r y t ė fc 
pamaldų metu. 

ARGENTINOIE 
— Argentinos lietuvių centro 

parengimai. Spalio 11 d. įvyko 
minėjimas. 

SKOLOS duodamos mažai3 mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina-
•nais nuošimčiais. 

Mutual FederaI bavings 2212 
vVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk > 

x P r i m e n a m e mūsų klien
t a m s k a d dabar y r a laikas siųs-

Aukštesnioslo* mokyklos sz5*> Ha- t i kalėdinius oro pašo) siuntinė
l ius į L'etuvą. Taip pat praneša
me, kad dabar vėl yra galimy
bė siųsti labai naudingus ir ne
aukšta kaina mais to siuntimus 

Bilietą.: 6. 5. 4 ir 3 dul. gaunami į i š Europos sandėlių. Gifts P*r-
•Margįniuose' . Pelnas - persėk. - ^ to L i t h u a n i a . M. Noreikie-

jamai Bažnyčiai Lietuvoje remfi ' , . - * , , OCAQ _ 
ne — \ . Žukauskas, 2608 W. 

T^apkrioio 30 d. 10:*W) xai. ftv. >L 6 9 St., Chicago, III. 60629. TeL 
Marijos Gimimo hažnyčk>je ; W A &gįgĮm ( s k ) 

P A M A L D O S 
šv. MiSias laiko vysk. V. Briząys, ; X Į . I | M I I L —**& W H U(^ 
pamokslą sako prel. i. Balkonas. 5 '0 dešimčių p a s Gradinską. 
(deda mergaičių choras "Aidas" su j 2512 W. 47 St.. F R 6-1998. Atd. 
s o l i s t a i s - į 9—6; pirm. ir ketv. 12—8. 
Lapkričio 30 d. 2 >al. po pietų Ma- , Sek m. ir treč. uzd. (sk.) 
rijos Aukštesniosios mokvklos sa-1 
>ėje [ — — « _ _ _ _ 

L K Religines Šalpos Remeįv 
Visuotbis Suvažiavimas 

Chicagoje 
Lapkričio 29 d. 6 va i vak. Marija 

miltono mergaičių c*wro "Aklas 
su solistais A. Pakalni^kvte Ir V. 
VerikaieJn 

K O N C E R T A S 

- metams valdybą. Į kurie. I M e n i n ė j e programoje dalyvavo 
ibi šokių grupės. Didesniųjų 
Trupei vad. inž. A. Rastauskas. 
nažesniųjų — N. Zavickaitė. 

; -palio 19 d. įvyko Kiškio uode-
: ;os medžioklė, spalio 26 d. Zu

zanos Valadkaitės de Lopez dai-
ių koncertas. Prie piano—Nel-
y Zavickaitė. 

CHICAGOS 

Chicagos Studentų vokalinis vienetas "Vaiva'' Jaunimo centre, prie? 
išvykstant į vieną iš daugelio savo pasirodymų. Vadovaujamas muzike 
Fausto Strolios (5 iš k.) ir globojamas Jaunimo centro, šis vienetas yre-
padaręs nemažą pažangą, Chicagos apylinkės lietuviai turės dvi pros:a: 

Įjj vėl išgirsti šį savaitgali: šeštadieni (šiandien) Meirose Parko L. B 
įrengiamame pobūvyje, o sekmadieni (rytoj) "Lietuviai Televizijoj' 
I programoje. Nuotr. D. Vakarės 

VISfOTIMS St*Y \ * I \VTM AS 
Programoj*: sveikinimai, vafcivhos 
pranešimas. Simo Kudirkos (raškai-
ta. LKB Kronikos D dalies prista
tymas ir kt. 

Visi krečiami dalj iant i : koncerte, 
pamaldose ir suvafiav+mp 

IJvRA RftMfcH 
VYR. VALDYBA 

GRA2US SKLYP.AS LEMOVTE 
125 x 200 p. 

Abromaitis R. E. 
TeL 257-6673 

G E R A N A U J I E N A ! 
Ruošiame Kalėdų • Nauju Metu kelionę i Lietuvą. 

Praleisite 7 dienas Lietuvoje, 
SPECIALI 4VENC1V KELIONE Išvyksta is J.A.V. Ir Kanados. 

1975 m. gruodžio 19 d. — grjšta 1976 ro. saw»io 3 d. 
Maršrutas: 1 diena Leningrade, 

5 diena-. Vilniuj per KalMų Šventes, gruod. 21-26 d. 
5 dienas Rygoje (netoli nuo daugelio Lietuvos mies

tų). 2 dienas Vilniuje, gruod. 31 — sausio 2 d. 
1 diena Maskvoje 

Keliones kaina is New Ynrko, Bostono 
ar MortresUo — S898.00 

Dėl daugiau informadjy prašome kreiptis Į 
BALTIC - AMERICAN HOUDAY8 

ROBcRT j . EU.YN TRAVEL INC. 
501 Hftli Avenue (S«lte 1605) 

Vew York, N. Y. 10017 TeL (212) — 887-0250 
'; ' 

PENKIOS KCTJHĮS GALVOJE 

David Barkcr, 13 m., su pen
kiomis kulkomis galvoje įstengi 

I nušliaužti prie 
I 2 

namų ir pasi
saukti policiją. Jis trečiadieni 
valė savo automobili Joliet par
ke. Atvažiavę du jaunuoliai 
grasindami ginklu, privertė sės
ti j automobilį, nusivežė j apleis
tą ūkininko namą. rūsy primu
šė, paleido 5 kulkas j galvą, su
varė šratus j nugarą ir paliko. 

! Atrodo, buvo užpuolę apiplėšimo 
į tikslais. Jis atsiminė užpuolėjų 
automobilio numerį- Buvo suim
ti vienas 21 m. G. VVilliama iš 
Lockport, kita* 15 m. 

GYDYTOJŲ 
DEMONSTRACIJA 

Apie 300 streikuojančių gydy-
ojų ketvirtadienį maršavo nuo 
^ook apskr. ligoninės į miesto 
centrą, kur jų vadai turėjo sto
ti į teismą. Numatytos derybos 
gydytojų su administracija. 

KAS BES VIETOJ 
SANATORIJOS 

Meras Daley ketvirtadienį at-
kleidė planus vietoj miesto 
Ižiovininkų sanatorijos, kuri už
sidarė apvaldžius susirgimus 
Ižiova. statyti apartamentus, į-
steigti mokyklą invalidams, į-
kurti vėžio tikrinimo centrą, 
statyti namus seneliams. Sana
torija buvo prie Pulaskl ir Bryn 
Mawr, Cbicagos šiaurėje. Dabar 
tas 160 akrų plotas laisvas. 

MILIJONAS NUOSTOLIŲ 

Vandalai nusuko bėgių iešmą 
ir Chicago North Western trau
kinys nuvažiavo kita kryptimi, 
atsitrenkė į vagoną, keletas va
gonų nuėjo nuo bėgių. Nuosto
lių apie milijonas dolerių. 

Onutė Šepikaitės, gėlių barsty-
tojos — Vilytė ir Angelė Mie-
liulytės, Kristina Antanaitytė ir 
žiedų nešėjas Jonas Petrulis. 
Prie altoriaus savo mylimą Al
doną pasitiko Gintaras ir pabro
liai — Mindaugas Griauzdė, Vik
toras Kelmelis, Antanas Kiz-
lauskas, Romas Rupinskas, Gra
žutis Matutis, Arūnas Dagys, 
Voldemaras Sadauskas, Arūnas 
Krutulis, Benius ir Viktoras 
Mieliuliai ir Vytenis Rasutis. 

šv. Mišių metu įspūdingai gie
dojo operos solistas Jonas Vaz-
nelis ir buvo skaitomos pačių 
jaunųjų pasirinktos prasmingos 
ir jaudinančios lietuviškos mal
dos. Jaunųjų santuoką palai
mino kun. J. Plankis. 

Vakare tėvelių iškelton ves-
tuvinėn puoton erdvioje Jauni
mo centro salėje susirinko arti 
400 svečių. Jaunuosius pagal 
lietuvišką paprotį pasitikus su 
vynu, duona ir druska, prasi
dėjo vestuvinės linksmybės. 

įteikta pypkė. 
Linksmų pabrolių ir pamer

gių būrys palydėjo jaunuosius 
pro Jaunimo centro vartus po-
vestuvinėn kelionėn. Dvi savai
tes pakeliavę po Floridą, jau
nieji grįžo Chicagon ir, apsigy
venę Brighton Parke, vėl įsijun
gė lietuviškon — skautiškon 
veiklon. 

Linkime jauniesiems laimin
go, lyg skautiško laužo daina, 
gyvenimo, grindžiamo lietuviš
kos skautybės principais — Die
vui, Tėvynei ir Artimui. 

Sesė Irena B. 

iiiiuiiiiiiiniiiininimiinmiiinimniimii 
NATŪRALIOS ŽOLĖS NUO 

BIBLINIŲ LAIKŲ 
Nuostabiai veikia užkietėjusius 

vidurius. 
NORLAX mlfilnyjfc yra.: aloe, myrrh, 
fra.nlcincense. ga-lbanum. Irang ĵla., 
rhubarb ir klto« naturaltoe žol?s h-
ausralų sultys. Mnomos ir naudoiamos 
2.©00 metų. NSra chemikalų n« sln-
teti.niŲ raodži&rTŲ. N'ORÎ AX pa4aro 
st«bfctinal teisiamas pasekme* pri** 
ypat̂ n^ra Ir paslka»-tojantĮ ar nuola-
tln) v+durių užkietėjimą jauntenrs ir 
vj'resnio aniiiaua asmftnim«. Naudo
jamos slausrymo namuose ir pensiniu, 
ku grupose. Jei paprasti vaistai prie>5 
užkietėjimą jums neveiksminj^i. iššau
kia diesrlius ar mSšlun^es. bandykite 
NORLAX Švelniai. Ukrai atvangai 
per nakH. Pasitenkinimas garantuo
jantis. 

Išbandymui tik $1.00 

DIVERSEY DRUG SALES CORP., 
Tiept. L-2 

1S67 IMTersey F1rwy., Chicago, Iū. 
«MXU1 

Plačia tautine juosta persi
juosęs piršlys Mindaugas 
Griauzdė pakvietė vestuvinei 
puotai vadovauti "maršalką" v. 
s. Vladą Vijeikį, po kurio įžan
ginio žodžio sveikino abu tėve-

PraAau atsiųsti pavyrdĮ NORLAX. 
įdeda t.00. 

VARDAS: 
ADRESAS: 
MTKSTAS: 
VALSTYBĖ: 

ZONA: 
niiiiimtiiiiMntinitiiutumtiiiiiiiiiimiiti 

Vienos ir dv1e}Q savaičių ekskursijos ) Lietuvą 1S76 metais! 

KAINA NUO $739.00 (IŠ NEW YORKO) 
Ekskursijos prasideda balandžio mėn. 15 dieną 1978 metais ir vyksta 

beveik kas savaitę. 
Ekskursijas visuomet lydi patyrė kelionių vadovai. 
Smulkesnių žinių \r registracijos reikalu kreipkitės Į 

AMERICAN TRAV^EL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
TeU (312) 238-V787 

** Air f arės subject to changes and government approval 

•• 


