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PRASGMi MAŽINTI VYSKUPĄ 
NEKAS NEŽINO KUO VYSKUPAS NUSIKALTO, 

BET LAIKOMAS KALTU 
8 

Tarybų Sąjungos KP CK 
Generaliniam Sekretoriui 

Tarybų Sąjungos 
Ministrų Tarybos Pirmininkui Žagarėje? 

nežinia už ką, be teismo nušalin- Nuostabą kel;a tarybinės val-j 
tas nuo pareigų ir apgyvendin- džios užimtoji linija vysk. J. Ste-J 
tas toli už arkivyskupijos ribų, ponavičiaus atžvilgiu. Jo konsek! 

Nuorašai: 
1. Lietuvos Ministrų Tarybai 

ravimas vyskupu buvo suderiu-

Prašydami grąžinti vyskupą J " s u " J 8 * * S f * * S T 
JL uerayos Minorų laryoai į j a m i k l a u ^ v i l m a u 8 a r . I * reškia, tarybine valdžia 
2 Reugmių reikalų tarybos k i k į > i j o s o n į ū a r o ^ . ^ sutiko kad ?s butų vyskupu. 

įgaliotiniui LTSR. ffieį C J į ^ a r k i v y s k 5 J O s tai kodėl jau dabar Se&ttiktil 
3. Lietuvos vyskupijų Vado- k u n i g a i f l 9 7 0 m c tais rašėme =etaiJai Jis neteisėtai (be teis 

* * « * TSRS Ministrų Tarybai petici- m 0 ; *» kaltes n ^ y m ų ^ n u s a -
P a r e i š k i m a s ją. kurią pasirašė 61 kunigas, o m t a s n ?° P a r e i . ^ n c b c g f ^ 

T • i «r,^ ̂  J - • I ^ T - «. • • • „ • „ ti pagal popiežiaus paskyrimą 
Lietuvos TSR Baudžiamasis !9<D metų rugse-o men. pasiun- T r . / . & ^\. . . . . , , . , 
^ u. ̂  x..Įv cKauw.iania.aia ^ * 0 . . „*T c c Vilniaus arkivvskumjcje, kodėl 

kodeksas, kalbcdar/ias apie nu- teme pareiškimą, pasu-asytą 66 . • . " " . . , . ... 
(28 str.) ir itemima teisės eiti Tarybai. .. ,J L — L & ~ co 
^ ... . ^ , .. . , . cios kanonų normas ir savo są-
tam tikras pareigas arba dirbti K a i R e l i g i j ų r e i k a l ų t a r y b o s ^ Q a l a t e i s t i n ė s v a l d ž i o s 
tam tikrą darbą (30 s t r ) , sa- įgaliotinis A. T-imėnas davė kai ^ a t ą ' 
ko, kad "nutrėmimas tiek, kaip kuriems kunigams neigiamą at- ' ' . ,1 , ,B,,fl ri ku-
pagrindinė, tiek, kaip papildo- s a k y m ą į L i e tuvos TSR Minist- ^ ' ^ ^ ^ ^ J S j 
moji bausmė skiriama nuo dvie- ^ T a r y D a i raIytą paaiškinimą, ^ ^ £ S 
jų iki penkerių metų", ^tremi- t a n i g a į įgaliotinį paklausė: f g T * Tarvbai na-iškima 
mas - n u o vienerių iki penke- . * « > T a n u s ; k a l t ę s , y s k . j . £ £ * £ ^ £ į f ^ T 
nų, atėmimas teises eia tam Steponavičius." įgaliotinis a^sa- ^ m v l i n * i u \ o n į ^ d u - ą -
fckras pareigas arba dirbti tam k ė : <.Xežinau<, n e i š k i a . ^ ^ ^ ^ f S J S g f į 
tikrą darbą irgi nuo vienerių p a s b e k a i t ė s kaltas. Kuo jis „ j - . * ' e i t a _ VjMaus arkivvs-iki penkerių metų. Be to. Lietu- n u s - : k a t ^ niekas -ežino nei ti- f^01*11 **** * l l m a u s a m v v S 

™or» •£ J«- n u s t a t o , meKas.-ez.-no. nei u j ^ ^ ordinare pareigas. 
vos TSR Baudžiamojo proceso kintleji, nei kunigai, nei vys- y J k ° 
kodeksas sako: "Teisingumą k Upas. Než;nančiu dedasi net Kun. B Laurinavičius 
baudžiamose bylose vykdo tik įgaliotinis! Kur logika? Jei vys- kun. A. Petronis 
teismas" (11 str .) . . kupas nenusikaltęs, tai kodėl kun. K. Garuckas 

Kaip suprasti šių kodeksų rei- jis Žagarėj, kodėl jam neleidžia- kun. S Valiukči-as 
kalavimus, k?i Vilniaus arkivys- ma dirbti vyskupo paregose, o kun. A. Simonaitis 
kupijos ordinaras vysk. J. Ste- jei nusikaltęs. k<xiėl slepiama L:etuva, 
ponavičius jau šešiolikti metai kaltė net nuo jo paties * 1976.U.15 

Juodi ir balti Rodezijos vyskupai. Pasaulio spauda raio, kad R. katalikų bažnyčia Rodezijoje y. 
tos šalies institucija, kurioje yra praktiškai įgyvendin tas rasinis lygiateisiškumas. 

.elė 

KAM KIEK TENKA 15 JAV BIUDŽETO 

Katalikai pasauly 
— Naujosios Zelandijos trijų 

milijonų gyventojų tarpe apie | 
milijonas pri^auso katalikų i 
Bažnyčiai. Katalikų sielovadoje j 
800 kunigų, 350 brolių ir 2,250; 
seserų vienuolių. KataLkai iš- j 
laiko 330 įvairių mokymų ir tris j 
kunigų seminarijas, su 168 se
minaristais. 

— Venecue'oį, P . Amerikoj, 
šiuo metu veikia 5 katalikų ku
nigų seminarijos, kuriose kuni-j 
gystės pašaukir.iui ren-riasi 140: 
etudentų. Be to, krašte veikia | 
11 parengiamųjų kunigų semi
narijų, turinčių 650 studentų. 

— Trauenkirchene, Austrijoj. 
įvyko tarptautinis metinis jau
nimo studijų 8V-sitikimas religi
niais klausimais, rengiamas jau 
dvyliktą kart%. šiais metais iš: 
įvairių pasaulic kraštų susirin-: 
kę jaunuoliai svarstė įvairių re- i 
ligijų, tarp jų ir primityvių Af
rikos tautų natūralistinių religi-1 
jų apraiškas ir Įtaką žmogui, i 
Tarptautinius jaunimo studijų. 
susitikimus Trauenkirchene ren
gia universit^t'nio jauni m o ma
rijonų kongregacija. 

— Vienos arkiv. kard. Ko-nig 
dalyvavo Wroclawe, L^nkijo^e, 
surengtose studijų d'enc^o sielo
vados klausimais. Austrų kar
dinolas skaitė paskaitą apie 
šiuolaikinės civilizacinė*: pažan
gos krizę. 

— Lenkijoje rugsėjo 14 -16 
dienomis Nova Hutoj?. neto'i 
Krokuvos, įvyko lenkų teologų 
tautinis metinis konrgosas. te
ma: "Teologija — mok?las apie 
D'evą". Korgr^so motu buvo 
svarstomos pagrindinės katali
kų, stačiatikių ir protestantų 
teologijos kryptys. Kongresą 
rengė Liublino katalikų univer
sitetas, Varšuvos teologinė a-
kademija ir ka : kurios didžio
sios lenkų kunigų seminarijos. 

DEBATAIS ABU VARZC "' 
PATE ^KiNI1 

Susitiko su lenkų atstovais 

Phi'adelph?a — Po prez. For
do ir kandidato į prez. Carterio 
viešų televizijos transliuotų de
batų, kurie dėl garso sukrikimo 
buvo nutraukti 27 minutes, sta
tomas k'ausimas, kas tuos de
batus laimėjo. Apytikriai ap
klausinėjimai rodą, kad trečda
lis mano, kad laimėjo Fordas, 
kitas trečdalis mano, kad Car-
teris, o trečdalis manąs, kad 
lygiomis. Panašiai kalta ir kai 
kurie mokslo žmonės. Tačiau 
Chicagoje apklausinėjus žmo
nes rodo, kad neabejotinas lai
mėtojas buvo prez. Forias. Al-
dermanas Pucinski apklassinė-
jo 400 asmenų prieš debatus ir 
po debatų ir rado. kad r o deba-

!tų dvigubai daugiau asmenų 
j nutarę remti prez. Fordą. Prez. 
; Fordas buvęs daugiau imponuo-
jjantis, kas suprantama, nes jis 
•jau turi 25 metų kongresinį pa-
1 tyrimą. Numatoma dar pora 
[tokių debatų por televiziją. Y-
Įpač gali būti įdomūs debatai 
i liečia užsienio politiką. Abu 
j varžovai sakosi debatair paten-
j kinti 

Debatai daugiausia lietė pa-
įjamų mokesčius, biudžetą, ne
darbą ir infliaciją. Taip pat bu
vo paliesti amnestijos ir ener-

i gijos klausimai. 

Phiiadelphijoje abu susitiko 
su lenkų atstovais ir ten prez. 
Fordas pareiškė, kad Lenkija 
turi būti savistovi. 

Washingtonas. — Užs-akar j -
vykusių debatij metu tarp prez. 
Fordo ir demokratų prezidenti
nio kandidatą Jimmy Carterio 
buvo daugiausia kalbama apie 
pajamas ir išlaidas, apie biudže
to subalansavimą. Daugeliui į-
domu, kokie biudžetai yra buvę 
anksčiau ir kur tie pinigai išlei
džiami. 

Nepaprastas augimas 

1977 m. pirmi metai, kada A-
merikos biudfetas sieks per 400 
bil. dolerių, tiksliai jis bus 413,1 
bil. dolerių. Amerikoje kol bu
vo pasiektas 100 bi1. dokrių biu
džetas truko net 1S6 m., nes ICO 
bil. doi bmdžot?^«-H'2'7tas tik 
1962 m., po to 3971 m pasiekė 
200 bil. dolerių., gi už keturių 
metų jau 300 bil. dol., ir dabar 
1977 m. biudžetas vos per porą 
metų pašoko 100 bil. do'. ir sie
t ą jau per 400 ML dcl. Jei bus 
einama tokiu tempu per porą 
metų bus pasiektas 500 bil. dol. 
suma. Kam tel:c iš biudžeto di
džioji dalis? Vidaus re.^alams 
bus išleista 137 bil. dol, krašto' 

j gynybai 104 bii dol.. procen-
; tams už pasko.'as 39 bil. dol., 
! sveikatos reikalams 38 bil. dol., 
! švietimui ir kitiems su tuo su-
' sijusiems reikalams 22.2 bil. 
į dol.. veteranams 19.5 bil. dol., 

prekybai, transportui 17.4 bil. 

"medicaid" pagalba. Algos civi
liniams ir kariniams vyriausy
bės tarnautojams, kurių yra 5 
mil., kainuoja 82 bil. dol., arba 
penktadalis biudžeto. 

Tikisi taikos 
Beirutas. — Elias Šarkis bu

vo įvesdintas i Libano preziden
tus. Palestiniečių sukilėlių va
das Arafatas pažadėjo paramą, 
siekiant taikos pilietino karo 
alinamam krašte. Paramą taip 
pat pažadėjo Egipto prez. Sada-
tas. VVashingtone manoma, kad 
E ia s Šarkis sudarys naują pro
gą pasiekti taikos. 

Demokratėjimo keliu 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Į į į į iJS^ %-ry 
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• Sen- Panl Douątes buvęs 
Eiinois senatorius, mirė sulau
kęs 84 metų amžiaus. Euvo Lie
tuvių fondo narys. 

• Ilarrimaiias, JAV vetera
nas diplomatas, kalbėjęsis Mas
kvoj su Brežncm, nuvyko j Ju
goslaviją. 

• Ameriką yer šių metų 6 
mėn. aplankė rekordinis turis
tų skaičius. 7.4 mil., tai 10 proc. 
daugiau, negu praėjusiais me
tais. Amerikiečių \ užsienį per 
6 mėn. buvo išvykę 9 mil., 5% 
mažiau, negu 1975 m. Ligi metų 

y 'Ą ,iėjf-

Prez. Fordas ir Jimmy Carter sveikinasi po debatų Ph.ladelphijoj, ku
riuos apyptikriai stebėjo 100 mil. amerikiečių, nes tai buvo pirmi pre
zidentinių nnkunų debstsi per 18 metų. 

18 mil. turistų o kitur išvyks; 
į 23 mil. 

• George Mcany, 82 m., AFL 
- CIO unijos vadas, mano kitais 

j metais iš pareigų pasibraukti. 
• Maskvoje nobegalima jo

kiame restorane rūkyti. Galima 
rūkyti tik tualetuose rūkymui 
skirtose vietose. 

• Indonezijoj buvo svkilimas 
prie.? prez. S'zharto, kuris ne-

I pasisekė. Keturi iš pasikesinto-
i jų suimti. 

• Indijoj nukritus \ upę au
tobusui žuvo 40 asmenų. 

• Izraelis amnestavo 33 ara
bus sukilėlius. 

dol., krašto energijos ir taršos 
reikalams 16 bil. dol., taj-ptauti-
niams reikalams 6.9 bil dol., že
mės ūkiui 2.2 bil. dol., erdvių 
technologijai ir mokslui 4.5 bil. 
doL 

Daug išlaidų socia'imėje srityje 

Biudžetas subalansuojamas su 
deficitu. Pvz. 1976 m. iilaidų 
buvo 365.6 bil dol., gi pajamų 
tik 300 bil. dol., deficitas buvo 
65.6 bil. dol. 1977 m biudžetui 
numatoma pajamų 362.5 biL 
dol., taigi deficitas bus mažes
nis, sieks 50.6 bil. dolerių. 

Labai didelės išlaidos yra so
cialinio draudimo srityje, ne3 
yra 33 miL žmonių, kurie yra 
pensininkai, nesveiki, našlaičiai, j Madridas. — Karalius Juan 
Net vienas iš 5 dol. eina šiem ; Carlos prisaikdino gen. Mellado 
reikalam. Apie 3 mil žmonių! ministerio pirmininko pavaduo 
gauna veteranų kompensacijas, tojų. Mallado yra 64 m., labiau 
o 14 mil. žmonių gauna maisto • sia liberalus karininkas Ispani- į 
kuponus, kurie kainuoja 6 bil.; jos armijoj, ir* toks karaliaus 
dolerių. Net 24 mil. žmonių nau- \ žygis esąs politinių laisvių plė-
dojasi medicinine, vadinama | timas. 

« ? A!IHK fnnwAI AC Ame 

GYVENIMĄ SOY. RUSIJOJ 
Nesiskaitymas su.piliečių teisėmis yra pasiekęs 
aukščiausią laipsnį 

skųsti partijos organizacijai to
je mokykloje, kur aš dirbau mo
kytoju. 

Jis, kaip rusų literatūros dės
tytojas, turėjęs nutylėti pačius 
žymiausius rašytojus. "Komu
nizmas, — rašo Voitenko, — y -
ra totalinė ideologija, kuri sie
kia išspręsti visas socialines ir 
žmogiškas problemas. Komunis
tinė ideologija nori apimti visą 
žmogaus gyvenimą, visą jo psi
chologiją ir dvasios pasaulį. Tik 
tas gali pilnai suprasti, ką reiš
kia netekti laisvės, kas yra pa
gyvenęs komunistinėje sistemo-
je". 

' 'Korupcija, savivalė, ūkinis 
ir administracinis nepajėgumas, 
nesiskaitymas su piliečių teisė
mis per šešiasdešimt komunis
tinio režimo motų Rusijoje yra 
oasiekę apkščiausią laipsnį, koks 
nėra žinomas jokiame kitame 
pasaulio krašte. (VR) 

Roma. — Pločiai skaitomas 
italų žurnalas "Prospective nei 
mondo", pateikia žinomo rusų 
poeto ir rašytoje Sergiejaus Voi-
tenke straipsnį, kuriamo šis ne
seniai iš Leningrado į Vakarus 
ištremtas intelektualas aprašo 
savo lemtingąjj apsisprendimą 
ir pavaizduoja sovietinę siste
mą, kurioje yra užgniaužta bet 
kokia laisvė ir bet kokia demo
kratinė apraiška. 

"Formaliai gab'ma sakyti, kad 
iš savo krašto išvykau savano
riškai ta prasme, kad manęs ne
įsodino jėga į iėktuvą ir nepa
siuntė j užsienį, kaip tai padarė 
su Solženicinu. Priminęs, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra emigra
cijos laisvės, rusų rašytojas pri
sipažįsta, kad jam atsisveikinti 
su savo kraštu buvo daug skau 

jalo JAV, manoma, ?pJankysįdžiaUf n e g u i t a l ų emigrantam, 
keliaujantiem ie'koti darbo į už
sienį. Kiekviena^ italų emigran
tas lieka savo krašto p:lietis ir 
visuomet gali g'ižti į tėvynę, ka
da tik nori. Rusų emigrantų pa
dėtis yra visai kitokia. Jie žino, 
kad niekuomet negalės grįžti j 
savo kraštą. 

"Išvykau iš Rusijos, nes esu 
tikintis krikščionis, — rašo to
liau Voitenko. — Būdamas savo 
krašte, negalėjau, atvirai išpa
žinti krikščiomškojo tikėjimo. 
Tik slapta galėjau lankyti baž
nyčią. Norėdamas nueiri į baž
nyčią, turėjau važiuoti toli į ki
tą pusę miesto, kur manęs nie-

7 

Kalendorius 

Au-Rugsėjo 25 d.: Kleopas 
relija. Vientautas, 2elvė. 

Rugsėjo 26 d,: Koamas ir 
Damijonas, Vydenis, Gražina. 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas 
Paul., Hiltruda, Kovaldas, Dau-
gilė. 

Saulė teka 6:40, leidžias 6:45. 
Oras 

Kongresas atmetė 
projekte anglį 
pakeisti žibalu 

Washingtcnas — Praėjusi 
ketvirtadienį atstovų rūmai ant
rą kartą atsisakė remt" angių 
pakeitimą į d - ' jas ar nazutą. Tik 
vienu balsu, 193 prieš 192, ne
praėjo įstatymo projektas, ku
ris sintetinio kuro pramonei bū
tų suteikęs 4 bil. dolerių para
mą paskolos forma. Sū įstaty
mo nepraėjimas laikomas Fordo 
administracijos pralaimėjimu. 

Iš anglių pagamintas žibalas 
ir gazolinas švarus, bot bran
gus kuras, kainuotų 18 dolerių 
statinė, kai importuotas kainuo
ja tik 12 dolerių. Projektas su
silaukė kritikos todėl, kad ma
noma, jog kai kurios bendro
vės sulauks favorizavirao ir, e-
są, neverta subsidijuoti gaminį, 
kuris kainuose 8 kartus dau
giau, negu žaliava. Tačiau Jim 
Wright atstovą? iš Texas vals
tijos, kritikavo projekto prie
šus, teigdamas, kad 94-tojo kon
greso, kurio galia baigtis kitos 
savaitės gale, didysis nesugebė
jimas buvo kaip nors padidinti 
krašto energijos atsargas. 

Sen. Adlai Stevenson ii Illi
nois, senato pakomisėm pirm., 
kurios jurisdiksijoj yra energi
jos programa, nori, kad būtų 
paruošta visapusiška ir išsami 
energijos ekonomikos studija 
pirma, negu jis pasiūlys vyriau
sybei paremti bet kokius naujus 
projektus^ 

Naujos sovietų 
pinkles emigrantams 

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Federalinė je Vokietijoje gyve
nantieji iš Pabaltijo išonigravę 
asmenys šiomis dienomis gavo 
iš sovietų ambasados praneši
mą, kad jie tebėra sovietų pilie
čiai. Pranešime raginami paimti 
sovietų užsienio pasą, arba į-
teikti prašymą dėl atleidimo nuo 
sovietų pilietybės. Tie asmenys, 
kurie prisistatė ambasadoje i r 
paprašė atleaduno nuo sovietų 
pilietybės, turėjo užpildyti la
bai smulkų formuliarą (kuria
me, tarp kitko, turi pažymėti 
apie gimines Vakaruose, kurioje 
kariuomenėje tarnavo ir t. t.) 
ir užmokėti 100 DM. Sis sovie
tų nusistatymas nėra naujas. 
Įdomu, tačiau, kad jis buvo K-

I tokiu būdu primintas tiems, ku-
'; rie per lengvai užmiršta įvai

rias sovietų pinkles. (E.) 

Maskva kaltina 
JAV ir Japoniją 

Tokio. — Sovietų Sąjunga ne
daug savo spaudoje ske'.bia a-
pie jų lėktuvo MIG-25 nuskrai-
dinimą į Japoniją, kurį dabar 
ardo japonų ir amerikiečių spe
cialistai, tačiau šiek titk žinių 
duoda, ypač pacituodami kitų 
spaudą. Neseniai Tassas paci
tavo Japonijos laikraščio Aka-
hata straipsnį, kuriame rašoma, 
kad Japonija, pasilaikydama 
lėktuvą, tuo pačiu parodo, kad 
jos politika priklauso nuo JAV. 
Esą, toks atvejis yra t;k Japo
nijos priešiškumas Tarybų Są
jungai ir rodo, kad Japonijos 
politika yra pajungta JAV ir 
Japonijos karinei sąjungai 

Nuteisė muzikantus 

Chieagoj ir apylinkėse giedra 
ir vėsu. Temperatūra apie 60 1. 

kas nepažinojo ir negalėjo pa- i Sekmadienį panašus oras. 

Praha. — čoKoslovakų komu
nistinis teismas nubaudė nuo 3 
ligi 18 mėnesių kalėti keturis 

j muzikantus, kurie buvo kalti-
1 narni gyventojų trukdymu, ni» 
I hilizmu, klerikalizmu Ir pana-
j šiai. Teismas truko tris dienas. 
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Į KRIKŠČIONIŠKĄJĮ \ T C T 

Viena prieškongresinės veikios mtli 
visiems ateitininkam 

Leimingi priklausą sąjūdžiui, 
kur ie pasaulėžiūrinės šaknys yra 
krikščionybėje. Dieve-Tėvo pri-
pailhime ir Kristaus-Vadovo se
kime. Laimingi realiai priklausą, 
ne tik vardu prisiskaitą... Plyšys 
tarp mūsų idealo ir mūsų veik
los bei kasdienybės yra pasidaręs 
toks didelis, kad būtų savižudiš
ka, jį matant, neiškelti ir sau ne-
primirfti, kad mes, nors vardu 
krikščionys ir ateitininkai, skurs
tame prie pat neišsemiamų dva
sinių turtų ir kad turime nuga
lėti tik savo nerangumą jais atsi
gaivinti ir su kitais pasidalinti. 

Pernai, jubiliejiniais ateitinin-
kijos metais, idėjos draugų bal
sas iš okupuotos Lietuvos mums 
priminė, kad "tėvynė nebereika

linga materialinės pagalbos... Šian
dien mums reikalingas jūsų su 
mumis dvasinis bendravimas. Atė
jo vieni kitų dvasinio praturtini
mo metai" ('"Ateitis", 1975, 8 nr., 
225 psl.). Ar esame pajėgūs to
kiam dvasiniam bendravimui ir 
praturtinimui, kuris sklistų iŠ mū
sų eilių į dvasiškai varžomą oku
puotą Lietuvą. 

Ateitininkų Federacijos valdy
ba patvirtino dvasinio atsinauji
n imo reikalą mūsų tarpe, skatin
dama visas tris Sąjungas ir visus 
ateitininkiškuosius vienetus prieš-
kongresinių metų veikloj fo atsi
naujinimo siekti (žr. "Ateitį", 
1§76, 6 nr., 190 ir 222 psl.). Sa
vaime suprantama, kad jokia or
ganizacinė akrobatika dvasios ne
gali atgaivinti. Dvasiai tegalima 
individualiai atsiverti — jos trokš 
ti, jos ieškoti, jos įtakai išsistaty-
ti. Organizaciniai, t. y. kartu, ga
lima dalintis pačiu rūpesčiu bei 
priemonėmis ir sudaryti galimy
bes dvasia atgyti. 

Ateitininkų Federacijos valdy
ba man pavedė organizuotas pa-! 

stangas ta linkme žadinti. Dėl to 
ir dalinuosi šiuo rūpesčiu. Ska
tinu kiekvieną ateitininkų viene
tą — studentų draugovę, moks
leivių kuopą, sendraugių ir kor
poracijų skyrių — 1976 — 77 
veiklos metais surengti: 1. bent 
tris susirinkimus, kuriuose gyvo 

krikčioniškumo temos paliestų 
narių kasdieninį gyvenimą ir ku
riuose nariai galėtų išgyventi 
dvasinio atsinaujinimo galimybę 
pvz., atsilankant charizmatinia
me susirinkime; vietoj trijų susi
rinkimų būtų galima kiekviena
me susirinkime tam tikslui pa
skirti programos dalį; 2. kiek ga
lima dažniau turėti specialias Mi
šias, kurių metu nariai aktyviai 
išgyventų eucharistiae auką: 3 
surengti dvasinio atsigaivinimo 
savaitgalį, kuriame dalyvautų vi
si nariai, ir 4. ruošiant kandida
tus ateitininko įžodžiui, ypatingą 
dėmesį kreipti į krikščioniškąjį-
ideokoginį paruošimą. Kviečiu 
visus talkon, tiek kunigus, tiek 
pasauliečius, kurie tik domisi šiuo 
gyvosios atsinaujinimo dvasios 
sąjūdžiu, užmegzti ryšius su ma
nim ir pasiūlyti (vieni ar su ki
tais) pravesti susitelkimo savait
galius, parašyti spaudai ar taikin
ti tinkamos skaitybos sąrašų su
darymui. 

Krikščioniškojo atsinaujinimo 
iš mūsų tikisi Kristaus bendruo
menė povatikaniniais laikais. Ti
kisi dvasinės paramos Ištroškę 
idėjos draugai, pergyvendami re
liginę priespaudą tėvynėje. Tiki
mės vieni iš kitų išeivijoj. O la
biausiai — tikisi pats Kristus, ku
riam jau ir dieviškosios kantry
bės galėjo pristigti belaukiant mū
sų rimčiau pildant savo pažadą 
Jame visa atnaujinti, pradedant 
nuo savęs. 

Kęstutis Trimakas 

Ateitininkų sendraugiu kape. HM 
liet. pranciškonų koplyčioje Kenn 

P Ps< 

Nuotr. 
Ir. Mišias 

J. Vaitkaus 

K U N . A. L I P N I O N O 
KUOPOS VEIKLA 

Po vasaros atostogų prasideda 
kun. A. Lipniūno moksleivių atei
tininkų kuopos veikla. Rūgs. 18 
d. valdyba susirinko Jaunimo 
centre posėdžiui. Dalyvavo mūsų 
kapelionas kun. J. Šarauskas- Ir 
kuopos globėjas, Linas Rimkus, 
su kurių pagalba buvo aptarta 
metinė tenia: "Ištieskime ranką 
artimui". Jaunimo sugyvenimas 
su artimaisiais ir evangelijos pa

buvo puikios. Pagrindiniai akto
riai buvo: katinėlis — Žara Gir-
niutė, gaidelis — Milda Palubins
kaitė, lapė — Rikantė Girniutė ir 
pasakos sekėjas — Kovas Palu
binskas. Ypač gerai savo rolę at
liko Žara Girniutė, drąsiai vai
dindama ir dainuodama, šalia šių 
keturių artistų, buvo ir visas pui-

mokymai apie artimą bus nagri
nėjami susirinkimuose, paskaito
se ir diskusijose. 

Šiais veiklos metais taip pat 
planuojame suruošti kuopos ba
lių, labai įdomių iškylų — va
karonių ir kitų pasilinksmini
mų. 

• . 

Lipniūniečiai, pasiruoškite ge
riausiems kuopos metams! Para
ginkite saro draugus ir pažįsta
mus prisijungti prie kun. A. Lip
niūno kuopos. Gera proga susipa
žinti su kuopos nariais ir pabūti 
gamtoje bus Šį sekmadienį, rūgs. 
26 d. Fabian Parke (Geneva, I1L) 
renkamės 8:45 rytą Jaunimo cen
tre, kur įvyks labai trumpas kuo
pos susirinkimas. 9:30 kuopa da
lyvaus jaunimo Mišiose, o tuoj po 
Mišių (10:15) įvykusiame auto
busu. Grįšim { Jaunimo centrą 
7:00 vai: vakare. Išlaidos 2.50 dol. 
Maistas bus parūpintas. Atsiver
kite sporto priemones ir gerą, 
linksmą nuotaiką. Tad kviečiame 
visus moksleivius pabūti su mū
sų kuopa Šį sekmadienį. Pabsn-

i i dravę su ku©j>qfc nariais, pasida-
£ I lionę įvairiais įspūdžiais, įsitficinsi-
I to, kad verta būti ateitininku! 

Iki pasimatymo rytoj Fabian 

arket .' 

iESUKLYDAU. 

arkiv. J. Skvirecko prašymu, pop. 
Piju? XII dr. P. Karveliui suteikė 

; Grigaliaus Didžiojo vyčio titulą 
' ir insignijas. 

B.Ž. 

KVIETIMAS VISIEMS 
ATEITININKAMS 

Pr. Oielininkaičio (\Iarquettej 
Pk.) ir vysk. M. Valančiau? (Ci
cero) moksleivių ateitininkų kuo- i 
sos ruošia išvyką į Argonne 
Parką, 9700 So. Cass Ave., Ar--
gonne. 111.. sekmadienį, spalio 3 
d. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. (Va
žiuoti Stevenson greitkeliu į oie-
tus ir išsukti prie South Cass iš
važiavimo. Pavažiavus apie my
lią, įvažiavimas į Parką kairėje 
pusėje prie Reception Cerrter). 

Visi Chicagos, Cicero ir Le-
monto moksleiviai ateitininkai ir J 
jų tėveliai kviečiami dalyvauti. 
Laukiami ir studentai bei send
raugiai. 

Užsiėmimų bus visiems. Sporti
ninkai galės žaisti krepšinį, ori
nį, futbolą, muštuką. Jauniams 
ir jaunučiams vyresnieji mokslei
viai ruošia specialius Žaidimus. 
Parke yra sūpuoklės ir kitoki 
prajovai. Tėveliai galės grybauti 
ar šiaip po mišką pasivaikščio
ti, o lietuviška daina, padedant 
akordeonu, galės skambėti nuo 
ryto iki vakaro. 

Užkandžius galime atsivežti ar 
ba ten pat galėsime nusipirkti. 

Ligi pasimatymo — 

Kuopų valdybos ir globėjos 
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MILŽINIŠKA UŽTVANKA 

Antropologinio poveikio gam
tai mastai tokie dideli, kad gali 
turėti įtakos net į žemės svorio 
centro padėtį. Pavyzdžiui, supro
jektuota prie Kongo upės milži
niška užtvanka, kuri užlies 300 
tūkstančių kvadratinių kilometrų 
žemės ir sukaups dešimt bilijo
nų kūbfnhi metrų vandens. Kai 
kurie mokslininkai reiškia nuomo 
hę, kid gali S užtvanka pastū
mėti mŪ5u -a.-.itos svorio centrą" 
mažiausia vienu milimetru. Atro

do, kad kol kas šio reiškimo pa
sekmių neįmanoma nuspėti. 

R U M M AG E S A L E 
Vanotų daiktą &p&rė&r1amaa 
EDGEBROOR COMMl.VOT 

CHURCH 
873* 3T. Tjofeta AVe. — Tfena my

lia, į Šiaurvakariu* nuo CaldweB lf 
Devon Ave. 

Antrad., ruy- i>> d. 7 v. T. art l r l « 
vai. vaX. 

I*e6. , rngs. 29 *. >:3« v. ryto VA 
12 vai. diena. 

Perskaitę "Drangą", 
ii tartems p&stskaitytt. 

SfH 

TeL — $37-1285 
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
AiCV L!GCS IR CHIRURGIJA 

700 No. SBchisan Avenue 
Kambarys 409 

Vaiansae pa?al s-jsitarima 

Wiih Liberty k Juslice 
Amerikiečių premijuota PAC-

I J A U S LEONO knyga, kurio-
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
šio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į saHgų VMJ 
gerbūvį. 

LIETUVOS D U K T E R Ų DRAUGIJA 
organizuoja 7 - dieny ekskursija į 

M E K S I K Ą 
TIK - $300.00 

Išvyksta 1976 m. gruodžio mn. 4 d. 
Danguolė V alentinait*. 

t 

. 

SENDRAUGIAI DAINAVOJE 
Penktadienis 

Sol. Dalia Ku?5erfierte, Giedros kor-: 
poracijos naxė, išpildys solo parti
jas konap. Dariaus Lapinsko "Varg 
dienių Mišių" premjeroje, ruošia
moje "Ateities" žurnalo 65 m. su
kakties vakare spalio 16 d-, Jauni 

Po vakarykščios dienos laužo 
kiek sunkiau keltis. Nusiprausus 
fr prasiblaivins iš miego, ateina 
mintis, kad stovykla jau netoli pa
baigos. Po šiandienos liko tik vie
kai pilna stovyklom diena. Kaip 
greit laikas rega Dainavoje! 

Pusryčiai po vėliavos pakėli
mo. Artėjant savaitgaliui, stovyk
lautojų skaičius kasdien didėja. 
Tas augimas vaizdžiai matomas 
valgymo metu, kai valgykloje 
valganeiųjų skaičius didėja. Šv. 
Mišios nukeliamos į dvyliktą va
landą, o po pusryčių, dešimtą va
landa, dr. A. Damušio paskaita. 

Dr. Darnusis, klausytojams L8 
švietimo Tarybos pirmininko Sta
sio Rudžio prsitatytas, nagrinė
ja socialinės ir asmeninės krikš
čioniškosios etikos klausimus. 

Enciklikose "Mater et Magist
rą'* bei "'Pacem in Terris" Jonas 
XXIII aiškiai iškėlė socialinės kri
kščioniškosios etikos principus: 
tiestį teisingumą, meilę, laisvę ir 
bendrąją gerovę. Socialinės teori-
rijos, kaip marksizmas komuniz
mo formoje ar liberalinis kapita-
lizmasį tiems principams yra prie
šingos arba abejingos. Komuniz-
m# pfiktikoje jffĖ. daugiau fhelo 
kaip tiesos, daugiau neteisingu
mo, kaip tėisinfufnd, daugiau ne
apykantos kaip rneilės, «- vleti 
trrievarta fee laisvės. LiberfBlmis 
k»pfetli8m#š, Hšm<h ir pdrią \m-
Šamai proį^so p r n ^ f l u nepi-
fBįrli pasiek-H ne! bendrovės ge^ 
??yves, n o liiiJ(OTfiws flarBOs, Jcąyl-

Tad, dr. Damušio nuomone, 
neverta sutapatinti savo veiklą su j mo centre, Chicagoje. 
tomis besikomprorhituojančiomis 
ir su progresuojančiu pasauliu 
žengti nespėjančiomis sistemo
mis. 

Nuotr. V. Noreikoos 

Paskaitininkas pateikė keletą 
konkrečių siūlymų, kurie mūsų 
lietuviškąją ?wciah'nę, kultūrinę 
bei politinę veiklą integruotų į 
pasaulinę plotmę ir sąmonintų 
savąją visuomene. Minėtini penki 
siūlymai: 1. Neriboti demokrati
jos idėjos vien rinkimu technika— 
ją išplėsti į ekonominę ir kultū
rinę sritį; 2. Propaguoti bendrcr-
drosios gerovės principą, ypač gė
rybių paskirstyme !r kultūrinių 
vertybių panandojime; 3. Skelb
ti idėją "laisvės tautoms ir asme
ninis, pasmerkimas prispaudė
jams"; 4. Sekant popiežiaus Jono 
XXIII siūlymus, siekti tarptauti
nio kooperavimo, telkiant ūkinę, 
technologinę ir kultūrinę pagal-

Sąmoninti ir burti lietuviškąją vi
suomenę plačiu mastu socialinių 
krikščioniškųjų principų pagrin
du. 

Po paskaitos, pastabomis ir 
klausimais pasidalino Idzelienė. 
Zaranka, Mikalionis, ir kiti. 

$u vakaru atėjo daugelio tėve
lių laukta programa — vaiku* 
Čią talentų vakarai. Pirmiausia 
pamatėme Kristinos Veselkaitės 
ir Mirgos Girniuvienės bendro-
d^omis pastangoms sufooštą Ku
bilinsko eiliuotos pasakos "Kati
nėlis # € a i * * 5 " įscenkavlmą. 

talo bei vartotojų, kooperacijos. Kristinos paruoštos dekoracijos 

kas įyairfų lapinukų. 
Po vaidinimėlio stovyklų vete

ranė, trejų metų Ligija Gražu
lytė, padainavo "Pučia vėjas, ne
są laivą". Paulius ir Ingrida 
Šalčiai padainavo dar dvi daine
les, ir Aidas, Kovas Palubinskai 
suvaidino eilėraštį apie šešėlį. 
Vaikai baigė savo programą ben
drais Šokiais ir dainomis. 

Po vaikučių programos, pasi
rodė dvi stovykloje dirbančios 
mergai tės . Losangeuskė Vita 
Polikaitytė padainavo solo. Pas
kui ji, ka r tu su Taura Zarankai
te, padainavo šiuo metu Lietu
voje populiarią dainą "Ateisru". 
Sopranui ir almi harrhfmmioffi 
daina visiems labai patiko, -b**t, 
nežrūrirrt gausaus plojimo, mer
gaitės j v n ą negrįžo. 

Praeito vakaro laužas baigėsi 
pasitenkinhnB, kad visos dainos 
b m o išdainuotos. Tačiau penk-
tadierfio dienos bėgyje b«vo itt-
garverta vis daugiau ir dangiaii-**5-
kar nedainuotų dainų. Tokį rei
kalą ištaisyti aišku buvo tik vie
nas būdas — vėl ruošti laužą. Šio 
vakaro laužas mažesnis, negu 
praeitos drenos, pasižymėjo savo 
dainingumu. Dainos mėgėjai, 
įskaitant stovyklos vadovybę tr 
dvasios vada. prisidėjo prfc .4:ftm-
bios laufo miotaikos. Kibirai Van
dens tik ankstyvą rytą užgesino 
laužą ir damų skarabėsi 

• S. L. 

Rugsėjo mėn. 4 d. Drauge "K 
Ateitininkų gyvenimo" skyriuje 
r'lpo patikslinimas, kad skubėda
mas, (redaktoriaus prašomas per; 
dvi drenas — vieną parašyti, o ki- j 
tą perrašyt i (rašinyje "A. a. P . 
Karvelis" fvėliau stambią klaidą, 
sakydamas, kad Karo komendan
tas jį ištrėmė j Dimitravo priver-
čfamųjų; dserbų -stovyklą, o J. Ta-
lalas atkreipė dėmesį, kad 1927 
ar 28 m. jis buvęs ištremtas į Var
nių tokią pačią stovyklą. Kaip 
dabar Saiškėįo. jis 1927 ar 28 m. 
buvo ištremtas į Varnių stovyklą* 
bene ue Katalikų Akcijos komite
to vardu gaminimą atsišaukimų. 
nukreiptų priefi rėžimą i r 1938 
gruodžio m. j Dimitravo tokią pa
čią 9tovyklą už bendradarbiavimą 
'Žygyje" ir "Bendrame Žygyje'' 

Tai patvirt ;no jo artimi biciu-; 

rrai'irfž. J. Aususteitis (Naujieno
se} i r dr. D. Jasaitis laiške rūgs.: 
m. 11d., pas kurį dr. P. Karvelis,, 
vežamas į Dimitravą, apsilankė. 

Apie Dimitravo stovyklą ir jos 
režimą Karvelis man pats pasako
jo, tik nežinodamas tikros datos 
maniau suklydęs. Tą faktą pa
tvirtina ir A. Beržulis knygelė
je "Dimitravo sienos netyli". 

Toįe knys l ė j e (38 —39 ps.) 
j i s pasakoja, kad 1938 m. gruodžio 
mėn. pradžioje i stovyklą pateko 
dvarininkas ir fabrikantas, krikš
čionių dem. lyderis Petras Kar
velis, kuriam "prieš Naujus me
tus kone kasdien pradėjo plaukti 
siuntiniai nr- *ik su maisto pro
duktais, bet h su gėrimais". Dalį 
maisto produktų ir pupelių ka
vos, prieš sutinkam Naujuosius 
metus. j?s atidavęs Stovyklos vir
tuvei. Esą pirmą kartį stovyklos 
stalas bavįs t*ip gausiai apkrau
tas. 

TV*?, l ^ ^ a f r i a š už demokra
tijos idealus. 9. a. P. Karvelis ne 
pabūgo nė privefčiamųjų d « b ų 
stovyklų. 

Ta proga pranintina» kad a. a. 

Knyga gaunama ir Drauge 
Kaina kietais viršeliais S5.95, 
minkštais — $3,95. 

Grupę lydės laisva! kalbant; jsca-\j kaiba 
Vietų skabus "įbo'as-

-
SJnifeekite registruoti i3ss 

G. Bielskienę, te!. HE 4-8978 
\ . Saucklnierę. įeL VI "-<33S1 

irba 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BIH^AU 
9727 S. Western Ave,. Chicago, III. 60643 

TEL — (312) 238-9787 
k-ernmer.-t appn>val. rares ;.-.ar,ee an-c ;r 
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Vyresnieji aUitinrcfca? 

DABARTIES UŽDAVINIU AKIVAIZDOJE 
Kalbant apie ideologines ir Nuolatinis sielojimasis bent dalį 

kultūrines organizacijas, neišski- lietuviško jaunimo išauklėti 
narna nė vienas jaunimo ir vy- tiems patiems tikslams, kurių sie-
aesniųjų sambūris, kuris dar nė- kė dabartiniai vyresnieji ateiti-
W praradęs savo pagrindinių ninkai savu metu, yra ideologi-
fikslų. Vėl tenka kalbėti apie nio subrendimo žymė. Atsakin-
ateitininkus, ypač apie vy- gumas už principų įgyvendini-
Jl&sniuosius, kurių uždaviniai dar mą ir už jaunosios lietuvių kar-

(bėra dabartyje ir ateityje, ku- tos tautinį ir ideologinį paruoši-
ų siekimai dar nėra užsibaigę mą ateičiai turi būti svarbi vyres-
?i pasiektais idealais, nei jų sie- niųjų ateitininkų gyvenimo ir 

|imais. Tai svarbu prieš visos veiklos dalis. Tik idėjų sujungti 
feteitininkijos jubiliejinį kongre- sambūriai gali paveikiau priside
gą, kuris bus minimas ateinan- ti prie bendrųjų tautos vergijoje 
eais metais. Jau dabar reikia ir išeivijoje siekimų. 
barstyti kongreso tikslus, svars- Sukakčių proga neužmirštam 

tti ir "Ateities" žurnalo jubilie- ir savo pranokėjų senelių, kurie 
I, kurio minėjimas bus ateinantį pareigas ateitininkijai jau yra at-

Itiėnesį. Ateitininkų sukaktys yra likę ir duoklę organizacijai 
pakankamos žvelgti ne tik į pra- su kaupu atidavę. Bet visi vyres-
fcitį, bet ir į dabarties aplinką bei nieji, jau gyveną savistoviu gy-
plygas savai ideologijai reali- venimu, nepaisant, kaip jaunus 
zuoti. ar vyresnius intelektualus pava-

Norime pabrėžti su ateitinin- dinsime, yra atsakingi už idėjinį 
kų vienu kūrėjų —prof. P. Do- gilumą dabartiniam jauni-

._XXdaičiu ir jų ideologu prof. S. me. Jį bendromis pajėgomis rei-
-ŠaHcauskiu, kad ateitininkai pir- kia subrandinti tautos laisvės 

KINIJOS VAIRUOTOJUI PASITRAUKI 
Mao įgyvendino kinų svajonę — juos sujungi 

H:rities 7Si*sd?!eJ 

Mao Tse-tungas (1893. XIL 26 
1976.DC9), kilęs iš Hunano pro
vincijos kaimiečių Šeimos, prasi
siekė į milžiniškos valstybės va
dovus. Pradžios mokyklos moky
tojas tapo revoliucionierium, vi
sos kinų tautos mokytoju, svajo-1 
tojų ir dalinai svajonių įgyven
dintoju. 

XIX a. vakariečiai nusiaubė 
Kiniją. Nuo 1840 m. vadinamo 

GEDDHNAS GALVA 

kų, nes socializmas tik atitolin
siąs kinus nuo tiesos. 

Komunistų partijos steigėjai 
Čen Tu-hsiu ir Li Ta-čao siekė 
kultūrinės ir politines revoliuci
jos. Mao pradžioje buvo Hu Ši 
šalininkas, bet 1919 m. jis jau pa-

I sviro prie komunistų. Jis aštriai 
puolė B. RušseHį, kalbėjusį Hu-

opiumo karo jie vis spraudėsi į n a n o s o s t i n ė j e Cangša, kad ko-
milžinišką žemę, išnaudojo gy- ; raunizrnas t u r i fetj demokratinis, \ g j - ~ ~ 
ventojus, rvede muitų blokadą,; b e p r o l e t a r i a t o d j k t a i u r o s . S i ū . V ^ ^ T L J S ^ J ^ . 

ištekliaus iš\yko mokytis į savo 
srities sostinę Čangšą. Ten stu
dijavo pedagogiką ir skaitė vaka
riečių autorių raštus. Ką tik bai
gęs mokyklą, 1919 m. įsijungė į 
komunistų partiją ir politinę .. 
vą. 1927 m. komunistai sulaukė J čįą", kuri Dievo Bažnyčią žmo-
smūgio, kai Čiang-Kai-šekas, na- aių širdyse, jų privačiame bei 
cionalistas, nugalėjo sričių gene- bendruomeniniame gyvenime 
rolus ir siekė sujungti Kir.: _ . a vesti atskirus žmones ir 
Tuo metu prasidėjo komunistui .-;?a žmoniją į galutinį išsipiidy-

I persekiojimas. Komunistai ėmeimą, į išganymą. Štai dėl ko Jė-
organizuoti skurdžių kaimiečių j zus Kristus visuomet lieka di-

os.; džiausią atskiro žmogaus ir žmo-

BAŽNYČIA IR KRISTAUS 
KRYŽIUS 

pastatysiu Bažnyčią'' (Mt mas, dalyvaujant jo kryžiaus ••••-
15,13). Šiais žodžiais jėsus Kris- lyje. Savo kančiomis dalyvaujant 
tus nusakė -:avo ir kiekvieno krikš Kristaus kryžiaus kelyje, krikščic 
čionio programą pasaulyje ir žmo Į niui naujoje šviesoje atsiskleidži i 

;;e. 'Statyti Bažny- Ccjinu 

sunaikino namų pramonę ir nu- j • 
skurdino jau ir taip didelius skur
džius. Kinijos imperija buvo silp
na ir jau vakariečių apipešiota. 
1911 m. imperatorius pasitraukė, 
bet Kuomintango tautinis sąjū
dis nepajėgė išspręsti svarbiausių 
tautinių, ūkinių ir sociali
nių klausimų. Pakrikimą didino 
vidaus nesutarimai, r. ovineijų 
generolų kovos, nes jie siekė ne 
tautinių, bet savo tikslų, kuriuos 

1934 m. komunistų milijoninė ar-proiet 
ymas esąs gražus teorijoje, 
ne patirtyje. Genamas patirties, 7 0 0 0 m y l i ų h n u o I a t i n ė s e k o v o . 

se teliko 100,000 karių. Tai buvo jis marksizmą ir leninizmą ap
karpė ir revoliucinėje kovoje rė-

i 

įtooj eilėj yra jaunimo ir jauni- siekimams, kad nutildyta tauta : dažnokai primetė vakariečiai. Ja-
Kiniją. 

Kinijoje 
kinams, 

Tarp 
Kinijoje 

ra«i skirta organizacija. Ji prieš kalbėtų jų lūpomis. 
daugiau kaip 65-rius metus gimė * 
kaip pasipriešinimas nihilizmui, Ateitininkų sąjūdžio kūrėja' 
žmogaus nuvertinimui ir pilkam nemanė sukurti tik svajotojų bū-
ąteizmui. Net ir šioje srityje atei- rį, kurie gyvenimą tvarkytų n< 
tininkų uždaviniai dar nėra tikroviškais 'pagrindais, bet iliu 
bafgti. zijomis. Ateities kūrėjo padėta 

Šiandien ne tik pavergtoje tė- pagrindas — žvelgti į dabartį i 
.vynėįe, bet ir išeivijoje jaunuolis ruoštis ateičiai. Tai buvo laba 
stovi tarp dviejų pasirinkimų — svarbu tais laikais, kai iš tikrųj-. 
gyvenimo nihilistinio nuvertini- laisvė tikrąja prasme buvo ti 
mo ir ateizmo, dvasinės kukū- iliuzija. Nei karo, nei pokarinė 

• ros siekimų ir ideologinių gelmių, situacijos jie dar nenumatė. Be 
' Kaip anuo metu lietuvis jaunuo- jie stipriai pabrėžė, kad žmogau 

lis svetimose mokyklose ir sveti- asmenybės ugdymas tautiniu. 
•\ mose įtakose turėjo aiškiai apsis- religiniu, visuomeniniu atžvilgiu 
j pręsti už savo tautinę tapatybę buvo kartu ruošimasis visiems 
1 ir religinius įsitikinimus, taip ir tautos ateities galimumams, y- d i c i 'ų S<*bimas trukdė atsikraty

ti net kalbos 
ius ar 

didžiausias komunistų pralaimė-
mėsi ne darbininkais, o kaunie- U ^ N e l e n g v a j u d a l i a buvo ir 
čiais. Jau 1927 m. jis pranašavo:! X^1A\ m., kai nacionalistai ir 

->onai eme spraustis 
Vokietijos kolonijos 
1919.V.4 grąžintos ne 
įet perleistos japonams 
ibiejų pasaulinių karų 
yravo tarpusavio kovos, kai ku-
iose srityse siautė badas ir vis 
•>rendo kinų pagieža savo tūr
iams ir svetimiesiems. 

Audros belaukiant 
Milžiniška tauta, šimtmečius 

jesižavėjusi praeityje sukurta sa-
ąja kultūra, staiga pasijuto at
likusi. Jai buvo reikalinga va-
arietiška pažanga, kultūros ir ci

vilizacijos užmojai. Kiniškas tra-

"Šimtai milijonų kaimiečių su-i 
kils, kaip audra viską nušluos ir! 
jų negalės jokia jėga sulaikyti", j 
Tai ir įvyko po 18 m. 

Reuoliuci'/os liepsnose 

Mao būde glūdėjo priešiškos 
savybės. Jis buvo energingas ko
votojas, griežtas ir valdingas, bet 
protarpiais švelnus svajotojas ir 
poetas. Ganėtinai suktas su drau
gais ir priešais. Prieš akis jis tu
rėjo tikslą: sukelti revoliuciją mil
žiniškame krašte, įgyvendinti nau
ją santvarką ir, kovą laimėjus, 
vis stiprinti revoliucinę liepsną 

m., 
komunistai sutarė sutartinai ko 
voti prieš japonus. 1945 m. pra
sidėjo kinų pilietinis karas. Ko
munistai per ketverius metus su
naikino milžinišką nacionalistų 
kariuomenę ir paskelbė komu
nistinę respubliką. 

Vienišas vienuolis 
1940. X. 1 paskelbtoji Kinijos 

r.ijos aktualija. Kristus yra, Kris
tus gyvena ir veikia mūsų tarpe 
kiekviename istoriniame laikotar 
pyja, kurdamas savo Bažnyčią, 
vesdamas mus į galutinį gyveni
mo tikslą: į gyvenimo išsipildy
mą, į išganymą. Bažnyčios tė
vas šv. Ambraziejus rV šimtme
tyje rašė: "Kur Petras, ten Baž
nyčia". Siiis žodžiais yra išreikš
ta gili teologinė tiesa, kuri mus 
veda į kitą ne mažiau gilią ir 
ne mažiau tikrą tiesą: kur yra 
Bažnyčia, Petrui tarpininkau
jant, ten yra Kristus (plg. Mt 
28,20). 

Taip prieš mūsų akis išsisklei-
respublika pergyveno pakrikimą į džia dieviškasis išganymo pla-
ir nepaprastą skurdą. Tuo metu; n a s > ^UTis į Kristų veda per Pet-
Mao skelbė: "Mes pradėjome sa- j rą įr per Bažnyčią. Ne kas ki-
vo kojomis vaikščioti. Kinų tauta 
jau nebebus įžeidinėjama". Ki

tas, o pats Kristus iš dvylikos 
apaštalų tarpo išrinko Jono su

kančios paslaptis ir 
prasmė. 

Atperkančią žmogiškosios kan
čios prasmę yra daug kartų nu
rodęs ir pats Kristus. Savo dva
siniame testamente paskutinės 
vakarienės metu Kristus sako: 
"Iš tiesų, iš tiesų sakau' jums: 
jūs verksite ir vaitosite, o pa
saulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet 
jūsų liūdesys 'pavirs džiaugsmu" 
(Jn 16,20). Kančia, kryžius yra 
neatskiriamas nuo apaštalo mi
sijos, nuo Bažnyčios kūrimo mi
sijos. Jei norime kurti Bažnyčią, 
turime nešti kryžių, turime sekti 
Kristų kryžiaus keliu. Kaip visi, 
nė vieno neišskiriant, turime kur 
ti. Bažnyčią, taip visi, nė vieno 
neišskiriant; turime nešt: kryžių. 

! Bažnyčia nesusikuria be sunkaus 
darbo, be pastangų, be kančios, 
be kryžiaus. 

Visuomet turės skaudžiai nu
sivilti tie, kurie Bažnyčioje ieško 
lengvo gyvenimo, patogumo, že
miškųjų savo poreikių patenkini
mo. Tai yra netikras Bažnyčios 
veidas. Tikrajame Bažnyčios vei
de visuomet yra įspaustas kry
žiaus ženklas. Bažnyčia visuomet 
yra paženklinta auka, laisvai iš 

. Šiandien vienur iki kankinystės, pač išlaikyti savyje ir savo ap- ;' n<* *flbos senienų, pravesti ge-
i kitur tik patogumų atsižadėjimu linkoje lietuvišką dvasią, nesu- cinkelius ar viešuosius kelius, 

žalotą svetimų įtakų, tuo m e t u ; n e s Pasenėlių kapai visur suda-
einančių iš rusiškų mokyklų iri1 

universitetų. Praeitis, didinga | 
tautos istorija tebuvo tik paska-

ir Kristaus atsirado 
sekiojimas, apie milijono asme-į nenutraukiamas ryšys, kuris Pct-' ž v i i S s n i s B a ž « y č ^ - T a i Xra r e ' 

kw-l aiizmas, tikrovė. 

; turi apsispręsti tautiniu ir ideolo-
+ giniu požiūriu ir susirasti savo 
. vietą, daugialypėje visuomenėje. 

i To jis gali pasiekti tik save ugdy 
I damas, savo įsitikinimus gilinda- tas įsijausti į savo tautos dvasi-
1 mas, konkrečiu darbu savoje vi-
? suomenėje ir kultūriniu pažan-
I gumų savo tautinėje bend-
I ruomenėje. Tai problema jauni-
I mo, kuris gyvena skirtingoje sep-
\ linkoje, negu gyveno to paties 
? amžiaus jo tėvai, ir tun apsr* 
j spręsti dabartyje, kaip kadaise jo 
i tėvai, kurti ateitį. 

* 
Ildealistinio nusiteikimo jaunų

jų problemas turi padėti spręsti 
vyresnieji. Ypač turi padėti tos 
pačios ideologijos išauklėti, su
brandinti ir paruošti vyresni as
menys, kurie vienu ar kitu būdu 
patys priklauso ateitininkijai. 
Vyresnieji ateitininkai neturi ir 
šiuo metu negali likti tik užda
rame ratelyje intelektualiniam 
pasismaginimui. Jie turi jausti 
atsakomybę už jaunąją kartą, 
kurioje reikia žadinti pasiprieši
nimo blogiui dvasią, ugdyti tau
tinius, religinius, kultūrinius, in
telektualinius, šeimyninius, vi
suomeninius principus. Tie prin-

nes gelmes ir iš jų semtis jėgų 
dabarties kovai prieš blogį ir a-
teities kūrybai. 

Dabar laikas taip pat nėra ge
resnis nei tautiniam keliui, nei 
paskiro žmogaus pilnutiniam su
brendimui. Jaunimas pasime- j 
ta svetimose įtakose, svetimų 
mokyklų -poveikyje ir iliuzi
nių vilionių maišaty. Ne žmo
gus pasikeitė, bet tik jo gyveni
mo aplinka, sąlygos, priemonės 
siekti lengvesnio gyvenimo, vi
liojančio pilkojon masėn arba 
priverstinai įtaigojančio sveti-
mon rusiškai k©munistinėn 
dvasion. Vyresniųjų rūpestis šiuo 
atžvilgiu yra toks būtinas, kaip 
yra būtinas tinkamas maistas, 
tinkamas mokslas ar sveika ap
linka. Atsakomybės ir turi imtis 
vyresnieji ne tik ieškodami pa
kankamai kandidatų savo orga
nizacijos daliai sudaryti vadovy
bę, bet ir į jos uždavinius įjungti 
visus būdus pagelbėti jaunimui 
— moksleivių ir net studentų 

Tuo metu buvo dvi linkmės. 
Hu Ši, studijavęs Columbijos 
universitete, buvo J. Devvey ša
lininkas šviesti kinus ir atsikraty
ti bet kurių pasaulėžiūrinių įta-

krašte Šiam uždaviniui buvo bū- j n a i . *T*dė}° įavo ėjomis vaikš- n u Simoną ir, duodamas jam 
fias rvžtas ir stipri valia Stm- č l o t I ' *** )OS b u v o s l l p n o s ' Ž e m e S ' P e t r ° vardą, paskyrė jį savo vie-, £ ? ! » « « * » « » auKa, la.svai i, ruias ryzras ir supn vana. anp-i - , , .^,n i i ( . ;<rwpT^in-U- - i x •• i- •« • ' - ' Dieve ir žmomų meiles prisiimta 
ri valia buvo išbandyta 30 m e . į nusavinimas užmojis• įgyvendm- unuiku žemėje. Šiuo isrin;<irr.u! , - ' ^ j t l j ^ a s 
tų revoliuciniame siautulyje, kai ti komunas, "liaudies pnesų" per-; t a r p P e t r o 
jis sugebėjo organizuoti, vado
vauti, o vėliau tautą palenkti. Jo 
propagandinis sugebėjimas tar
navo ir savinaudai — save iškel
ti į aukštybes, tapti pusdieviu. Jo 
raštų ištraukos, vadinamoji rau
donoji knygelė, su celofano vir
šeliais, tapo kiekvieno suaugusio 
kino gyvenimo vadovėliu. 

Kai jis baigė pradžios mokyk
lą, jo tėvas, prasigyvenęs kaimie
tis ir grūdų pirklys, tarė: gana 
mokytis. Tėvo nepakluso ir be 

nų nužudymas, pirmųjų trejų me- i r ą nuvedė tuo pačiu keliu, 
tų menkas derlius kėlė rimtą su-Į rJuo buvo nuėjęs Kristus, tai yra 
sirūpinimą. 1958-59 m. paskelb-j kryžiaus keliu. Petras savo gyve-
tas "didysis šuolis" ūkio srityje; n imu ir savo mirtimi atspindėjo 
buvo nesėkmingas. Net ir po šioj nukryžiuotojo Kristaus auką. Tai į t a u t a > „ ^ k u r i m o k a k e n t ė t į 

kad neužtenka bendra- į d ė , ^ - ^ tikėjimo ir dėl jo sklei-

Bažnyčia turi būti tvirtų žmo
nių, nepalaužiamų asmenybių 
tauta, drąsių tikėjimo liudytojų 

smūgio Mao vis dar svajojo apie! reiškia 
žmonių perauklėjimą, jų prigim
ties pakeitimą dirbti tautai, nors 
jis pats jau pasijuto esąs virš tau
tos. 

Kinijos ūkinės nesėkmės vertė 
įsipainioti į karus Korėjoje ir In
dijoj. Propagandinė mašina spar
čiai veikė, bet jo artimieji bend
radarbiai dvejojo dėl Mao pasi
rinktos linkmės sėkmės. Net arti-i 
miausi bendradarbiai buvo p-
linti iš pareigų. Didžiajam valy
mui 1966-69 m. buvo sukurstyta į 
"kultūrinė revoliucija", padarui-j 
si daug žalos kraštui. 

• Jais sv.Pauhus nekelia abejone. 
Mao buvo revoliucinis sv ; : I ra : ir galutinai atperkan-

tojas, organizatorius, kovotojas, čios galios, kuri glūdi Kristau 

darbiauti (plg. I Kor 3,10) su 
Kristumi, vykdant žmonijos iš
ganymo pianą. VykJa.it žmoni
jos išginymo ;)ianą, reikia mir
ti, reikia paaukoti savo gyveni
mą drauge su Kristurr:.. 

Dėl to šv. Paulius galėjo sa
kyti apie save: "...aš džiaugiuo
si savo kentėjimais už jus ir sa
vo kūne papildau, ko dar I 
ta Kristaus vargams dėl jo Kū
no, kuris yra Bažnyčia"* (Ko; 
1,24). 

Tai labai gerai žinomi žodžia". 

dimo pasaulyje, tauta, kuri mo
ka ken'.ė.i tyliai, nesitikėdama 
jokio žemiško atlyginimo, kentė
ti dėl Dievo ir žmonių meilėj 
liktai dėl meilės. 

Tokių tvirtų, nepalaužiamų as
menybių, tokių drąsių tikėjimo 
liudytojų, savo kan'ia ir meile 
kuriančių Bažnyjią, š andier. pa
saulyje yra ypatingai gausu. Iš-

• tisos tautos, nepaisant klastingų 
persekiojimų, šiandien heroikai 
liudija pasauliui savo Š'-. 
Kristui ir jo kryžiui. 

Tebūna palaimin i visi perse-

bet dažnai turėjęs nusivilti savų kančioįe. Šiais žodžiais a':aš'ala; 

Mao savo jaunystės metais. Mokytojas, kovotojas, rašytojas, poetas 

; polėkių nesėkme. Jis neieškojo ir j primena, kad iš krikščionių pu-
Į neturėjo, artimų . \. Ameri-' 
i kic-čiui žurnalistui E. Snovv jis į 
I guodėsi: "Eyu vienišas vienuolis,! 
i per pasaulį keliaujantis ir tetų- j reiškia 
; rintė skylėtą lietsargį". O tas <• 
lėtas lietsargis ir buvo išreiškėjas 

i jo svajonių, kuriose apstu spragų. 

es yra reucaiingos tar 
ąlygos, kuriose Kristaus kančio* 

atperkančioj i galia pi.na pasi-
Bažnyčioje. Iš krikš?io-

pusčs yra reikalinga pagar
ba ir meilė" Kristaus kančiai ir 
nukryžiuotojo Išganytojo seki-

žiojamieji dėl teisybės jie yra 
.krieji Bažnyčios karėjai, tikrie-
i Dangaus karalystės piliečiai. 

Jie savo dorybėmis, savo tvirtu
mu, savo kančia, kantrybe ir au
ka, tai yra savo kryžiumi drauge 
su Kristumi ir per Kristų kuria 
Jėzaus Kristaus Bažnyčią pasau
lyje. 

Kzl. 

AUŠRA GYVENIMĄ 
Porą dienų mes vertėmės vien bulvėmis, kurias. laukiam. Greičiau pareik" Daugiau nebežinau. — tarė. 

cipai seniau kūrė lietuvišką gy- ̂ . ^ i š r y g k i n t i n e p r a e i t i e 5 

* elitizmą ar dabarties bet kokį pa-venimą ateitininkiŠkais 
gyvenančioje tautos dalyje. 

Dabarties nerimta 
vojingą sektantizmą, o ateitinin-

jjvieju draugiu idiŠKai 
Romanas iš okupuotos Lietuvos 

K 

Apskritai mums buvo nelengva. Apie mamaitę 
mes vis nieko nežinojom. Mano keturi rubliai sutirpda
vo kaip nebuvę. Ir baisiausiai taupant, jų neužtekda
vo savaitei. Trūko malkų. Vikintas kiekvieną dieną, ei
damas prie statybų, paimdavo maišiuką ir ten šį tą pa

są yg ^iv.nm~. jygjjyj pnn c ipUs. 
svarstyti, kaip pavadinti vyres
niųjų ateitininkų dalį—sendrau- Nediskutuojame vardo, kū
giais, vyresniaisiais ar akademi- ris vieniems reiškia tradiciją, ki-
kais, bet būtina įsimąstyti į atei- tiems tik paprastą pasirinkimą, 
tininkišką atsakingumą ir įsipa- Tačiau uždavinius, priemones ir 
reieoiimus. Nuo jaunystės puo- siekimus ateitininkai — šiuo at-
selėti principai neturi tapt, tradi- veju ir kitos J«™imo organiza-i J f a ^ 
cijos dulkėmis o dabarties gyve- cijos, turinčios organizuotų vy-
nimu, kad tradicijos buvusius resniųjų — turi diskutuoti, ieš-
veiklius ateitininkus neuždary- koti būdų idėjiškai brandinti 
tų tik asmeniniame kiaute, už- jaunesniuosius ir kurti sąlygas, 
sklendžiančiam vyresniuosius kad ateities siekimai atsispindėtų 
nuo ateitininku, tikslo — auklėti dabarties veikloje, 
jaunimą pilnutiniais žmonėmis. Pr. Gr. 

turėjau iš ankščiau, be duonos. 
Vieną dieną, pnes eidamas j mokyklą, jis man pa

sakė: 
— Tu bulvių nebepirk. Nueini į valgyklą — tik į 

t ą kur duona ne porcijomis — užsisakai stiklinę ar
batos ar kavos ir kirsk duonos, kiek nori. Ir į kišenę dar 
gali įsidėti. 

— Nedrįsk imti duonos — su draudžiau jį. — Pa
matys kas nors, dar į miliciją perduos. 

KETURI VAIKAI. GIMĖ 
TĄ PAČIĄ DIENĄ Atsitiktinumas 

Norvegijoje Evnakerio kaime 
netoli Oslos, gyvena Martisonių 
šeima, kuri augina keturis vai-
kua _ 7 metų Mikaelis, 12 me
tų Doris. 13 metų Metė ir 17 
metų Vilis: visi 4 vaikai gimę mobilį ir sako savininkui: "Tū
tą pačią dieną — kovo 28-tąją. rėsite naują automobilį, kai pa 
Į dažną reporterių klausimą, keisime beveik visas nusidėvėju 
Martiną/"^, vaikų tėvas, ataa* šias dalis naujomis." 

— Aš taip darydavau, kai mama dirbo. Nueini, 
priedi, duonos, kiek nori, priėdi. 

Vikintą sudraudžiaų, o pati pasigavau tos min
ties. Kitą dieną tiesiai iš darbo nudrožiau į valgyklą, 

pradžių stropiai, paskui nebe taip. Kovo pavakary pa- į Elgiausi visiškai taip, kaip mokė Vikintas. Užsisakiau 
mačiau įsukant į kiemą vežimą su malkomis. Žiūriu ir} stikbnę arbatos, o duonos valgiau, valgiau, kiek norė-
Vikintas kartu. Sustabdė arklį prie mūsų sandėliuko ir i jau, ir dar parsinešiau. Atsisėdau, tašė-kraitelė ant ke-
iškrovė apie metrą gerų alksninių malkų. ! lių. Paimu riekutę, pasidedu ant stalo ir nubraukiu ne-

— Žiūrėk, dabar ta būsi-ponia, —tarė jis. — su- pastebimai į tašę. 
piaustysim, suskaldvsim, ir, kada norėsi, tada kurk! i Vieną dieną gavom žinią apie mamaitę. 
— Nupirkau. Šiandien algą mokėjo. O čia — taukai — Jūsų motina sveika ir gyva. Šiandien sužino- M e s stovėdami kiekvienas sau pusgarsiai perskaitėm 
— padavė man didoką gumulą. įsuktą į popierių. —įjau, — pasakė vieną pavakarį atėjusi ponia iš muro. ; "Mano brangiausi va.keliai. aš apie jumis galvo-

kinėjo sa taupia skandinaviška Gavau. Kitiems ir neliko. Eilė didžiausia. Pykstasi — O Jėzau, Marija, mamytė: — sušuko išgirdusi ju ir galvoju ir dieną ir naktį. Ar jūs turite ką valgy-

— Leiski tik greičiau, — nustūmė ją Vikintas. 
'Mamyte, pas mus viskas tvarkoj. Nesirūpink". Paraše 

, ir taip pat susijaudinęs, sustojo. 
— Tai ką čia rašyti, jeigu nieko negalima ? 
— Apie mokyklą parašyk, — sakau. 
"Mes abu su Ramune mokomės. Po pietų aš dirbu 
Iš Vikinto paėmiau aš. "Mieloji mūsų mamaite, 

mes visi sveiki. Aš dirbu privačiai. Labai laukiam su
grįžtant". Paskui visi pasirašėm. 

Šiandien mes su Aldute buvom Kosto Kubilinskic 
i laidotuvėse. Grįžau iš kapinių sujaudinta ir paveikta 
j poeto mirties ir apie nieką daugiau visą popietę ne-
j galėjau galvoti. O dabar žinia apie mamaitę nustelbė 
i viską. 

Vėliau atėjo Augustina. Ramunė iššoko iš lovos, 
ir mes visi drauge papasakojom jai savo naujieną 
Sį tą ji mus dar pakamantinėjo, ir žiūrim — ponia įei
na! Ji ištiesė mums sulamdytą popierėlį- Mes jį grie-
bėm. išskleidėm — pažinom gulstų mamaitės braižą. 

.Šypsena: "Ne, jokių paslapčių žmonės. O aš gavau. Du kilogramus. Visam mėnesiui 

fin 

— Mechanikas apžiūrėjo auto-

užteks. 
Iš tikrųjų manęs nedžiugino. Be malkų mes dar 

Ramunė. — Einu! Einam visi! ;ti?... (kažkas parašyta ir neįskaitomai užbraukta). 
— Eiti nėra kur ir nėra ko, — sutramdė ponia. Aušrele, aš visą gyvenimą tau būsiu skolinga. Ir ma-

— Galit parašyti laišką. Tik trumpai be jokių politikų, no vaikai artimesnės giminės neturės, mano brangiau-
galėjome išsiversti, pasirankiodami kaip iki šiol. ir be; Sveiki gyvi, ir viskas. Jei galėsiu perduosiu šiandien, o si vaikeliai, man liepia greičiau rašyti, o aš tiek daug 
taukų taip pat. į jei ne — rytoj. norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turit. Ką valgyti, ar ne-

— Penkiolika rublių uždirbau. — sakė jis. Vikinta griebė sąsiuvinį, išplėšė lapą, suieškojo badaujat? Ramunyte, Vikintai, klausykite Aušrelės-
Penkioliką nblių! Aš vos nepravirkau. Mes bū- parkerį- Bet Ramunė pripuolė prie stalo pirmoji, užsi- Vikintai, būk protingas (vėl subraukyta). Apie save 

tume pusei mėnesio užtekę duonai ir bulvėms. Ką da- kniaubė ant lapo. 
rysi dabar su vienais taukais ir malkomis! — Mamyte! —šūktelėjo į popieriaus lapą ir <*re- Mano brangiausi vaikeliai 

— Parnešė bakūras pinigus ?— p«-kiauw^ *u'-ą die- bančia ranką įrašė žodį "mamyte". — Ką daugiau ra- metma Duiienė Marijona" 
ZĄ atbėgti Azta^aa »yU? — paklausė susirūpinus- — A! "Mes iaba. tavęs h * 

dar nieko nežinau. Galvoju pareiti. Vis tiek pareisiu 
8udievu, sudievu. Aš jūsų 



DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. rugsėjo mėn. 25 d. | karalius Mindaugas 1250 priima j ^ s ėdrios žuvys, tai jas davu*:' 
— 'fcrikSfa, kurf fam tefkk vys*.'gausiai gaudo meškerėmis i r ' 

Kristijonas, o kairėje —Gedimino j daug jų. sugauna. 

Š'LU'/OS KOPLYČIA WASMNGT0NE 
Rucsėio m. 4 d. suėio 10 metų, naikino, 

kai Švč. Marijos Nekalto Prasidė- Taip pat meniškai papuoštos 
iimo tautinėie šventovėje Wa- lubos ir sienos. Lubos yra ap-

pilis. Žemutinėje mozaikos daTy-
je yra Vytis, Klaipėdos pilis, Vil
niaus Šv. Stanislovo katedra su 
varpine, Aušros Vartai ir kiti pa-

Menkės išleidžia eibes kiau
šinėlių - apnaršų. Bet ne i š 
kiekvieno kiaušinėlio išauga 
žuvis. Apsčiai jų žūva, daug jų 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M i S t t - U . U U J L S 

statai, o viršutinėje dalyje tarp suėda. įvairūs vandens grobuo-
sh:nsrtone. D. C . buvo našvn- skritos. fcipclo išvaizdos. Jos yra ! lietuvių ir rusų mušis, kuris įvy- n y s > nemažai apnaršų supūva 
vįntinta Šfhivos kon'včia. §ros ornamentuotos. Tarp ornamentų (ko 1518 m. prie Polocko. Cia pa- [ vandenyje. Jeigu menkės ma-

sirodęs ir Sv. Kazimieras. Virš mo- įi£iU apnaršų išleistų, tai jos vi-
zaikos ant sienos užrašyta: "Iš 

?nkakt'es nro«a norėcau bent yn keturi sfobukKncie'i Sv. Ma 
Uaužpaj aorašvti. kain koplyčia rijos paveikslą', būtent Trakų, 
atrodo, nes dac kas nėra jos ma- Vilniaus, Pažaislio ir Žemaičių 
tes, o tik girdėme ftn'e ios įrengi- Kalvarijos. Juos sukūrė Albinas 
ma. kamavusį 325.000 dol. Elskns. Prie Pažaislio Šv. Marijos 

Šiluvos kcrAč'a vra rytinėie; paveikslo virš iė'imo durų yra 
šventovės pu^ėie. Iš ei'ės skai- j i>raviruota Vytis, iš šonu trupu-
tant i' vra 18-ta kooHČia šioje tėlį žemiau — Vytauto Didžiojo 
šventovė-e. Jos altorius pastaty-' muzeiaus bokštas ir Nežinomoio 
tas nedi^e'ėif n'šo-'e Virš alto-; kareivio kapas su paminklu ir 
rėlio, visai prie nišos sienos, ant! Laisvės statula, esančia New 
aukšto rre^estalo stovi Mariios Yorke. Lubas dar puošia keturios [ nas» Albinas Elskus ir Vytautas 
statula. Ka'rė^e rankoie ii laiko koplyč;os stiliui pr:taikvtos lem-
Kūdikė'i. o dešine lyg laimina.' pos. Sienos, kaip ir lubos, iš-
Ją sukūrė skulptorius Vytautas puoštos mozaikomis, kurias su-
Kašuba. Marrą iis atvaizdavo kūrė V. Jonynas. Yra dvi didelės 
vienplaukę ir Lietuvos moters mozaikos: viena kairėje, kita de-

sai išnyktų. Nors daug ki&u-
praeities tavo sūnūs te stiprybę į g i n ė l i ų Ž Q v a > ^ ^ u g y ^ & 
semia 

Abi mozaikos įrengtos negiliose 
nišose. 

Šiluvos švč. Marijos koplyčia 
padarė man didelį įspūdį. Tai vie
na iš gražiausių koplyčių šioie 
šventovėje Lietuviams yra didelė 
garbė, kad dail. Vytautas K. Jony-

rūbais. kaip ji pasireiškė 1608 m. 
Šiluvoje. 

Altorėlis pastatytas ant trijų 

šinėje. Kairiosios sienos mozaiko
je atvaizduota lietuvių tautos ko
va už tikėjimą, spaudą ir laisvę. 

laiptelių platformos. Pastatvtas s i o s mozaikos centre yra Rupin-
modernifkame stiliuje. Nišos t oiė l i s> k u r i s atvaizduotas, k i p 
dugnas, kuriame stovi dalis alto- į % lietuviai statydavo prie namų 
rė'.io, prad?o?e yra tamsiai mė- a r pakelėse. Kristus Rupintoje-
lynos spalvos, kuri artėdama l i s vaizduodamas sėdintis. Dešinę 
prie Marijos statulos laipsniškai Tanka- pakėlęs lyg laimina, o kai-
šviesėja ir visai prie statulos pa- r? atrėmęs, ank kelio. Jo dešine-
virsta saulės šviesos soalva. Sau- i e PusėJe skulptoriaus Petro Rim-
lės šviesos spalvoje yra du lietu- *°s ve™ė'a> kuri> verpdama li-
vlškais raštais išmarginti vaini 
kai — vienas tamsiai gelsvas, ki 
tas mėlynos spalvos, bet žymiai 

vainikų į viršų trykšta gelsvi ir 
melsvi spinduliai vainiko kryp
timi. Aplinkui Marijos statulą, 
išskyrus tik saulės šviesos foną, 
yra daug žvaigždžių, kurios prie 
saulės šviesos fono yra gelsvos 

Kašubą taip gražiai sugebėio ją 
įrengti, o lietuviams padėka už 
aukas jos įrengimui. 

Petras Matekūnas 

M E M O C KELIONES 

Netoli šiaurinės Amerikos 
rytų kranto yra jau nuo seniai 
žinoma Newfoundlando seklu
ma, kuri turi apie 128.000 kva
dratinių mylių. Si vieta labai 
patinka menkėms. Neršto me
tu jų čia atsiranda milijonai. 
Pavasarį \ šią vietą atplaukia 
laivais labai daug žvejų. Men-

sveikų išlieka. 

HEATTNG 

OONTHTIOMNG 
O. £okauakaa 

4444 S. WflBtera .4 vemia 
TeL — VI 7-3447 

^ ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o * 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinku. Ir vandens 

afidytuvu; speeiahstaa. Virtuvė* ir 
vonios kabinetai KerSmikoe ir kt 
plytelės Glaas blocks. Sinkoa ramz-
ižiai išvalomi elektra Kreiptis pc 
i eal. vak. 

SERAPINAS — m-eeos 
o o o o o u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o " 

imiinmniiniiuniutiuiintiiiiiiiiiiiiiuii 
STATOME NAUJUS NAMUS 

IR DAROME SENV PATISYMUS 
Be to atliekame krautuvių ir ofisų 
planavimą ir jų įrengimus. 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTION CO. 

TeL 847-7364. Skambint po 6 v. v. 

llIlIIIIIIlUlIlIUIHHHMtlIUinHimiftUtlIll 

įvairi* 
•vangiai 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S 8 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
<SSS S. Babted 9 t ClUcago Ifl *8*0» 
88*1 W «*tb <*L. Oninwo m **** 

Telef. 925-2737 — 254-3320 
V. VUrat inb 

B E A L E S T A T E 

BOT. J-jų mJeg. bongaknv. 
vakaru* auo Caiifornta ir 62-os. 

Nauji aiuminum langai ir garažas. 
iVi aukšto maria K. Puotaus bu

tas savininkui - ir geros pajamos. Ar
ti 50 Ir Talman. 

Pelningas lu v ta t avinas — 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa biz
niai 2emi taksai. Brlghton Pke. 

t I M A I T I S R E A L T Y 
Insorance — Income Tax 

2951 W. 6Srd Street — 4387878 

Brookfieki — Savininkas parduoda 
12 metų mūrini bilevel namą. 
3 miegami, 154 vonios, {rengtas Šei
mos kamb. 2 maš. garažas. Aptver
tas kiemas. Patogioje vietoje. Kaina 
$48,000.00. 485-5747..... 

Turiu Chieapos miesto leidimą 
Dtrbu b- užmiesty. Dirbu greitai 
garantuotai Ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KI-ALDIJTJS P t M P V T B 
4358 S. rYashtenaw A v. 927-3359 

nus ar vilnas, mokė prie ratelio 
savo vaikus iš maldaknygės spau
dos draudimo metais skaityti, 

siauresnis. Jie" abu apsupa Mari- AP^^ lietuviai tremtiniai Vor-
jos statulą. Virš Mariios galvos iš k u t o s v e r ^ stovykloj*, kunoje 

giliai kasykloie kunigas laiko šv. 
Mišias. Šis vaizdas sukurtas pagal 
aprašymą kalinio dr. J. Scholme-
rio, kuris tą įvykį yra matęs ir ap
rašęs knygoje "Vorkuta.". Prie 
Kristaus Rūpintojėlio iŠ abiejų! 

spalvos, o mėlvnam — laipsnis-! P"sh* s t o v i P° ™ ^ ° t o I i a u | 
kai virsta baltai žėrinčia spalva.! lietuviškas kryžius, varpine, baž-j 
Žiūrint į Marijos statulą atrodo, n>'č ia i r k i t { pastatai. Mozaikos į 
kad ji stovi dangaus mėlynėje, iš viršutinėje dalyje yra akis, iš ku-l 
kurios, nelvginant kaip iš sau- į r i o s k r e n t a spinduliai ant Rūpin
ies, i visas puses trykšta šviesa.! t0Člio ? a I v o s ' apsuptos trijų 
Prie nišos pakraščio, pradedant žvaigždžių aureole. Virs mozai-
nuo antro laiptelio, aplink ją ei-i k o s užrašyta: "Apsaugok AukJ-
na "juosta", kurios mėlyname j Gausias tą mylima šalį", 
dugne atvaizduota lyg tai eglių Dešinėje sienos mozaikoje at-
šakelės ir konkorėžiaL Virš nišos vaizduota garbinga Lietuvos pra-
ant sienos yra užrašyta anglų eitis. Jos centre stovi šv. Kazimie-
kalba sakinys: "Mary Console the j ras, kuris dešinėje rankoje laiko 
children of the land sprinkled: kryžių, o kairę prisidėjęs prie 
with blood and tears". Sie kilnūs; krūtinės. Jo veidas, kuriame at-
žodžiai paimti iš Sibiro lietuvai- | sispindi išmintis, pasuktas į deši-
čių maldaknygės "Marija gelbėk ne ir žiūri į tolumą. Atvaizduotas-
mus". Apatinėje altoriaus daly- su ilgais plaukais, persijuosęs tau-
je atvaizduotas garsus Kryžiaus j tiniais raštais juosta ir užsidė- j 
Kalnas, kurį bolševikai visai su- jęs paleriną. Jo dešinėje pusėje 

ŽEMINIAI LANGAI, DURŲ 
STOGELIAI, DURYS TVOROS 

Patikrinkite kainas kitur ir 
paskambinkit: 

GREIČIAUSIAS TIESIOGINIS KELIAS f LIETUVA 

1976 Kaledu sezono ekskursijos f Utiuvą 
Gruodžio 16 iki gruodžio 30 — $999.00 asmeniui 

IS BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO 
Iš kitą miestą karnos pareikalavus 

5 naktys Vilniuje. 4 naktys Romoje (įskaitoma ir Kalėdų po
būvis), 4 naktys Londone. 

Aplankysime ir Kaimą. Romoje turėsime Kalėdų pobūv} ir bi
lietai i Londono teatrą. 

Bkakuraijos kainos jn ii Bostono. Ne* Torko, ftfentrealio via 
Lufthansa Unijom*. 
DU dangina informacijos apie Ustnvhj eksknraiiaa praaom kreiptis |: 

arba 
Q\LAXy TOTJRS ft TRAV'EI 

141 Lindės S t r e e t 
Wrffe*tey, Ma*H. 92181 

TeL: 6 1 7 — O M U 

apsrttnkeje kreiptia: 
MARrt?9 STELA, 6&S7 S. Ta lman hvt^ Cblca^o, HL 

TeL: $12—4S4-9RS5 

ALCEBDAS MTTKCS 
8 W U t e Oak Road 

02188 
e i l - M M l M 

fRANK'S TV ano RADIO. INC-
DM 8 0 HALSTED 3TREE1 r £ L - CA 8>7ai 
e*OIIO W «TFREO *PARATJ PA»tDAViliA.« n; fAISVTDlAS 

i K PMmfNKTlIAff (VAn»IAUSTV T l - E V U M l ' » P « » A - p 

-C»«3hJ!L-*-^^-V-X^dte 

• 

KOSTAS BUTKUS 
T»lef. - 7 7 8 - 1 7 8 1 

i • f i 

1 
Pasaulyje 

mėgiamiausias konjakas. 
Marteli 

xx>ooooooooooooooo<xx>ooooo 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spahrotoa Ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. SBtfa St.. teL 778-1486 
•oooooooooooooooooooooooov 

Savininkės parduoda 4 butų medinį 
namą gerame stoeovyje, Brigbton 
Parke. Informacija sužinoti tel. 
nuo 3 v. p. p. iki 5 v. p. p. 247-1119 

175 Acres of irrigated £arm ksad in 
E5dtnbarR, Texas, available on 50% 
net baste — Most bave traetor and 
other farm ecuipment 

626-7761 or 58S-0S57 

SIUNTINIAI į U E I M I 
ir kitus k raš tus 

NEDZINSKAS—4065 Archer Ave^ 
Chioago, m. 60632, telef. 927-5tSf 

3 bedrm. brick. Dtning rm., lge. 
Ikitchen, VA baths- Full bsmt. 2 car 
garage. N r . 71 st PI. & Homan. By 
owner. 776-0038 

oooooooooooooooooooooooooo 
NAMU REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas, {rengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
g į — i s , teL 776-OH82 po 9 v. vak. 
•coooooooooooooooooooooooo< 
oooooooooooooooooosooooooo 

V A L O M E 
visę rosiu grindis. 

i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 

Evergreen Parke parduodamas 
gražus 4 kamb. rnūr. namas ant 50% 
p. sklypo. Skambint 422-2123 

R E A L E S T A T E 

4 kamb. 20 metu mor. bung. 71 ir 
Albany. Gar. Pigus. 

6 kamb. 20 metę Svarus mflr. b«ag. 
72 ir Saeramento. Ceiitr. vesmtmas. 
Gar. Pasiūlyltit. 

2 butai po 5 kamb. mūr. 71 ir Fair-
fieM. Gar. Pasiūlymas. 

4 kamb. 20 metų mer. buag. 7 7 ir 
Cabibrnia, 50 p. sklypas. Gar. Ap
rėkite — patiks. 

2 batai po 4>/į kamb. ir pajamos 
skiepe. 68 ir Talman. Gar. Apie 
$30,000. 

2 butai po 4*4 kamb.. 25 metų mH'r. 
70 ir California. Gar. $34,500. 

LEONAS BEAL ESTATE 
2551 W. 71 St. 925-6015 

Beverly Sbores, lad. parduodamas 
8 kamb. namas ant didelio su me
džiais kampinio sklypo. Medžio vi
dus. 2 židiniai. Centr. oro vėsini
mas. Pėseia nueinama prie Miefei-
gan ežero. Daug gražių ir nepap
rastų pagerinimų. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkit 21S-872-2113 

TERKIFIC MJT 
5669 Sooth Fairfield 

Slodern 8 Rooms, witk Basement 
Apartment, 3 Baths, 5 Bedrooms^. 2 
Car Garagre. EjcceUent Shopping-, 
Transportatiūo. Scnoote, Cburcbea. 

O V S K R SACRIF1CE $33,000 
CALL F R 2-2797 

i • » -

M O V I N G 
SJEB&NAS perkrausto baidos ir ki
tas da&tae. Ir B toR miesto tekfl-
mal ir pala* apdrauda. 

_ W ^ ^8mW 

F R A N K Z l P O L I S 
CMmie maaaai 

NAMŲ APŠILDYMAS 

BY OWNER WEST OF PULASKI 
S room brick expandabie. 2 bedrm. 
down, 1 op. Finished bsmt. New gas 
forced air furnace. Cenn-al air. WaU 
to w. carpeting. New kiteben cabi-
uets. Disbwasaer & stove. Screened 
porch. Drapes. 2 car garage. Newly 
deceraied. 40's. LU S f̂fil 

miiiiHiiiiimiiiiiimuimiimiiiiiMiiHiiii 

BUDRAITIS REMTY CO 
PTBKSTT - p.BjRDnosrr 

NU0MOSIT 
DAIROS DRAUDIMAI 

BALTS BUDRAITIS 
4389 A n t a r Av. — 254-5551 

I35tb ft Anker Av. — KUM* 

K E I K I A B U T O 

Reikalingas 4 kamb. butas suaugu
siai moteriai už prieinamą nuomą. 
Bridgeporto apyi. Skambint telef. 
523-0260 

PARDAVIMUI 

Rašoma mašinėle OLMPIA. lietu
viškai angliškas raidynas, mažai 
naudota. Tel. 778-8645 
Parduodamas Pbilco šaldytuvas. 

Geram stovy. $45.00. 
Skambint 434-5993 

I&NTJOMOJAMA — FDB REVf 

Ismiom. 5 kamb. butas (3 mieg^).. 
2-me aukšte. Šilima ir karštas 
vanduo. 2 ar 3 suaugmaems — 
Marąuette Parke. 776-8S61 

ISNUOM. 4 kamb. butas angliška
me beismente. Naujai dekoruotas. 
Brighton Parke. 254-7287 

• 

VERTINGŲ NAMŲ 
GALERIJA 

»-T»4*^-

A. BANYS — teL 447-8806 

• < M M » « » M » M H M M » M « M 
HAKUA NOSEIKLENB 

SiUNTiH.A. LiETUVA 
fAhai pa^etdauJasKM seroa rOšKu 

mtttoln. MufcpfĮ tt i š r o p o s mmOitoą. 
ąsos w. s a * s t . Ch*»«o m. sosat 

TEL. — WA &-27S7 

'MtTnjTintMTnnnnm«ii»ii 

UtTUVOS ATSiMIMIMAI" 
Radijo TaUutda jan 35 m. tarnauja 
Htm / e r ser . y*w Terk ir Gonncctlcnt 

UetuTiains! 
Kas 9«fta41enf mut 4 iki 5 vaL popiet, 
» WPTVD Stoties New Torkve (11S0 
kiL, AM it 97.9 meg. F M ) . 

Direkt. — Dr. Jokūbą* i. Stekas 
i4&t Foroe Drfve 

H m n t t t u M e , N. S. S70M 
TeL 232-S3A3 (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis l i e -
ttiviSku kultūrinio valandų ansm kal
ba Ii Seton Hali Universiteto radijo 
jrtot'es (New J«rsM*y WSOtT. f«.5 mer 
FMF t»lrma<i. ?:3fl-8:t« vai. vakar*. 

(Vadovauja prof. i. Štokas) 

iiimiiuimmimiiiiHiiiiuiiiiMiiiiiiiiHUii 

t 
meta ransTO mOro rasideaetjs tr t 
auto g>ratas Pudras vidaua piaaa* 
lCarqoette Parke f*W.TS0.8d. 
ai Kedzie. SaHmai pko. VW 84,000 
Oftjam^ Kahnioja 889.080.98 

4 bate minai prte Haris High. 
Kaujae «azu «!dvTnaa, nauja elektra. 
S a«t» n « r o garaae* 844.9*0.80 

AJK Hlckory kalno prie aJoota 11 
mete 7 kambariu restdeocija Ir 8 
aato «ara*M. Savininką* ligoni* par-
dapda nŽ 8B8.700.Q-O. 

8 botaL Pirktjat tikra* radiny*. Mar-
ooette Poi->« •?i.98«.8». 

IT n**m i)<loi^ 2 M*k*tf ag 
ir 2 aato mOra rar*5aa "Radi 
aM-r-nnii Vf*^n#tt» Par**. 
ISš BaavM 
» n n i n * * f»^«n«. 

VfiLDIS nhl ESTATE 
*̂̂ S W. 71 HMM 

Tai 7S7-71N arba 7S7-SM 

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu 
tas Marąuette Parke. 

Skambinti — 471-1424 

HELP WANTED — MOTEI 

WANTED CLEANING WOMAN 
1 or 2 days per week m home near 

Beimont and Lake Shore. 
CaO LA 5-086? between 10 and 

Reikalinga moteris valyti butą 
penktadieniais. Gage Parke. 

Skambint WA 5>6848 

HELP WAVTED — VYRAI 
> M M M M » M M M M > M M » » t 

Uaar 

Vanaj 
BOTŲ imaMATOUS 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

8455 So. Kedzie Ava. — 778-2233 
ilHHilHHHUHilIUIMIH 

Vpsimoka skelbtia dseo. DRAUGE 
npm m -'.-. -ia ;ci< «>•* ,-—-VB «•-
-.u-V'i *enra«t».. O! skelbimu kai 
aos viaiema prtemamoa. 
Himiiiiiiiiiiiiiuuiinittiiutui 

M. A* i I M K U S 
KOTART PVBUC 

ITrOOME TAX RKRVTCE 
•v Vfap^rvvi. tai. 254-7450 

Mokyklai reikalingas 

D2ENIT0RIUS 
Dtrbtt vakarais m» 4 vai. popiet. 
Geras atlyginimas. Del infiervHj 
skambinkit 636-5460, kalbėkit angliž-
kai.. SL Nlcholas Greek Ofth. 
Cburch, 19901 f. Kslmar Ave„ Oak 
LSMOVL PL 

JOB SHOP MACHCOST 
Need horz. borins mttl operifor 

and esglnd fotlie •*ftraB*or. lStmt have 
<WD tooto aod read blneprint*. Full 
paid Insurance and sroflt sh*rlm?. In 
Brtdffevtew. Dl. 

] I A B Engineeriitg («. • 
P H O V f : 4&S-7SBS 

D Ė M E S I O 1 

P C 8 M E C I C I 

$ 5 7 . 0 0 
Cteeroje 

(10/20/5 AJM) 
Pensf iibdcam* auto 

AmSus 62 lkl 80 m 

jut daromi VBRTIMAL 
O/ntTtifŲ Untvietimai. pildomi 

PtUBTTBflS P&ASTMAI kr 
MHH 

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

Apdraustam pcrkraa.«tytoa« 
fvsirff ftta*nmq 

82S WEST M-th PLACE 
Tat m rkVmtter €A9M 

VAINA Real Esfatt 
HoriatieJ! pirktL parduoti ar 

BBain yti namus, tarpininkaujame I i 
Mlaml R*»ct TL tr Oiicago. IL. į 
7U Mth gt . Mlain) Beach, FL 

t»L raos) 

l BUCEVICTITS — 77H-2233 
--(iMMiiifiiiiiiMfiimiiiimtiiiifmmiiimvi 

i WA6NER and SONS 1 
s 
i 
5 
I 
1 

• » « » « f « Į | į * j | 1 

TYPEWRrTERS, 
ADDING MACHINES 

AND CHECEWRITERS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Vfr§ 50 omų patfkimas jums 
ps tarnavimas 

5811 f. rda*a Rd., Odcaga 
Rame - SBl-4111 

nniniiimiiim;iiiiimiuiimmHwn 

I 
I 



LAKUI DRAU6UI" 
K I T I A ' T A S N AT J <VS 

P O I I l I N I - VI X*S> YS? 

i ai p atrodo viena New Mexico vietovė 

KAS ĮDOMIAUSIA NEW MEXIG0 
Reikia nuvažiuoti ir pažiūrėti savo akimis 

. 

Keliaudami per Ameriką, ne-1 mokykla nėra tokia, kur tik pa-
etairg lietuvių praleidžia daugiau I skiria mokinį už šiokią tokią pa-
negu pusdienį New Mexico. Di- į žangą, bet jie stumia moki-
duroa žmonių mano, kad tai tik' nj, kad po pamokos tas moki-
dulkių, barškuolių ir dykumų nys tikrai bus pažengęs ir pats 
kraštas. Teisybė, tų trijų turtų' jaus tai su malonumu. Gal viena 
mums netrūksta, bet turim ir ge- '< geriausių vietų pradėti slidinėti ir 
rų ypatybių. Albuquerque yra di- Į yra Taos dėi to, kad instruktoriai 
džiausiąs miestas, Santa Fe yra į labai rim'ai žiūri į tą reikalą, 
sostinė ir ko gero vienas seniau- \ Pradėjęs slidinėti Taose, nepasi-
sių miestų visoj Amerikoj. Ji yra ; mssi kitoj slidinėjimo vietoj, nors 
labai turtinga muziejais ir isto- bsbandytum slidinėti visoj Ame-
rinėm relikvijom. Los- Alamos y- rikoj. 
ra atominės bombos gimtinė ir 
kitokio, ypae pasižymėjusio ato
minio amžiaus, technikos pro
pagavimo. Yra ir įdomių mieste
lių, kurie jau mirę, o kiti įdomūs Į \ 
savo gyvenimo būdu. Aišku, ne
reikia užmiršti ir labai įdomių 
indėnų kaimelių, kur jie gyvena 
gana smarkiai prisirišę prie savo 
prosenolių papročių. 

Dar vienas įdomus reiškinys: 
Taos Ski Valley žiemą ar vasarą 
— daugumas žmonių, kurie ten 
gyvena, kalba tarp savęs vokiš
kai, prancūziškai, daniškai, bet 
ne angliškai ar ispaniškai. Kai 
mes slidinėdami kalbamės lietu
viškai, tai net neatkreipiam dė
mesio, nes nesuprantamos kal-

Ernie Blake, Ski Valley vedėjas, l«*s 
vra šveicaras, broliai Mayer yra j — 

Floridoj į F o r t Mey~= liepos Karo tas 
25 su až 'avo 23 asmenys : r kon- v a r čru . 

t̂atp. - ' ~l n£ vi 3 ? i ar-
i*aniza<Sja waa3J& pajė?» ' | 
jungt i kita? cv-jran jsad a?". 
PriešL~g-a p= j . ' g m - pastan
g o s "tik sum?žintų galimybe į-
t raukt į veikkci daugiau pajėgų 
ir pakenktų bendram Fk>ridos 
betuvių sugy- errirrrai boi veik
los našunnv" . Todė1 \u-c- priM-
*-a prie tokios ' i i r a r i ?9S 'J<va-
i o s " — st~ gti -<"sai naują veiks
nį, k u r ' 'veiklos ly°r:agxeturru ; 

i r pas tangų srjsikryžia :mui iš
vengt i kiekvieno'e didesnėje 
Flor idos 1 etnT ių gyvenvietėj rei 
ke tų sudary t i k o k o co'-s pobū-
c ž o ' a rporganizae lnę komisiją". 
Bū tų veikiama t ik "Florlč'cs 
mas tu" , daugiau pas tangų rk :-
r i an t Lietuvos laisvės bylai, ne 
l ietuvybės išlaikymui. 

"Di rva" V. Bražėno s t r a ' p s r j 
š iuo reikalu Įsidėjo vedamuoju 
(žr. " P r i e vieno stalo, vienos > 
kolonijos pavyzdys" rugsėjo 16 
n u m e r y ) . "Tėv i ' kės Žibvrią" Al.; 
G i m a n t a s pasirodė esąs atsar
gesnis i r t ikrov-škesrJs, t a d sa
v o s t raipsnį pavadino "Ddel i 
užmojai , si pnos jėgos" ' (rugsė
j o 16) . Rodcs, r e k e t ų ta ip pa t , 
p r i t a r t i ir Al. Gimanto išvadai. ' 
kad " i r išeivijoje esanti tautos 
dalis nebūtinai pasižymi vien n-
gumu, sus : klausvmu, subrendi
m u ir savęs atsižadėjimu aukš-
tesnių tikslų va rdan" . Iš tikrų
jų : a rg i jau m u m s nebe p a k a r i 
k a Vliko, Bendruomenės ir Al- Į 
tos , a r nes ; ekt : na jų dcrbų de
rinimo, kad prireikia steig': : 

Į naują, visai a tsk i rą ir dargi sri
tinį politinį veiksnį, k a p t o nori 
Flor idos pensininkai? 

S t a s y s Barzdukas 

PAAIŠKINIMAS 

Visa, kas agronomo Viktore 
Karoso komentaruose pasakyta 
apie Jul ių Janonį ryšium su Jur
gio J a l i n s k o išleista knyga "Ju-

Janon i s " ("Naujienos", 

j 1976, 215-224), yra V. Karoso Ivo Įsteigėjo mirties 750 metų su-
nuoinonė. bet ne visu Vidurių 1'-. akt j . Ta proga į Radoną su-
evargelikų reformatų. Tai pra- riauks ūksiančiai tikinčiųjų iš 
nešama, kadangi V. Karosas yra] "^s Lemkifos. Sandomicrz vy 
reformatų bažnyčios kuratorius, • _.-z. " '. b v. ".. v į .y. J.:ii 

j ir gali kai kam atrodyti, kad I rne laiške) kviečia tikinčiuosius, | 
kalba visų reformatų 

Su pagarba 

sekant 5/ento Pranciškaus pavyz ; 

.'žiu, mtm kasdieniniame gyve-
' - . J a temis Kristaus 

Sta-ys Pagis Evanselija, konkrečiai vykdą:.' 
rašytojo įsakymą :rūpintis vi

sais pagalbos reikalingais žmonč-
nelaimingaisiais, apleistai-

750 METU SUKAKTIS 
Lenkai pranciškonai vienuo-

iai Radono mieste, Sandomiert i šiais, ligoniais ir vargšais. 
mis. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m. rugsėjo mėn. .25 d 

" s r . • • . 

Mylimai motinai 

A. t A. VERONIKAI TUMASON ENEI mirus, 
TUMASONIŲ, UEPONIŲ ir ŠKLĖRIŲ šeimas mošų-
dZiai uz^auczi 

Sprindžiu seiirn ir 
Elzbieta Eker.aitš 

:-"L- Wm-. \fJt^^h ^Mt* *>«Jirl4li «*»- - . - • - •—**- s.-a^vr^ 

~9*j*m 

DEŠIMTS METT? MIRTIES SUKAKTIS 
1966 metais rugsėjo 26 d. šią žemišką kelionę baigė mūsų brangi 

nepamirštama mamyte, sulaukusi SO metų. 

4 

i 
i 

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
miela draugę VYTAUTĄ PODERĮ 

ir jo šeima, 
gilia! užjaučiame 

Ona, Vlade, Aleksas, Bronius 
Siliūnai ir ju šeimos 

SOFIJA DAUGVILIENE 

Kartu meldžiamės už savo teveli Mečislovą, kuris išsiskyrė iš 
mūsų tarpo, būdamas dar taip jaunas 1933 m. liepos 1$ d. 

Nors laikas bėga, bet jie visados bus gyvi mūsą atmintyje. Lai 
gailestingas Viešpats suteikia jiems amžiną ramybę. 

Mūsų tėvelių brangiam atminimui už" jų sielas šv. Mišios bus 
atnašaujamos i. m. rugsėjo mėn. 26 d. II V«. fyto T*** Jėzuitų 
koplyčioje. 

doje. 
Artimuosius ir pažįstamus prašo me 'uos ?T:S 

&MNS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. YVESTERN AVENUt 
TRYS MODERNIŠKOS 

UR-CONDlTrONED ROPl.YCIOs» 

S S " : —a. -

Liūdir.tis sftnns Jurgis Daugvfla ir M m b MMrjA I indą. 
Gražina ir Sofija su MaftMHb, 

bos ten ne retenybė. Pavyzdžiui, 
Bendrai, žmogui, keliaujan

čiam per pasaulį, turėtų būti la
bai idomus Taos rajonas. Pats;slalomo čempionai prancūzai , j oaravykų 
Taos miestelis mažas, pergrūsta:! Kiti instruktoriai salia amerikie- Į Tad , keliaudami per Ameriką 
krautuvėlėmis turistam, kurie ga-į cių yra danai, švedai, vokiečiai, hus toki t Naujojoj Meksikoj, o je 

Ernie Blake su malonumu prisi- j užsuktumėt i Taos Ski Valley 
mena iŠ Chicagos apylinkės gru- ! pasidairyki t t r ispalvės ' plėvė 
pę lietuvių, kurie jau keleri me- Į suojant nuo Kandahar kondomi 

Ii pirkti vietinių indėnų sidabre 
dirbinių, audinių, paveikslų ir 
hnportuotų daiktelių iš senosio-
Meksikos. Tai miestelis, kuris ati
darei'rankas turistams, kokie jie 
febūtų, bet širdys atsiveria tik 
Saviems meksikiečių ir indė-
ftų kilmės žmonėms. Iš tikrųjų 
trys ten gyvenančios žmonių rū
sys labai žvairai vieni į kitus 
žiūri. Ypač nemėgsta vietiniai 
Taosenai baltų žmonių iš rytų. 
kurie atvyksta ir per prievartą! 
temdo "padėti" vietiniams. 

Be Taos miestelio, Rrio Gran-Į 
de Gorge (Naujosios Meksikos \ 
Grand Canyon) ir Įvairių meno; 

lerijų, pavažiavęs 15-20 minu- j 
ų žmogus atsiranda mažojoj: 

Šveicarijoj. Tai yra Taos Ski Vai-. 
!ėy. Gamta toj vietoj pasidaro ne 
tik plati, bet didinga ir aukšta. į 
Ten yra Rocky Mountain 
Range kalnai, vadinami Sangre 
de Cristo vardu. Wheeler Moun
tain yra kalnas, kurio pašlaitė
mis slidinėjama. Taos Ski Valley 
yra apie 9000 pėdų virš jūros ly
gio, o aukščiausia vieta, kur dar 
galima slidinėti, užsikeliant kė
dėmis, yra apie 12,000 pėdų. Ji 
turi apie 3,000 pėdų "vertical 
drop", kuri vietomis galima gana 
staigiai pasiekti arba galima gra
liai pamažu aplinkiniais keliais 
laikytis Rubizol kelio ir slidinėti 
8 mylias nuo pradžios iki galo. 
Taos slidinėtojų tarpe yra žino
ma kaip vienas iš labiausiai 
komplikuotų ar sunkių slidinėji
mo kurortų. Pats kalnas yra toli Į 
gražu ne toks platus kaip Stearri- i 
boat, Golo., ar Snowmass-at-As- j 
pen ar Snowbird, Utah. Nors da- ' 
bar Taos padaugino pradedan
tiems ir vidutinio lygio slidinė-
tojams kelius, vis dėlto Taos la
kiausiai patiks geriau slidinėjan-
&ain ImaįiiL Ju if *li<2iri4]imi3, 

t 
ai atvyksta į Taos slidinėti. 

Taos labai retai tenka eilėj s'o-
.ėt; net 5 minutes, ir tas malonu. 

Vasarą galimi ten žvejoti, ga-
':ma uogauti, bet už viską sma
giau — tai :š'<y!auti po Wheeier 
Peak \Viiderness ir rasti milžinų 

niumo, ir užsukit. Vasarą daugu
mas kondominiurrrų yra atidary
ki ir ten yra daug pigiau ir ma
loniau apsistoti nogu pridulkė 
tusiam ir suristų užkištam mies
telyje. Iki pasimatymol 

Liuda Avižonienė 

A. f A. 
B R O N ' U S D A f N I S 

Gyveno 7038 S. Tahnan Ave., ChicagOje, anksčiau gyveno 
Onaiaha. Nebraska. 

Mirė rugsėjo 24 d., 1976, 2 vai. ryto, sulaukės 61 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje. 

% Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime fanona Ona Aukštuolytė. Sta

sys Mickevičius su šeima Chkagoje, Kaunietis su šeima. Balti-
more, Md., Bukšnya su šeima, Munjjter, Ind., MeJys Aukštuolis 
su šeiTia, Cleveland, Obšo. 

Kūnas pašarvotas Petkus Marąoette koplyčioje, 2533 West 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, rags. 27 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas } Gimimo Mergelės Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, brolis, sesuo. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel 476-2345 

t 

I 

MAAtNOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpubiic 7-8601 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R Š O N U S 

TKTS MODPSUV1AHOS IOPLYCIOS: 

2533 West 7ls1 Si. Te!. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 S«. 5(Mh Ave.. Cicere T0wnha>l 32108-9 

AIKATE AUTOMOBILLUfS STA\^T| 

Jcmnimo Cento darbuotojui 
A. t A. JURGIUI PUŠKEVIČIU! mirus, 

jo žmonai ir šeimai nuoširdžią uzuojrjt? 
I V l f ^ 

reiškia 
i imt Ctn*'^ 

E U D E I K I S 
LAmOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

i 
I 

4330 34 South Caiitornia Avenue 
Telefonai U VU440 ir (J i nvi 

Brangiai Močiutei 

A. t A. VERONIKAI TUMASOHiEHEI 
m i r u s , 

UEPONIŲ Seimai reisTdame giKą «ŽB:j«ttą. 

K. V. Sknokai 

4605 01 Seutti Nermita|« ftvenue 
Teletona* — YArds 7-1741 2 

A. t A. JUOZUI KRIŠČIŪNUI mirus, 
jo žmonai, sūnui, marčiai ir anūtems gi 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Union Pitf, lietuviu Oraue ta 

1 
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11 RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
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formato JrtlU* 1cl«t&tr <rtr*t 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacfjos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

tJT SO. UTUANICA AVE. Tei. Y\rd» 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVIC2) ir SUNOS 
2314 W. 2Srtf PLACE Tei. Vlrginia 7-C432 
U2A W. mm ITKEET Tel. REpublte 71213 
tini tmmmtm mpmm, r*tm »»&, n. T«I. I?4-MI« 

PETRAS BIELIŪNAS 

mm yrs praktiito 
tie turi Ų 

AVE, TtL 

Otmmtm *mtAroo* trarKr** POVIUS J. RIDIKAS 

K 4 50 HALSTEO STUEET Td. YArds 7.1tll 

A. t A. VERONIKAI TUMASON'ENEI mirus. 
dukras JANINĄ L I E P O N I E N C , V E R O N I K Ą SKLERIE-
NĘ. sūnų DR. VACĮ TUMASONJ ir jų Seimaa nuošir
džiai užjaučiame ir k a r t u liūdime 

Bronė k Au*ftna« RaJvaičiai 

tu* 
«luntimu( (kMot ty««teuit(«Ji prM«liK* n n>ai\») o~ 

Slo>4i»» všmksmit- H s <i«r» p roo « W n * NET* " • • i * ! 

DBA 0 G | f 
4S45 West 63rd Street 

Chicago. Uunoa 60629 
?iini!iiimi»HiriMiHiitHrii)'H!iiitiH!MiHiinuiminiimHmi!inniHimiuHmiiniini" 

JURGIS F, RUDMIN 

LITUANICA AVE Tel. YArdt 7-113MI 

VASA1TIS - BUTKUS 

Perskaitė Draug?", duokite jį kitiems, j 
I44S SO. S*h Avm, CICERO, fLL. T«t. Of.Ymp4« M M 



. 

• 

flRATJOAR Wft*iF*rtf«, I&TO «. ratrt^e mėtL 791, j 

X Seselių pnuiči&kiečių ir jų t 

rėmėjų metinis seimas šaukia-; 
mas spalio 
Marijonų 
"Draugo". 

3 d.. sekmadieni, 
vienuolyne, prie 

X filmą iš a. a. dr. Petro 
Daužvardžio gyvenimo, pavaiz-

I duojant ir jo atliktus darbus ; 
Vysk. Vincentas Brizgys baigia gaminti Algimantas Ke-

gavo asmeninį laišką iš Philadel- •. Zys, Lietuvių foto archyvo vedė-, ^ * | l l | 
phijos arkivyskupo kard. J. j jas. Yra vilčių, kad šis filmas irg \ 
Krol, kuris, kaip Eucharistinio galės būti parodytas spalio 24 
kongreso rengimo komiteto pir* 
rnininkas, dėkoja vysk. V. Bliz
giui ir per ji visiems lietuviams 
už gausų dalyvavimą kongrese, 
ypač už išskirtinai gražias pa
maldas katedroje. Lietuviai ka-, 
tedroje pasirodė ne tik tinkamu • gtainą Midugan City, I n d . r u 
dal>-vavimu, bet ir s p e c i a l i o m i s , ^ * « * « ~ iestiVf * f ? • - ^ *. - x - ;„ T ;„„ v„, Uvyks š* šeštadieni, spalio 25 d. giedotomis mišiomis. kurias bu- » * * . *' .--

i - A xti l &ą tradicinę šventę suvaziuo-vo sukomponavęs muz. A. Mi- ' 

d. Jaunimo centre, velionio mir
ties penkerių metų sukakties 
proga. 

x Beveriy Shores Lietuvių 
klubas aktyviai įsijungė į ren-

ja apie 30-40 tūkstančių žmo-
. ,'niu iš plačios apylinkės, šioje 

Vanda ir Mečys • * * " H £ į t t £ U e t uvės moterys, suor-
ganizuotos E Radienės, turės 
lietuviškų valgių stalą, o dr. 
Marija Meškauskaitė-Gaižutienė 
išstatys savo keramikos darbus, 

OlsausSen* TBcImatt ItaS ffi» | g A R T I j R T O L I 
vaidinimas susilauks plataus at- * "w 

įiiti-SlO. 
Muzikas P. Vacbergas galvo

ja, kad šiais metais pavyks su
cementuoti stiprų šaulių chorą. 
Pamokos vyks kiekvieną pirma
dienį 7 v. vak., numatyta daug 
pasirodymų. Taip pat turi už
planavę lapkričio 27 d. Šaulių 
namuose suruošti gerą koncer
tą. 

AUSTRALIJOJE 
— Brisbanėje įvykusiame Au

stralijos gydytojų patalogų su
važiavime dalyvavo du lietuviai 
— dr. E. Surnienė iš Melbour-
no ir A. Jankus iš Canberros. 

— "Tėviškės Aidų" savait-
balius Jaikraš-

suruoštas Mel-
Su-

buvo gerai pravestas. 
Aidus" sumaniai re-

TAUTOS ŠVENTE CICERO 
IUETFVTU BENDRU05IENĖJ x DaiL Aldona Y ariakojienė, j * 4*^* v* v 

gyvenanti Los Angeles mieste, I Naujoji Cicero LB valdyba, 
Kalifornijoje, intensyviai ruošia-, kurią sudaro pirm. A. Venclovas, 
si savo dailės darbų parodai, A. Lauraitis, E. Radvilienė, L. 
kuri įvyks lapkričio mėn. vidų- Stakienė, L. Pupelytė, B. Bart-
ryje, Čiurlionio galerijoje, Jau- kus ir R. Rimkus, veikimo me-
nimo centre. Parodos ruoša rū-itus pradėjo suruošdami Tautos 

JAV, 

kniskis. 
X 

čiai iš Valencijos, Venecuelos, 
buvo atvykę į Liet. Tautinių šo
kių šventę ir pasiliko pabuvoti 
pas savo brolio J. Balučio šeimą 
bei aplankyti gimines ir arti
muosius. M. Balutavičius yra iš
dirbęs vienoje darbovietėje 27-
rius metus ir dabar jau išėjęs į 
pensiją, nors dar priklauso di
rektorių tarybai kaip prityręs 
specialistas. Svečiai iš Venecue-
los aplankė "Draugo" redakciją, 
administraciją, susipažino su 
spaudos darbais ir įsigijo didelį 
kiekį naujausių lietuviškų kny
gų. 

x DaiL A. Rūkštelė, sukak
tuvininkas, parodos rengėjas, 
dail. V. Vaitekūnas ir spaudos Romualdas Bublys. 
atstovė Z. Juškevičienė kalbėsis atsiprašome, 
meno — spaudos klausimais,; x Teresė Gaidelytė, Omaha,; 
Forumo radijo programoje šį x e D r . , įsijungė į "Draugo" ben- į 
sekmadienį, 12 vai. dieną. į dradarbių eiles. Ji atsiunčia ži-! 

x Dr. Alina Lipskienė yra sol. nelių ir nuotraukų iš vietos lie-
P. Ragienės rečitaliui ruošti ko- tuvių gyvenimo. Pridėjo ir au-
miteto piraiininkė. Rečitalis į- ką. Už viską dėkojame, 
vyks spalio 31 d. Jaunimo cen-' x Antanas Basalykas buvo 
tre. iš Toronto į Chicagą atvykęs. 

x Elena šuopienė, nuolat gy- Užsukęs į "Draugą", užsakė 
venanti Havajuose, atostogavo dienraštį kaip dovaną Bronei 
pas savo gimines CUicagoje. Cižikaitei. Dėkojame. 
Buvo ir į "Draugą" atvykusi, I x Antanina Mačiukienė, Chi-
paliko auką dienraščiui stipriu- cago, UI., žinoma visuomenės 
ti. Ačiū. veikėja, iabai dažnai didesnėmis 

_ . . . . . «• sumomis ir kitu būdu oaremia 
X Kunigu Vienybės suvazia- . . . . . . . . . . *• ^•„ 

, foV , z ^ J.^~II lietuviškąją veiklą. Šiomis d;e-
vima3 įvyks kartu su Cathoiic 5TEL*- A «^„,~.,i» QO 

Romantiškoji blezdingėlė Tautinių šokių šventėje. Nuotr. A. Pleaio 

CHiCAGOJ iR APYLINKĖSE 
kankiniai ir ko jie mus moko". 
Visi dalyviai buvo atžymėti sti
lizuotu vyties ženkleliu, o pir
mųjų vietų laimėtojai gavo pini
gines premijas. Moksleiviai V. 

pinasi Dzūkų draugija. 

x Patikslinimas. "Draugo" 
rugsėjo 18 d. laidoje po 
tarybos prezidiumo 
buvo klaidinga paraštė. Vietoj į 
Algis Bublys turėjo būti: inž. 

IH klaidą 

šventės minėjimą. Jo metu bu 
vo įteiktos premijos mokslei
viams ir studentams, dalyvavu-

'• šiems pavasarį paskelbtame ra-
nuotrauka • . , . , (T. . 

šinio konkurse tema: Lietuvos 

rono, baigėsi minėjimo progra 
raa. Vaidino studentai D. Mar
kelytė — N. Sadūnaitę ir P. Ki
sielius, V. Olšauskas, R. Venc
lovas, F. Radvilaitė bei skaity-

Laniauskas gavo 30 doL, V.itoja A. Baukutė. J. Balutis šį 
Kuprytė — 15, studentai po 15 vaizdelį apipavidalino. Daiva 
dol. — P. Kisielius, F. Radvilai- Markelytė Šiai rolei labai tiko ir 
tė ir R. Venclovas. Premijų ko-1 ją jautriai atliko, pasiekdama 

rascio metinis 
čiui paremti 

Atliktas dar vienas geras d a r - I * " " * " * * * n a m u o s ^ 
bas, tai žemės sklypas 3 lotų | s U a u k e 

skersai gatvės nuo šaulių namų " 0 ,_ 
vra išnuomotas rinktinei dvide-Į . , _ 
.. .. . c. i • aaeruoia kun. Pranas Dauk-
sunčiai metų. Sutartis pasirasy-, e J 

ta, užsilikę mokesčiai sumokėti, i n^s* . _ , . . 
Liko tik kiek aptvarkyti, užly-l ~ Melbourne Tautos švente 
ginti'duobes ir, gal būt aptverti, • * u v ° * į į " a t s v ^ ra^fJ0 

bet tai bus atlikta talkos būdu. i 1 2 * f ™ * * * Pa^ldomis^ ku-
~, - j . *-i x v ' nas atlaikė kun. Pranas Dauk-
Tai yra naudinga ne tik saulių j . . . r-«r«o»«c K«f ,-- ,^o„; o~,rii„w; , n y s . Dalyvavo organizacijos su namams, bet ir visai apylinkei, ' - • . J , 

»•!»• • — i vėliavomis, eiedoio muziko Mor-
nes miesto valdžia buvo nuziu-l ' & t u"Ju """•">" — 
rėjusi š į sklypą pastatymui k ū n o v e d a i f s choras. Po pietų 
pigiųjų namų. J. Yla " u j i m a s buvo tęsiamas Lie

tuvių namuose, kuri buvo pilna 
dalyvių. Kalbėjo kun. Pr. Va-
seris, Alb. Pocius, Birutė Praš-
mutaitė, pranešėja Viltė Araitė. 

— 2monės suskaldė atomą, 
siekia Venerą, o negali išaiškin
ti, kodėl plaukas nuo galvos j Meninę programos dalį atliko 
krenta. Siekia atrasti gyvybės | jaunieji dainininkai. Minėjimą 
pradą, o supykęs nesusilaiko ki
tam į veidą kirsti. F . Kirša 

organizavo Liet. Bendruomenės 
apylinkės valdyba. 

misijas sudarė šie asmenys: A. 
Baronas — pirm., kun. dr. A. 
Juška, L. Pupelytė (studen
tams), A. Venclovas (mokslei
viams) A. Zailskaitė — sekre
torė. Premijų mecenatai: dr. P. 
Kisielius, A. Lauraitienė, dr. F. 
Kaunas, S. Butkus, S. Patlabai-
tė. 

A. L. R. KATALIKŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS 
Chicagos Provincijos Kun. i Lietuviai kunigai prašomi bū-

Vienybės Valdyba maloniai. tinai dalyvauti trečiadienį (spa-
kviečia visus Chicagoje ir apy.j l io 6 d.) , nes tą dieną bus tik 
linkėse gyvenančius lietuvius j lietuvių posėdžiai ir svarstomi 
katalikus kunigus dalyvauti lietuvių kunigų ir parapijų rei-
KUNIGŲ VIENYBĖS SErME, k a l a i . Atskiri kvietimai nebus 
kuris įvyks šių metų spalio siunčiami. Visus liet. kunigus 
mėn. 6, 7 ir 8 dienomis Chicago. 

žiūrovų širdis. 
Jaunimo puikiai atliktos tau

tos šventės minėjimo progra
mos, užbaigtas tau los himnu, 
klausėsi per 100 ciceriečių. Po 
to vaišinosi E. Radvilienės pa
ruoštomis vaišėmis. je, Bįsmark 

Cicero LB konkurso paskelbi- Randolpn). 
mas jaunimui ir premijuotų ra-! Seimo pradžia ir registracija 
šinių skaitymas minėjimo metu b u s spalio 6 d., 10:00 vai. rytą; 
yra sveikintinas reiškinys, sek-: 11:30 vai. bus koncelebruoja. 

mos liet. šv. Mišios; 12:00 vai. 
bendri pietūs viešbutyje. 

viešbutyje (171 

Conference For Etlmie Ąnd 
Neighborhood Affairs š. m. spa
lio 6-8 d. Bismarck Hotel, 171 

nomi8 ji paskyrė "Draugui" 30 
dolerių. Nuoširdžiai dėkojame.. 

x Jaunimo centro statybos 
W. Randolph Chicagoje. Centri- \ prakasynose, spalio 10 d., bus 
nes organizacijos bei parapijos i varžytynės ir dovanų paskirsty-
kviečiamos siųsti atstovus. Re-jmai, kuriems renkami fantai, 
gistracija su pietumis ir vaka-' Norintieji prie šios statybos 
riene ketvirtadienį $20. Su pie-i prisidėti, kviečiami aukoti nau

dingus daiktus Jaunimo centrui. 
(pr.) 

tumis penktadienį 10 dol. (pr.) 

X Kalifornijoje reikalinga 
Eu-kelionio atstovai. Bostono kelio-; X Papiginti skridimai i 

nių firmai reikalinga lietuviškai ropą "chartered" lėktuvais. Chi-
kalbantys vyrai ar moterys at- • caga — Frankfurtas nuo 
stovauti mus kelionėms į l ie to- j $319.00; Chicaga — Londonas 
vą. Priimtieji aplikantai gaus į nuo $315.00 ir Chicaga — Pa-
garantuotą komisą ir keuonių į ryžaus nuo $373.00. Platesnes in-
priedus. Dėl interviu San Fran-
cisco apylinkėje prašome skam
binti (617) 287-5502 CoDect 

(ak.) 

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

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI7-7747. (sk.) 

formacijas gausite American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Westorn Ave^ Chicago. III. 
60643. Skambinkite 238-9787. 

(sk.) 

Itetiivtiki 
visom kalbom. GAIDOM, vi 

suošė modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugu — 4545 W. 63rd St. 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 47& 
7399 arba tiesiai ii SPAJTTA savinin-
koe J. L. Giedraitis, 19 Barry Dr, E. 
Nortbport. N. V. i m i (sk.) 

Minėjimui buvo duota nauja 
prasmė ir dėlto jis nebuvo tra-
fareliškas. Emilija Pakštaitė į tinas kitoms apylinkėms. Rū-
savo kalboje priminė, kad Tau-!pintis jaunimo lietuviškumu ir 
tos šventė yra lietuvių tautos' jo paruošimu visuomeninei veik-
didybės Vytauto Didžiojo;lai yra vienas svarbiųjų ben-
Lietuvos prisiminimas. Bet da- druomenės uždavinių ir ji turi 
bartinė Lietuva — "L. K, B. ieškoti naujų būdų tai atlikti. 
Kronikų", Kudirkos, Kalantos, Tautos šventės minėjimas buvo 
Sadūnaitės, Tamonio ir kitų ken-' labai pozityvus tokio uždavinio 
tėjusių kenčiančių, bet nepalū- sprendimas. A. Pr. 
žusių ir neparsidavusių už ge- Š A U L I T VEIKLOJE 
resnj duonos kąsnį — turi būti 
mum3 stiprybės ir įkvėpimo gal- Rug3ėjo 18 d. buvo šaulių 
tinis. Šiandien gltoje Lietuvoje r^kmingas ir jauku3 balius. Salė 
glūdi mūsų didybė. ^uvo perpildyta puikia publika, 

Apie tokią Lietuvą ir jos kan- net specialus stalas pastatytas 
kinius — karžygius rašė savo tolimiems svečiams iš Australi-
premijuoto-e rašin'uose ii minė- jos, iš Floridos. Kalifornijos, 
iime juos skaitė Vitas Laniaus- Kanados, Rockfordo ir kitų vie
kas ir Vida Kuprytė. Tiek E. tų. Geras maistas, šokiai, gra-
Pakštaitės, giemet bakalauro žios dainos puikioje salėje vi-
laipsnį gavusios jaunuolės, žo-'sus nuteikė tikrai maloniai, 
dls, tiek Vito ir Vidos rašiniai1 Daugiausia visus sužavėjo 
buvo švieži atgaiva vilkes, kad meninė dalis, kurią atliko "Drau 
lietuvių bendruomenėje auga go" redaktorius, žinomas eiliuo-

! stiprūs, Užsiangažavę lietuviai, to humoro rašytojas Aloyzas 
būsimi kovotojai už Lietuvos Baronas. Juoktis yra sveika ir' 
laisvę šiame kontinente. Jų gra- visi mėgsta juoktis, jei yra kam 

i ži lietuvių kalba, laikysena ir juos prajuokinti. Mes galime di-
' pasitikėjimai savimi buvo džiuotis tokį žmogų turėdami, 

spalvotą i džiaugsmas kiekvienam daly-. šauliai yra dėkingi A. Baronui 
už linksmą programą, 

patinka, grąžinkite ir atsiimkit i uįnėjįmag po A. Lauraičio1 Spalio 24 d. Šaulių namuose 
atidaromojo žodžio buvo prade- bus suvaidintas Juozo Nemunė-
tas susikaupimu, pagerbiant už' lio parašytas veikalas — trijų 
Lietuvą kovojančius ir mirštan-, veiksmų drama "Sibiro vergai", 

ruošiamą "Rudens Balių", kuris Į čius Alvidos Baukutės, tautiniu šis veikalas sukurtas specialiai 
įvyks lapkričio mėn. 6 d. UnionĮnibų pasipuošusios, skaitoma paminėti 35 metų sukaktį nuo 
HaJ, Willow Springs, UI. Stalus malda iš Sibiro maldaknygės, pirmųjų išvežimų į Sibiro tun-

"Sadūnaitės teismo scena", pri- dras. Veikalo režisorė yra pri
taikyta vaidinti rašyt. Al. Ba-,tyrusi dar iš Lie.uvos laikų 

kviečiame dalyvauti ir spalio 7 
ir 8 dienomis kitų tautybių kat. 
kunigų posėdžiuose, kurie vyks 
tame pat viešbutyje. 

' Chicagos Prov. Kun. Vienybės 
Pirmininkas 

x Robert Ross — naujai iš
rinktas Marijos aukšt. mokyk
los Tėvų komiteto pirmininkas, 
Valdybą sudaro — dvasios va
das kun. J. Malin, vicepirm. M. 
Klich, ižd. P. Kezcn, prot. sekr. 
R. O'Conor, finansų sekr. F. 
Mikutai is. koresp. sekr. R. Le-
waniowski, informacijai J. J. 
Rolinek. Tėvų komitetas palai
ko ryšius su mokykla ir su mo
kinių tėvais. 

x l solistės Romos Mastienės 
rečitalį, kuris įvyks rytoj, rug
sėjo 26 d. 3:30 vai. po piet Jau
nimo centre, bilietų bus galima 
gauti prie įėjimo. Visi kviečia
mi, (pr.) 

X Jokios rizikos 
TV žiūrėkite visą mėnesį. Jei ne- ,, 

Gradinskas, 
47 St., FR 6-1998. 

:< I LB Lemonto 

(sk.) 

apylinkės 

x St. Petersburg, Florida ir 
x Reikalinga Sėtuve moteris 

prižiūrėti dvi mergaites (5V2 ir 
3 m.) 4 dienas savaitėje Oriand • » * * • " perkant, parduodant 
Parke. Jei yra sunkumų su at- & r nuomojant nuosavybes. 
vykimu, galima naudotis atakJ-: J ^ P ^ _Į 
ru miegamu ir vonia Prašome 

ir pavienius bilietus galima už
sisakyti skambinant, V. Šoliūnui 
257-67U9 arba, S. Breimerienė 
887-0238. (pr.) 

skambinti 349-1011. (sk.) 
Broker - Realtor, 6900-lOth Ave 
North, St. Petersburg, Fl. 
33710. Telef. (813) 345-2738. 

(ak.) 

n t i K u k i H u M i 

3 f £ 0 1 A U S T A S - E 
"Draugui" reikalingas spe-

cialistas-ė, kuris-i moka pa
ruošti raštus offsetui (stripping 
or paste-ups). Prašome kreip
ti* į "Draugą". Adresas: 

4545 West 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

STASĖS FASH'ONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičiene 

X Net po 30 dieno galite grą
žinti pirktą spalvotą TV, jei ji 
jums nepatinka. Gradinskas,! 
2512 W. 47th S t , FR 6-1998. 
Atd. 9-6, pirm. ir ketv. 12-8. 
Sekm. ir treč. uždaryta. 

(sk.) 

X Visais kefionh? reikalais 
kreipkitės | Weiss Travel Bu
reau, 4837 W. Irving Park Rd., 
Chicago, 111. 60641. Turim dide-
Ij pasirinkimą grupinių skraidų, 
ekskursijų lėktuvais bei laivais, 
parūpiname bilietus vietiniam 
susisiekimui bei į užsienį. Pa-
reiškit savo pageidavimus — 
mes pasistengsim juos paten Lietuvių Agronomų sąjunga tautinių šokių šventės proga suvažiavu- S 
kinti ir neapvilti. Skambinkite (siem« svečiams surangė vakarienę, j kurią atsilankė ir rašyt. V. Alan- j E 
R Raalavu-ienei M (W\ ***• Prižadėjęs parašyti romaną apie lietuv) ukminką. Iš kairės: rašyt. | 5 

Vyt Alantas pj«f. M. Mackevidiue, Irena Aianticnė, agr. J. Bekūnas g 
h Agr. Hjungos pina. agr. Ant Saotaraa. Nuotr. A. Šeštoko ' r„ n m J uun ( ik.) 

CHICAGOS LITUANIC0S FUTBOLO KLUBO 
26-ta metine premijų dalinimo 

V A K A R 1 E N Ė - Š O K 1 A I 
— į v y k s — 

šeštadienį, spalio nun. 30 d., 1973 m, 
ŠAULIŲ NAMUOSE (43 g-ve ir Artesian, Chicagoj) 

GROS: NEO-LITHUANŲ ORKESTRAS 

Dalyvaus: Senatorius FRANK D. SAVICKAS, 
15-to Ward Demokratų Viršininkas, 

ir Aldermanas KENNETH B. JAKŠY, 
15-to Ward. 

Bus jteikta jaunam lietuviui ar lietuvaitei stipendija 
lankyti "Downstate" Dlinois universitetą (pvz.: Southern 
BU Northwestern UI., Vvestern 111., ir t t ) . Tai bus Dl
inois General Assembly Scholarship, sponsoruota Sena
toriaus Savicko, ir įteikta Futbolo Klubo Lituanicos. 

Užinteresuoti asmenys turėtų parašyti laišką, užad-
resuotą: 

JUOZAS KULYS arba INŽ. JONAS KAUNAS 
SCHOLARSHIP COMMITTEE 

CHICAGO LITHS SOCCER CLUB 
2622 West 69 St. 

Chicago, Illinois 60629 
Dėl tolimesnės informacijos skambinkite 

LITUANICOS KLUBUI 476-9479 arba JUOZUI KULIUI 77t-2»9» 
Rezervuoti stalus skambinkite 

JUOZUI VENCKAUSKUI 434-0626 
arba 

LITUANICOS KLUBUI 476-9479 

ifiliiiminiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiif 

I EKSKURSIJOS Į LIETUVA ) 
= Paskutinė siu meta ekskursija j Lietuvą 

išvyksta iš Bostono ir New Yorko 
GRUODŽIO 22 d. ir grjžta SAUSIO 5 d., 1977 m. 

£ (Leningradas, Vilnius, Kaunas, Riga, Maskva 
S ir Helsinkis) 

1 KAINA T IK 87500 
~ (double occupancy) 

= Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų su papildomu 
5 -nokesčiu. New Yorke. 
| PJEGISTRUOKlTfiS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
= 1977 metų ekskursijos j LIETUVĄ prasideda balandžio 6 dieną. 
s Registracijas priimame dabar. 

| TRAMS-ATUNTIC TRAVEL SElViCE 
= 393 W. Broadway. p, o. hoi 116 

Boston, Mass, 02127 — Tel. 617—268-8764 | 
ALDONA ADOMONIENĖ 
Faroa »ubjeot to changea aad Goveramcnt approvaL s 
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so. 
Savininke: 

Air 


