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Krikščioniškajam 
Pasauly 

Apie Tyk» Bažnyčią 
Roma, — Romoje pasibaigė 

Tautų evangelizacijos kongre
gacijos pilnaties sesija, tema: 
'•Evangelizacija ir liaudies pa
maldumas primityviose tautose, 
nekrikščionių tarpe, krikščio
niškame pasaulyje ir Tylos Baž
nyčioje. 

Apie liaudies pamaldumą Ty
los Bažnyčioje, tai yra komunis
tų valdomuose kraštuose, kal
bėjo Vyskupų sinodo generalinis 
sekretorius lenkas vyskupas Ru-
bin. Nurodęs tuos sunkumus, su 
kuriais Tylos Bažnyčios tikin
tieji susiduria savo religiniame 
gyvenime, Rubin pažymėjo, jog 
nežiūrint visų kliūčių, pamal
dumas yra labai gyvas ir pasi
reiškia įvairiomis formomis. Jis 
ypač pabrėžė liaudyje giliai jau
čiamą meilę Dievo Motinai Ma
rijai. 

Klaidingas laisvės supratimas 

Vatikanas. — Pau'ius VI sa
vo žodyje Italijos Katalikų ak
cijos atstovams kalbėjo apie daž 
nai klaidingai suprantamą lais
vės supratimą. Nepakanka būti 
laisvu žmogum nuo ko nors, rei
kia mokėti savo laisvę panaudo
ti kokiam nors konkrečiam tiks
lui. Krikščioniškoji laisvė, išva
duojanti žmogų iš nuodėmės ir 
egoizmo, atveria žmogaus širdį 
Dievo ir artimo meilei. Ugdyti 
jaunimo tarpe laisvės sąmonę, 
reiškia auklėti ir pratinti jį my
lėti kitus. Nemažiau svarbus auk 
lėto jų uždavinys yra ugdyti jau
no žmogaus sieloje solidarumo 
jausmą, palinkimą į pasitikėjimu 
pagrįstą draugystę ir bendra
darbiavimą. Krikščioniškas so
lidarumas yra pirmoje eilėje ne
savanaudiška tarnyba žmogui, 
rūpinimasis ypač žmonėmis, ku
riems reikia pagalbos ir paguo
dos. 
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Roma. — Apaštališkasis nun
cijus nepaprastiem reikalam ar
kivyskupas Luigi Poggi iš Bu
karešto sugrįžo į Romą. Apie 
dvi savaites praleidęs Rumuni
joje, Poggi ir jį lydėjęs kum 
Jobi Bukowski buvo susitikę su 
Rumunijos kulto reikalų depar
tamento vadovaujančiais asme
nimis ir aplankė kai kurias ka
talikų vyskupijas ir bendruome-

Nuteisti 4 latviai 

Maskva. — Rusų disidentų ži
niomis, keturi latviai, Rygos 
uosto darbininkai. Latvijos aukš 
čiausiojo teismo buvo nuleisti ir 
išsiųsti į koncentracijos stovyk
lą. Buvo suimti gegužės mėne
sį už streiką ir protestą, kad 
įvedama viena diena savaitėje 
be mėsos. Apkaltinti Sovietų Są
jungos šmeižimu ir antikomunis
tine propaganda. 

Religinis atgimimas 
Sovietiįoj 

Paryžius. — "Jau nuo 1960, 
metų vidurio sovietų jaunimo i 
tarpe yra pastebimas stiprus 
religinis atgimimas", — pasą-j 
koja neseniai buvęs sovietų psi
chiatrinės ligonmės kalinys uk
rainiečių mokslininkas Leonidas 
Pliuše rusų emigrantų laikraš
čiui "Ruskaja Mysl" Pcryžiuje! 
suteiktame pasikalbėjime. Pliušč 
tvirtina, kad religinis atgimimas 
vis plačiau apima ir liaudies, ir Į 
inteligentijos sluoksnius, tačiau 
dėl nuolatinių persekiojimų, re-
u'ginis gyvenimas Sovietų Są
jungoje daugiausia tarpsta už 
oficialiosios Bažnyčios ribų, 

Sovietų Sąjurgoje bei jos val
domuose kraštuose religinis pa
sipriešinimas ir kova už dvasi
nes vertybes tęsiasi jau virš 50 
metų, bet Vakarų pasaulis tik 
dabar apie ją gauna daugiau ži
nių. 

Vis stiprėjantį religinį atgi
mimą komunistų valdomuose 
Europos kciaštuose taip pat pa
tvirtina prancūzų rašytojas Jo-
nescu laikraštyje "Kontinent". 

R. Vokietijos 
vyskupe konferencija 

"%**» Europa apie Carterį 
Ne per daug entuziazmo 

Paryžius. — Pirmieji, kurie 
prisiuntė sveikinimo telegramas 
Jimmy Carteriui, buvo Prancū
zijos prezidentas Valery Gis-
card dTSstaing, Britanijos prem-

desnė dalis pinigų bus iš Ame
rikos. Jie taip pat jaučia, kad 
Carteris turi mažiau simpatijų 
britams dėl jų ekonominių bėdų. 

Giscard pripažįsta, kad Fordo 
jeras James Callaghan, Vakarų ! laikais pagerėjo Prancūzijos ir 
Vokietijos kancleris Helmut j Amerikos santykiai. Schmidt 
Schmidt. Tik niekas negali pa- j buvo susidraugavęs su Fordu ir 
sakyti, kad jie būtų entuziastai Į Kissingeriu. Apgaili Fordo išėji-
dėl jo laimėjimo. Britų Callag 
han buvo geruose santykiuose 
su Kissingeriu ir apgailestauja 
jo išėjimą. Jis nuogąstauja, kad 
pasikeitimai Washingtone su
trukdys gavimą paskolos. Bri
tai skolinasi iš International Mo-
netary Fund 3.9 bil. dolerių. Di-

mą ir Austrijos kancleris Bru
no Kreisky. Jis dar sako. kad 
be Fordo pritarimo nebūtų nie
ko buvę ir su Helsinkio konfe
rencija. Apgaili ir Turkija Spė
ja, kad ginčuose su Graikija 
Carteris bus graikams palan
kesnis. 

CARTERIS IR PABALTIJO BYLA 

Mao našle bus 
teisiama 

Nori panaikinti 
elektorių kolegiją 

Pekinas. — Kinijos oficialūs I Washingtonas. — Sen. Birch 
asmenys sako, kad Mao našlėjBayh (D., Ind.), konstitucinio 
Čiang Cing ir kiti trys radika- j pakeitimo pakomitečio pirminin-
lai, politinio biuro nariai, bus | k a s> vėl žada judinti reikalą pa

neš. 
Katalikai P. Korėjoj 

Seulas. — Pietų Korėjos nau
jo katalikų žinyno skelbiamais 
duomenimis, katalikų skaičius 
šiame krašte praėjusiais metais 
padidėjo daugiau negu 65 tūks-
tančiaJB. Praėjusiais metais Pie
tų Korėjoje buvo įšventinti 106 
nauji kunigai. Katalikų Bažny
čiai Korėjoje priklauso iš viso 
daugiau negu milijonas. Juos 
dvasiniai aptarnauja 983 kuni
gai. Kunigams talkininkauja 
195 broliai vienuoliai ir daugiau 
negu 2,700 seserų vienuolių. 

Alaska perkelia 
sostine į Willow 

Juneau. — Alaska nubalsavo 
perkelti sostinę iš Juneau į Wil-
k*w, apie 50 mylių į šiaurę nuo 
Anoiiorage. į vakarus nuo tiesia
mo naftotiekio. Juneau yra toli 
nuo likusios valstijos dalies, va
dinamoj AJaskos "rankenoj", 
nėra kito susisiekimo kaip tik 
lėktuvais ir laivais. 

Berlynas. — Vatikano patvar
kymu, Rytų Vokietijos vysku
pai turės atskirą vyskupų kon
ferenciją ir jos pirmininką. Iki 
šiol Rytų ir Vakarų Vokietijos 
vyskupai sudarė vieną konfe
renciją su centru Fuldoje, bet 
kai 1961 buvo pastatyta Berly-

I no gėdos siena, tarp abiejų Vo-
kieti jų susisiekimas nutrūko, 

! praktiškai Rytų Vokietijos vys-
į kupai neturėjo kontakto su Va-
! karais. Berlyno kardinolas Al-
| fred Bengsch, kurio žinioje yra 
abi Berlyno pusės ir gyvena Ry
tų Berlyne, bus naujos konfe
rencijos pirmininku. Jis turi ko- ] metų ketvirt;. liepos - rugsėjo 
munistų leidimą, ir kelis kartus mėnesius, kariuomenėn buvo pri

teisiami. Dar nežinoma, a r teis
mas bus viešas, ar uždaras. 

Suomių delegacijai, lankiusiai 
Pekiną, buvo pasakyta, jog spe
ciali komisija, tardytojai, nori 
iš tų keturių priešų sužinoti, ar 
jie turėjo ar neturėjo slaptų, 
negeistinų ryšių su Sovietų Są
junga, "didžiausiu Kinijos pire-
šu", sako Reuterio telegramų 
agentūros atstovas. 

Kitomis žiniomis, suomių de
legacijai apie būsimą teismą 
kabėjęs Tan Cen-lin, Kini
jos parlamento vicepirminin
kas, ir įsakmiai pabrėžęs a-
pie galimus neleistinus ryšius 
su sovietų agentais, 

YVashingtonas. — Per trečią 

per mėnesį jam leidžiama perei
ti į Vakarų Berlyną. 

Kaip atsimenam, kardinolas 
Bengsch yra lankęsis ok. Lietu-

l voje ir gerai susipažinęs su jos 
problemomis. 

imta 126,400 savanorių. Iki kvo
tos trūko 4 procentų. Savanorių 
buvo f kankamai tik aviacijai. 
Iš to skaičiaus naujokų 23,700 
buvo juodukai. Pernai tuo pačiu 
metu juodukų naujokų buvo 
18,100. 

naikinti elektorių kolegiją ir 
prezidentą rinkti tiesioginiu bal
savimu. Visai galimas dalykas, 
kad prezidentu bus išrinktas 
kada nors gavęs mažiau balsų, 
bet pagal aritmetiką laimėjęs 
daugiau elektorių. Tokių atsiti
kimų Amerikos istorijoj yra bu
vę trys. Jeigu per šiuos balsa
vimus 15,000 balsų būtų gavęs 
Fordas Hawajuose ir Ohio, bū
tų turėjęs pakankamą skaičių 
elektorių, ir likęs prezidentu. 
Dabar Carteris už Fordą turi L8 
mil. balsų daugiau. 

Yra siūlymas, kad tiesioginiu 
balsavimu prezidentu būtų iš
rinktas kandidatas, gavęs 40% 
ba'sų. Jeigu tiek procentų ne
gautų, tada Kongresas parinks 
prezidentą iš dviejų, daugiausia 
surinkusių balsų. 

Washingtonas. — Skiepus nuo 
"8wine flu" iki šiol gavo tik 9.6 
mil. amerikiečių. Pastebėta, kad 
jų vengia juodieji ir neturtingie
ji-

New York. — "The Wall 
Street Journal" vakar rašė, jog 
Valstybės departamento žmonės 
suabejojo Jimmy Carterio vie
nu pažadu, kad jis, būdamas 
prezidentu, Maskvai ilke'tų Pa
baltijo valstybių reikalą. Jie ti
kisi, kad iš to bus tik priešingi 
rezultatai. 

W ashingtonas. — Kitą mėne
sį bus AFL-CK) vykdomosios 
tarybos posėdis, į kurį bus pa
kviestas ir Carteris. Būsimasis 
prezidentas savo ryšius su or
ganizuota darbininkija tik dar 
labiau sustiprins. Susitikime pa
aiškės, ar reikia ir galima Ame
rikoje įvesti kainų ir atlyginimų 
užšaldymą. 

Su Carteriu nori susitikti ir 
didžiųjų biznių vadovai. Jaučia
ma, kad kol ekonominė padėtis 
pagerės, pirma turės kiek pablo
gėti. Labiausiai neramina naftos 
šalių žadamas kainų pakėlimas. 

New Yorkas. — Jimmy Car
teris turėjo pirmą spaudos kon
ferenciją. Jis atmetė kai kieno 
tvirtinimus kad laimėjimas ne
didele persvara jam neduoda 
mandato kalbėti visos tautos 
vardu. Priešingai, jo persvara 
yra didesnė, nei turėjo Kennedy 
1960 ir Nbconas 1968. Pažadėjo 
rūpestingai sup' anuoti savo pro
gramą ir įvykdyti, ką kampani
jos metu yra žadėjęs. Apie For
dą atsiliepė gražiai, pagyrė jo 
gerai atliktus darbus. Balsuoto
jų nusigrįžimas nereiškia reak
ciją prieš Fordą, kad jis būtų 
buvęs blogas prezidentas. 

Kabineto sąstatą paskelbsiąs 
gruodžio mėnesį. 

Pakartojo, kad amerikiečių 
karių į Jugoslaviją nesiųstų, jei 
j i būtų sovietų užpulta. Jis ma
no, kad tokir> pavojaus ir nebus. 
Amerikos reakcija dėl invazijos N 
būtų ir detantės laikai pasibaig
tų. 

Graikai Graikijoje ir Kipre 
Carterio laimėjimu patenkinti. 
Kipro prezidentas arkiv. Maka-
rios kitą dieną po Amerikos rin
kimų paskelbė beveik šventę. 
Patenkinti ir Italijos komunis-
ai.. Jie pikti ant Kissingerio dėl 
kišimosi į Italijos vidaus reika
lus ir spaudimo prieš jų rinki
mus ir po rinkimų, kad į vyriau
sybę nebūtų įsileisti komunistai. 

Danijos ministeris pirminin
kas Anker Joergensen tikisi, kad 
Carteris imsis drąsesnių priemo
nių ekonominiams ĮrląiispTnaTnft 
spręsti ne tik namie, bet ir už 
savo valstybės ribų. Pajus tada 
ir Vakarų Europa. Olandijos už
sienio reikalų min. Van Der Sto-
el įžiūrėjo Carterio norą arti
miau bendradarbiauti su Euro
pa. 

Arabų šalys, ypač Egipto Sa-
datas, norėjo Fordo laimėjimo. 
Jiems dar nelšryškėjo, kokios li
nijos laikysis Carteris jų gin
čuose su Izraeliu. 

Sovietai nuo platesnių komen
tarų ir spėliojimų susilaiko. Jie 
daugiau tikėjosi Fordo laimėji
mo. Kokios poli ikos laikysis su 
Carteriu, politinis biuras dar ne
painformavo atskirų pareigūnų. 
Tenkinasi trumpais pareiški
mais, sausais faktais. 

Nauji veidai Senate 

Kembodija sulaikė 
žmonių šaudymus 

Hong Kongas. — "Far Eas-
ern Economic Review" praneši
mu, Kambodijos valdovai žmo
nių šaudymus sulaikė. Viena 
priežastimi laikoma, kad prieš 
komunistus susidarė stipri re
akcija laisvajam pasauly, antra, 
kad visi "liaudies priešai" lik
viduoti, ir nėra kas šaudyti. 
Kiek žmonių per 18 mėnesių bu
vo išžudyta, niekas t ikro skai
čiaus nežino ir negalės sužinoti. 
Pabėgėlių ir ten buvusių diplo
matų apskaičiavimu galėjo būti 
daug tūkstančių. 

KAS YRA AGRESORIUS? 

Kinijos įvykiai vokiečių karikatūristų akimis, arba vienas kitam; "...čiang.. 
ding... THUJ... Faof..." 

Maskva. — Sovietų Karinėj 
enciklopedijoj aptariama agre
soriaus sąvoka if duodamas ag-
resyvinių aktų sąrašas bei isto
rija. Nuo to meto, kai buvo pa
sirašytas Vietnamo taikos ak
tas. Amerika ne'aikoma agre
sorium Nr. 1. Ta garbė dabar 
paliekama Britanijai, o Ameri
ka, Maskvos akimis, nusmuko 
j Nr. 2. Prancūzija turi trečią 
vietą. 

Nuo 1945 iki 1973 pasauly 
buvę 60 "karinių agresijų". Jas 
įvykdė 29 šalys. Britai ilprovo-
kavę agresijas j Keniją, Kiprą, 
Egiptą, Brunei, Bahrein. Dar ji nierių' 

kaltinama pasiuntusi 3,500 ka
rių į Omaną. Amerikos "didžiau 
sia agresija" buvusi Vietnamas, 
Korėja ir kt. Net mažytė Liuk
semburgo valstybė pateko j ag
resorių sąrašą, kažkuo padėjusi 
Pietų Korėjai jos sunkiomis va
landomis. 

Jokiu būdu nebuvo agreso
rium ir į tą sąrašą nepateko pa
ti Sovietų Sąjunga 1956 pasiun
tusi tankus j Vengriją arba 1968 
j čekos'ovakiją. Tai buvęs "bū
tinas socializmo apsaugojimas 
nuo reakcinių kontrarevoliucio-

Lenkas nukreipė 
lėktuvą 

Viena, — Andrze j Karasinski, 
20 metų lenkas, pakely iš Ko
penhagos j Varšuvą nukreipė 
lėktuvą su 134 keleiviais į Vie
ną ir pasiprašė azylio teisių. 
Austrų policija jį suėmė. Jam 
gresia iki 10 metų kalėjimo. 
Grasino lakūnams netikra gra
nata. 

Riešutai prie pusryciy 

Paryžius. — Paryžiaus Hilton 
viešbutis ketvirtadienį visiems 
svečiams prie pusryčių patie
kalų pridėjo ir riešutų. Buvo tai 
pagerbimas Amerikos išrinkto 
prezidento Jimmy Carterio, rie
šutų augintojo. 

Venecija. - - Pavojaus sirenos 
Venecijoj kaukė ir ketvirtadien:. 
įspėdamos, kad reikia laukti 
naujo vandens pakilimo ir gat 
vių bei aikščių užliejimo. 

Londonas. — Britų svaro ver
tė truputį pakilo, ir dabar verta? 
1.62 dol. 

Chicaga. — 10-joj Dlinojauf 
apygardoj dar nepaaiškėjo, ka' 
'aimėjo. Respublikonų kandida 
tas Samuel Young prieš dabar
tinį kongresmaną demokratą 
Abner Mikvą turi tik 247 bal
sais daugiau. Laukiama, kol su-
gr'š visi "absentee" balsai, ku
ris ir g&ii nutverti. 

S. I. Hayakawa, respublikonas, 
nugalėjęs dabartinį Caiifomijos se
natorių John Tuncey. 

Richard Lugar, respublikonas, bu
vęs Indianapolio meras, nugalėjęs 18 
metų išbuvusi Senate Indianos demo
kratą Vance Hartke 

South Bend, Ind. — Anksty
vas sniegas Indianos šiaurėje 
vietomis sutrukdė susisiekimą. 
South Bende iškrito apie 7 inčai, 
-> provincijoj prisnigo iki 12 in-

KALENDORITS 

Dvi-Lapkričio 6: Leonardas, 
įa, Auktumas, Judrė. 

Lapkričio 7: Ernestas, Kari-
įa, Sirtautas. Giedrė. 

Lapkričio 8: Gotf ridas, Sopat-
-a, Svirbutas, Domą. 

Saulė teka 6:27, leidžias 4:4L 
ORAS 

Daugiausia saulėta, šilčiau, a-
pie 50 laipsnių. 
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PAVYZDŽIO ŠVIESA 
Vienoje evangelijos vietoje Kris- Į 

tus sako: "Niekas nevožia rykui 
degančio žiburio, bet jį stato į j 
žibintuvą, kad šviestų visiems, Į 
kas. yra namuose". Iš tuojau pat 
pridėtu žodžiu aišku, jog degan
čiu žiburiu jis laiko gerus darbus. 
' T a i p " , sako, "tešviečia ir jūsų 
šviesa žmonių akivaizdoje, kad 
jie matytu jūsų gerus darbus ir 
šlovintų jūsų Tėvą danguje" 
<Mt. 5, 15 - 16). 

Praėjusią vasarą atostogų me
tu buvau dviračiu nuvykęs į Pie
tų Dakotą, kur Rushmore kalne 
iškalti keturi JAV prezidentai. 
LKiračiu grįžau ir atgal. Pakeliui 
vis iš naujo patyriau, kiek daug 
žmonėse gerumo ir nuoširdumo. 
Tikrai pasielgčiau prieš evangeli
joje duotą patarimą, jei apie ge
rus darbus, kuriuos iš jų patyriau, 
nepapasakočiau, tartum laiky
čiau jų šviesą pavožęs po ryku, 
užuot statęs į žibintuvą, kad švies
tų ir kitiems. Jie perdaug gražūs, 
kad būtų nutylimi. 

Vakarų Minesotoje yra mieste
lis "VVorthington. Jis dar vadina
mas Amerikos kalakutų sostine, 
nes anksčiau ten aplinkiniai ūki
ninkai augino daug kalakutų, ski
riamų Padėkos dienai. Jame taip 
pat įdomus Pionierių kaimas — 
tikras lauko muziejus, rodantis, 
kaip Amerikoje gyventa praėju
sio šimtmečio pabaigoje. Nuva
žiavau pažiūrėti. Nusipirkęs prie 
vartų namelio bilietą, pasista
čiau dviratį į pavėsį. Išėjęs sargas 
klausia, ar turiu peilį. Pamaniau, 
kad jis nori žinoti, ar nesu koks 
užpuolikas. "Turiu"', sakau, "bet 
tokį mažą kišeninį". Pasirodė, 
kad jo klausta apie peilį visai ki
tu tikslu. "Tai gerai", sako. "Šian
dien mano gimtadienis. Čia vie
name pastate turiu pasidėjęs tor
tą, man pagerbti draugų atneš
tą. Einam, galėsi jo atsipiauti". 
Pavaišino mane, tartum būčiau 
koks jo geras draugas ar senas pa-
•>: ---.amas: Ar daug kam pasitai
kė susitikti asBĮ^nų, kurie prie 
savo gimtadieninio torto kviestų 
svetimą, nepažįstamą žmogų? 

Tame pat Worrhingtono mies
telyje patyriau dar kitu atveju, 
kaip labai žmonės draugiški. No
riu važiuoti toliau, bet niekaip 
nerandu žemėlapyje pažymėto 16 
-jo kelio. Nuėjau paklausti dvie
jų prie benzino stoties kalbančių 
vyrų. Jie paaiškino: "Važiuok čia 
g J-ve iki restorano Michaelį 
Eteak House, ten pasuk į dešinę, 
paskui, pravažiavęs geležinkelio 
tihą. suk į kairę, tai ir •bus 16-sis 
kelias", "padėkojęs važiuoju. Prie 
to MichaeVs Steak House girdžiu 
trimituoja šalia manęs atsiradę"-
sunkvežimiukas. Žiūriu — jame 
sėdi vienas anų dviejų vyrų ir 
rodo, kad čia reikia sukti. Rankos 
mostu padėkojau. Jis nuvažiavo 
sau toliau, o aš — į tą geležinke
lio tiko pusę. Kai privažiavau, 
žiūriu — gi anas vyras su sunk
vežimiuku laukia, kad parodytų, 
jog ten sukti kairėn. Vadinasi, jis 
nepasitenkino kelią prie anos ben
zino stoties paaiškinęs, bet speci
aliai vyko iŠ paskos prie minėto 
restotano, kad būtų tikras, jog jį 
pastebėjau ir nepravažiavau, pas
kui dar ekstra nuvykęs prie gele
žinkelio tilto laukė, kad neprava
žiuočiau nurodytos kelio sankry
žos ir sukčiau į norimą kelią. Pa
galvojau, kad vargu ar kuris nors 
tėvas butų tiek šokinėjęs apie sa
vo sūnų, rodydamas jam mies
telyje kelią, kiek anas \yras apie 
mane, atsitiktinai ąesitaikiusį sve
timą žmogų. Ir buvau apsirengęs 
ne kunigo, o paprastais dvirati
ninko drabužiais. 

Dar vienas pavyzdys. Pietų Da-
kotoje važiuoju per miestelį Par
ker. Prie vieno namo vyras plau
na automobilį. Mane užkalbinęs, 
pasipasakojo atvykęs su žmona ir 
dviem vaikais aplankyti čia gyve
nančios motinos ir močiutės; pats 
netoli Chicagos mokytojaująs. 
Sužinojęs, iš kur esu ir kur vyks
iu, įsivedė į sodelį, ten, nors pir
mą kartą susitikęs, pristatė mane 
kaip kokį seną pažįstamą savo mo
tinai ir močiutei; žmona tuojau 
atnešė užkandžių. 

Aš savo širdyje ir galvoju. Dau
gelis mūsų panašiu atveju būtų 
9au sakę: Kad tik tas nepažįsta
mas žmogus greičiau sau kiaušin-
tų iš mūsų lauk! Bet ne anoji 
šeima. Atvirkščiai, anas vyras po 
vaišių dar įsivedė į vidų, atnešė 
jugoslaviško kriaušių gėrimo, 
taurikę man ir sau (mat, jo žmo
na jugoslavų kilmės). Paskui, pa
ėmęs mano žemėlapius, išaiški
no, kur geriausiai važiuoti ir kas 
įdomiausia pamatyti, nuvykus į 
juodąsias kalvas, kur granite iš
kalti ftnie keturi prezidentai. Ir to 
negana. Pasirodė, kad geriausias 
ir tiesiausias kelias važiuoti toliau 
kaip tik už jų miestelio išgriau
tas ir uždarytas —• dėl taisymo, 
kokia 15 mylių. Todėl, nors atsi
kalbinėjau, kad padarysiu daug 
vargo, mane tiesiog privertė dėtis 
dviratį ir bagažą į jo automobilį 
ir nuvežė iki artimaiosio mieste
lio, kur kelias buvo baigtas taisy
ti, kad ryta atsikėlęs galėčiau grei
tai ir patogiai tęsti kelionę. Vež
damas dar paklausė, ar laikausi 
pažadų. Atsakiau, kad bent iki 
šiol laikiausi. Tada liepė paža
dėti, kad, grįžęs į Chicagą, būti
nai jį su šeima aplankyčiau ir 
kad jų namuose bet kada būsiu 
mielas svečias. Vargu ar brolis 
broliui būtų parodęs daugiau 
nuoširdumo ir gerumo, kaip man 
anas mokytojas ir visa jo šeima. 

Tokių atvejų, kur vasarą pa
tyriau tiesiog širdį kutenančio 
žmonių gerumo ir draugiškumo, 
galėčiau papasakoti dar antra tiek, 
bet tai prašoktų šio skyriaus ap
imtį. Nesuklysiu spėdamas, kad 
daugelis ateitininkų irgi šviečia 
panašiais pavyzdžiais. 

Kun. Anicetas Tamošaitis, S. J. 

PRISIMINĖME MIRUSIUOSIUS 

nių vakare, lapkričio 2 d., 
Pr. Dielininkaičio kuopos moks
leiviai ateitininkai ir jų tėveliai 
rinkosi prie parapijos mokyklos, iš 
kur su uždegtomis žvakutėmis 
ėjo j bažnyčią maldoje prisimin
ti išėjusius amžinybėn. Visi trys 
parapijos kunigai atnašavo šv. 
Mišias už mirusius. Pamoksle kan. 
V. ZaKarauskas priminė, kad mels 
tis už mirusiuosius yra šventa ir 
Išganinga. Kvietė melsti Aukš
čiausiąjį Šviesos ir laimės visiems 
prieš mus išėjusiems, tiems, ku
rių kapų negalime aplankyti, 
nes skiria mu> nuo jų ne tik At
lantas, bet i r geležinė siena, ir 
tiems, kurie ilsisi tolimame Sibi
re, kurių kapus puošia vien gi
lu-, mirgai 

Vėliau visi bendroje maldoje 
maldavome Viešpatį, kuris yra 
Prisikėlimai ir Gyvybė, visoms 
palikusioms šia žemę sieloms pa
sigailėjimo ir ramybės. 

Kuopos vadovybė dėkinga vi-
<iems nariams, ir jų tėveliams ui 
drausmingumą ir tokį gausų da-
l>-\.vvima mirusiųjų prisiminime, 
nes mak'a u\ geriausia dovana 
mirusiems maldos u i Žiedai, ku
rie niekad nevysta". 

M. S. į 
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Nerijos choras, atvykęs iš Cleveiando, au.r ._ 
mo centre, Chicagoje 

Ateities" žurnalo 65 metų sukakties minėjime, Jauni-, 
Nuotr. Jono Kuprio 

IŠ CHICAGOS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ VEIKLOS 

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovės valdyba kviečia vi
sus narius ir norinčius būti na
riais atvykti į susirinkimą Jauni
mo centro kavinėje šeštadienį, 
lapkr. 13, 7:30 v. v. Susirinkimo 
tikslas susipažinimas su naujais 
nariais: kas tie naujieji nariai, iš 
kur jie, kur jie anksčiau buvo, 
kaip jie atrodo, ko jie nori ir ko 
jie nenori. Šias rimtas problemas 
svarstysim šiame susirinkime. Su
sirinkimo programai vadovaus: 
V. Vaičiūnas ir K. Susinskas. 

Nauja Chicagos studentų atei
tininkų draugovės valdyba buvo 
išrinkta spalio 17 pirmame drau
govės susirinkime. Naujoji valdy
ba jau pasiskirstė pareigomis: D. 
Narutytė — pirmininkė, E. Raz
ma vicepirm., V. Musonytė — sek. 
L. Stončiūtė — sekr., I. Kuprys — 
iždininkas. Be to, V. Naujalytė ir 
R. Šoliūnaitė buvo kooptuotos į 
valdybą. Dvasios vadu sutiko bū
ti "Ateities" red. kuru dr. K. Tri
makas. 

Narutytei. Dėkoj ...me D. Augie
nei — už laimėjimų suruošimą, 
dail. M. Ambrazaitienei — už pro
gramos viršeij. Marginiams — 
už bilietu, pardavimą, R. Zails-
<ui ir V. Naujalytei — už scenos 
apipayidaiirunią. Už įvairius dar
bus padėka priklauso S. Adomavi
čiūte:. C- Č jpąitytei, A. Dumb-
rienei, A Klžiene:, M. Marcinkie
nei, Ant. Nakui, I. Pemkienei, A. 
Prapuoknytei, L. Radvilui, dr. 
Ant. Razmai, M. Reinienei, K. Su-
šiask„: A. TamUiL-nei, E. Trima-
kienei, V. Lr Ž. Vaičiūnams. 

Nuoširdžiai dėkojame 
apie šventę skelbusiai spaudai 
"Draugui" (ypač kultūrinio prie
do red. K. Bradūnui) ir "Dirvai", 
o taip pat "Lietuvos Aidų" radi
jo valandai -bei Lietuvių Radijo 
Forumui. ; 

Dėkingi esame laimėjimų fan
tus padovanojusiems: "Bakic 
Blo5soms",' L Sarzdukienei, E. 
Blandytei, %0. Gradinskienei, Ja-

nušaičio — Mažeikos "Paramai", 
'A. Šimaitytei, 2umbakienei, Vaz-
neliams. 

a p i e 

Labai dėkojame gausioms vai 
šėms maistą paruošusiai L. Ma
tulevičienei. Ačiū aukojusiems 
pyragus: Ankus "Bakic", D. Ku-
rauskienės., ''Marąuette" ir "Ra
munės" kepykloms, O. Abromai-
tienei, O. Čerškienei, A. Dumb-
rienei. Gobužienei, Indreikienei, 
Kavaliūnienei, R. Kriaučiūnienei, 
S. Labanauskienei, F. Mackevičie
nei. O. Miniatienei, Norvilienei, 
Pabedinskienei, E. Paliokienei, I. 
Penikienei, A. Polikaitienei, J. 
Poškienei, Prialgauskienei, R-
Račkauskienei, E. Razmienei, A. 
Rimkienei, A. Rūgytei, J. Šalnie-
nei., A. Šležienei, H. Tamulio-
hienei, Taraškevičienei. Dėkoja
me vaišes parengti padėjusiems 
lipniūniečiams V. Kazlauskaitei, 
R. Ambrazaitytei, Daliai ir Rūtai 
Garūnaitėms, M. Kūlytei, D. Kup-
rėnartei, A. Rušėnui ir E. Salik-

Jie įmontuojami į kelią ir už
dengiami stiklu, kuris išlaiko 
iki 10 t slėgimą, staigius tem
peratūros svyravimus. Po sti
klu įtaisomas švietimas. Naktį, 
apsiniaukusiomis dienomis ar 
per rūką šviestuvai įjungiami, 
ir susidaro šviesos stulpas su 
horizontalia projekcija. Ženklas 

Italijoje Milanas — Bergamas tarsi pakyla apie 70 cm jrirš 
išbandyti įdomūs kelio ženklai, kelio juostos. 

Dėkojame visiems tiems, ku
rie bet kuo prie šventės rengimo 
prisidėjo, o taip pat visiems, ku
rie į ją atsilankė. 

"Ateities" redakcija 

NAUJI KELIO ŽENKLAI 
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SENDRAUGIU CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS 

Po vasaros atostogų posėdis 
įvyko spalio 24 d. Dalyvavo vi
cepirm. J. Vaitkus, vicepirm. P. 
Baltakis, sekr. R. Zilionienė. ižd. 
G. Vasaiticnė ir narys J. Vitėnas. 
Buvo apsvarstytas Philadelphijoj 
rugpiūčio mėn. įvykęs sąjungos vi
suotinis suvažiavimas ir vasarą 
surengtos stovyklos Dainavoj ir 
Kennebunkporte. Jau numatytas 
laikas stovykloms ateinančią va
sarą: Dainavoj — liepos 31 — 
rugpiūčio 3 d., o Kennebunkpor
te — rugpiūčio 21 — 28 dienomis. 
Vicepirm. Baltakis pranešė, kad 
Chicagoje baigiamas sudaryti 
kandidatų sąrašas naujai centro 
valdybai. Cia daug padeda Fe
deracijos vadas dr. Petras Kisie
lius. 

Buvo nutarta paruošti laišką 
visiems sąjungos nariams, apsvars
tytas jo tekstas. Laiškas būtų iš
siuntinėtas kartu su rinkimų la
peliais. 

Sis centro valdybos posėdis bu
vo tarsi paskutinis jos kadencijos 
metu, kuri baigiasi šių metų pa
baigoje. 

(v- j.) 

'ATEITIES" PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu rengė, 
padėjo rengti "Ateities" jubilie
jaus vakarą ir išpildė jos meninę 
programą. Ypatinga padėka komp. 
D. Lapinskui, sol. D. Kučėnienei, 
Nerijos chorui, vadovaujamam 
R. Čyvaitės, ir Slibino orkestro 
dalyviams iš Rochesteno. 

Taip pat ypatingai dėkojame 
šventės rengimo komitetui: pir
mininkui dr. K. Pemkui, nariams 
— F Razrr'enei ir A. Rūgytei, E 
Paliokienei, A Rimkienei, A Sle-
- ..-.a:, Pr Razminui, A Tamu
liui, L Rimkui, R. Gražuliui, V. 
Kazlauskaitei, L. Radvilaitei, R. 

Dar yra laisvų vietų GRUODŽIO 22 d. grupėje 

| KAINA #875.00 | 
= (kelionė lėktuvu, PBRMOS klasės viešbučiai, maistas dviese kambaryje) E 

s s 
s Lankysime: Leningradą, Vilnių, Kauna, Trakus, Rygą, Maskvą ir i 
E Helsinki. E 
E Prie šios grupes galima jungtis su papildomu mokesčiu New Yorke ir | 
= & kitų miestų. S 
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s Registracijas pri imame dabar. 
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N u o 
1914 Metų 

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Jums 
Taudingi ir ateityje. 

Šasteltos apdraustos iki 

$40,000.06 

F R A N E ZOGAS 
Preaident 

i 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc. 
Oficialiai praneša jų skaitlingiems klientams, kad 
siuntimas 

APMOKĖTU MUITU DOVANŲ SiuNTiMIŲ 
GIMINĖMS Į USSH 

tęsiamas ir toliau, kaip ir anksčiau per pereitus 45 
metus. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas. 

G A V Ė J A S N I E K O N E P R I M O K A 

Siųsdami dovanų sitmtin} s a v o g i m i n ė m s šventėms , 
geriausiai sute iks i te j i ems dž iaugsmo. 

Siuntiniai priimami sekančiuose ofisuose ir skyriuose: 

GIOBE PARCEL SERV!GE, INC. , 
723 Wa!nut Street, PhHaldephla, Pa, 19106 

TeL (215) . 925-3455 

NEW YORK CENTRAL OFFICE 
246 Fifth Avenue, New York. N, Y. 10061 

T E L . (212) 725-2449 

BALTTMORE. MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301) •— DI 2-2374 

CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
(312}-23o-7788 

NEW YORK. N. Y. 10003 
101 First Avenue 
<212)-OR 4-393* 

MIDLAND 
SAVINGS 

Chicago, Ililaois C M S 
Phone: 254-4431 

ir SUi.i i.-,, iiai.-.ir. A.>:-
Bridgevievv, lDi&oi= SC4.V> 

TeL 598-9400 

CHICAGO. EUL 60632 
V>ft5 \rcher Avenue 
(3i2)-YA 7-59«0 

CLF\TXA\1). n m o »4H9 
3491 West 23 S t 
(216)-74l-S082 

DrtRDiT. M1CH. v>2\>) 
r'2(l M c - i į - n Avenue 
(313>894-5350 

ELTZABETH, N. J, 07201 
956A Elizabfth Avęnue 
r20i 1-3-^4-760* 
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M1CH. 48212 
Jo*;. Canipau Avenue J1415 

(3!3j-36^-S35© 

LOS ANGELES CAL1F. 
284? Sunset BKd. 
(213)-413-0177 

ii 

M* 

MIAML FLORIDA 33138 
«12 N E. 2-nd Avenue 

(305>-737-«704 

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. 
(216)-749-3033 

PH1LADELPH1A. PA. 19123 
1013 N. Marshall Str. 
(215>925-8878 

ROCHESTER, N. Y. 14621 ~~ 
681-683 Hudson Avenue 
(716V544-2151 

SAN FRANC1SCO, CALIF. 94122 
1236 Nrnth Avenue 
{415V564-7981 

ŠEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E. 
(206)-EM 3-5556 

SOUTH RTVfZR, N. J. 08882 
148 Whitefaead Avenue 
(291V257-2113 

VTNELAND, N. J. 08360 ~ 
Parisb Hali. Wcst Landis Ave, 
(609>696.9796 

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison St. 
(617)-798-3347 

MINNEAP0HS. 3VTINN-. 55418 
2422 Central Avenue N- E. 
(«12>-788-2545 

NEW BRITAIN. CONN. 06052 
97 Shuttle iMeadow Avenue 
(203)-244-0829 

BROOKTYN, N. Y. 
72 Nassau Avenue 
(212V389-6747 

11222 

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str. 
(903)-422-433O 

ŠYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. WllbuT Avenue 
(S1SV476-0B68 
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'L EEIKAI AUKITE: NAUJO MUFTŲ SĄRAŠO 
• I - • 

v 

file:///yras
file:///rcher


Keičiasi gyvenimas — 

REIKIA IŠGIRST! LAIKO BALSĄ 
Prieš antrąjį karą Miuncheno siteikimus, jos prisitaikymą prie 

kardinolas Faulhaberis, nore- gyvenamojo krašto papročių ir 
damas priminti savo tautai pa- net. neigiamų bruožų. Ir tai nėra 
žangos reikalą, yra parašęs kny- laiko balso įsiklausymas, tai nė-
gą "Laiko balsas — Dievo ra laiko ženklų skaitymas, o kaip 
balsas". Apie tai jis kalbėdavo tik plaukimas su aplinkos ban-
savo vizitacijų metu parapijose ga, kurioje paskęstama ir lieka-
ir didesniuose susirinkimuose, ma vandens nešamu šapeliu. 
Tuo jis neskatino prisitaikyti na- Kalba, savi papročiai, savitarpiai 
eionalistinei ideologijai, kurią ryšiai, savos ideologinės ir tauti-
skelbė Hitleris su savo partija, bet nės organizacijos — tai veiksniai, 
kaip tik stiprino tautos tikėjimą kurie pagelbsti išlaikyti dvasinį 
ateitimi ir savimi, nes reikėjo indentitetą, žmogiškąjį ir tauti-
gelbėti Vokietiją ir žmoniją. nį "aš" ir susidaryti savo charak-

Voikiečių tauta šio žymiojo terio bruožus, iš kurių būtų ma-
kardinolo balso nepaklausė bent tomas asmuo, o ne masėje pa
tą prasme, kad didelė dalis susi- skendęs daiktas, 
taikė su nacių skiepijama neapy- Nemėgstama, kai primenama 
kaiua kitoms tautoms ir savęs tėvų ar mokytojų pareiga išmo-
kaip tautos ir rasės aukštinimu, kyti vaikus savos kalbos. Tačiau 
O tai buvo tas biologinis savęs tai yra jų uždavinys ir paskirtis, 
aukštinimas, kuris pražudė se- kurios jie negali išsižadėti. Jų 
ną vokiečių galybę, nors nepajė- tautiniai bruožai turi būti įrėžti 
gė sunaikinti kultūros ir sugebė- vaikų ar mokinių charaktery, 
jimų kurti. Pokarinė Vokietija kad gyvenimo pasikeitimuose ir 

Simtie* valandėlei 

B A Ž N Y Č I A - MOTINA 
SR M O K Y T O J A 

Pop. Jonas XXIII išleido sočia- j taus žingsniais, rūpindamasi sie
linio pobūdžio encikliką, kurią I lų gelbėjimu ir evangelijos plėti-

! pradėjo žodžiais "Mater et Ma
gistrą" — Motina ir Mokytoja. 
Tuo ir norėjo parodyti, kad Baž
nyčia, sekdama savo steigėjo Kris 

mu, yra kartu kaip motina susi
rūpinusi savo vaikų sveikata, gy
vybe, ateitimi, Kaip mokytoja, 
Bažnyčia ne tik saugoja Kristaus 
paliktą mokslą, jį skleisdama ir 
aiškingama, taikydamasi sau ir 
taikydama dienos reikalavimams 
spręsti, ii moko žmoniją supras
ti dievišką žodį savo laike ir sa
vo gyvenimo aplinkoje. Bažny
čia, kaip motina ir mokytoja, 

pirmoji atsistatė iš griuvėsių. laiko ženkluose jaunimas susi
rastų savo asmenybę ir, nepra
rasdamas savo tapatybės, rastu Kitas garsus vokiečių rašytojas, 

filosofas ir teologas Romano r* j - . , . . _. priemonių savo asmenvbei ugdy-Guardim savo paskaitose nuolat f. x. , ., . . . " i . . - , , j . . . .- i - ti šiame laike ir šiose salvgose. pabrėždavo, kad reikia išmokti 0 ' ° 
"skaityti laiko ženklus, ir tai sa- . . . „ , . „ ., . .v . . . ,. , . . LaiKo ženklus ypač reikia is-vo laiku, savo aplinkoje ir savo ,... , ^ ., 'Z ,... ,rcoU; ' .; . - . r > M ~ . u i m o k t l skaityti pasauktiems, is-atsakingumo pajautime".Nors kil 
me jis buvo italas, bet vokiečius 
ragino suprasti save, savo tautos 
ir savo kultūros pašaukimą ne 
ateičiai, bet dabarčiai, kada gy
veni ir dar pajėgi veikti pa
gal laiko ženklus, kada gali 
kreipti savo ir savo aplinkos liki
mą norima kryptimi. 

Čia reikia prisiminti ir vieno 

rinktiems ar patiems priekin at
sistojusiems bent dalies lietuviš
kos visuomenės išeivijoje vado
vams. Nėra išeivijoje organiza
cijos, kuri sujungtų tuos dešim 
tis ar gal ir šimtus tūkstančių 
save lietuviais laikančių žmonių, 
nes jos stokoja bendrojo ir būti
nojo pagrindo — savo kalbos. Tai 
nereiškia, kad nėra kitų bendrų 
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KINIJOS KRYŽKELE 
Vidaus ir užsienio politika tebelaukia išryškinimo 

GEDIMINAS GALVA 

Hsi — lienui siūlė daryti pervers
mą. Įgulos vadas tai pranešė Hua. 
Kitas gandas — Čiang Čing orga
nizavo pasikėsinimą Hua nužu
dyti. Mao žmona norėjusi įtikin
ti politinį biurą, jog Hua nepa-

Į iėgsiąs vadovauti partijai ir vals- yra nuolatinė Kristaus liudinin-
' tybei. Hua šį teigimą paneigė ir kė žemėje, kurioje žmogus prade-
Dakartoio Mao Žodžius prieš pat da siekti amžinybės. 
mirtį: "Jei Hua bus partijos pir-1 P oP- Paulius VX skelbdamas 
mininkas, galiu ramiai mirti", j škotų 17 šimtmečio kankinį Jo-
Kaip ten bebūtų su gandais, bet ;^3 Ogilvie šventuoju, taip pat 
tikrovėje jau prasidėjo rimta ko- kalbėjo, kad krikščionis yra pa-
va tarp griežtųjų ir nuosaikių- šauktas visu savo gyvenimu pfr-
jų, kurie šiuo metu yra valdžio- miausia būti liudininku Kristaus 
je.- Hua artimiausias talkininkas * i > paskelbtos evangelijos, būti 
yra ministerio pirmininko pava-

semausių lietuviškų rastų M. n t« «r> . i - » •* i reikalų, kūne galėtų jungti bend Daukšos Postiles jzangą, kur JS . • CL _.,_ , . 
jis kalba apie tautos pagrindą 
gimtąją kalbą 

ram tikslui, bet tai yra tik kai 
kurių priemonių suderinimo iš-

Anksčiau rašytame straipsny
je apie Kiniją, ką tik Mao mirus, 
pasiteisino dvi numatytos gali
mybės: Hua Kuo — fengas pa
skirtas kinų komunistų partijos 
pirmininku ir griežtosios bei nuo
saikios linkmės kova Net ir šie 
įvykiai tebedengiami miglų. Ki
nijos vidaus ir užsienio politika 
dar nepajudėjo iš kryžkelės. 

Tik spalio 9 d., taigi mėnesiui 
praslinkus nuo Mao mirties, pa 
skelbta, kad Mao palaikai būsią ūkius 
balzamuoti ir laikomi viešoje vie
tovėje po stiklu. Politinis biuras 

nistraciją, partijos organizaciją, 
nes ir dabar tebeveikia revoliuci-

i pažeidė daugelį nuosaikiųjų, ku-; niai komitetai, bet ir visuomeni-
rie rūpinasi ne tiek komunistinės '• nę rimtį. Atsirado gaujos, siautu-
ideologijos skelbimu, kiek praktiš- šios miestuose. Kantone, Siane. 
ka veikla didinti krašto gerovę. Vuhant plėšikai pažeidė rimtį ir 
Mokiniai ir studentai užkabino net užpuoiė bankus. Kai kuriose 
paniekos lentas mokytojams, pro- į vietovėse atsirado net kenkėjų. 
fesoriams, vedžiojo lyg gyvulius; *-,..*. . , -

Gneztų]ų pasmerkimas 

liudininku krikščioniško mokslo 
duotojas ir finansų ministeris, 'r tikėjimo savo gyvenimu ir net 
svarbiausias ūkio planuotojas Li \ gyvybe. 
Hsien —n ienas, esąs numatytas 
ministeriu pirmininku. 

Kryžkelėje 

Nuosaikieji laimėjo pirmąjį 
mūšį, bet jie nepajėgs vienu mos
tu sunaikinti ar palenkti Mao fa
natikų, kurie teigia, kad komu
nizmas turi remtis tik partijos re
voliucine stiprybe. Kai reikia pa
dėti nukentėiusiems nuo žemės 

Po savo prisikėlimo Jėzus Kris
tus davė apaštalams įsakymą: 
"Eikite tat ir mokykite visas tau
tas, krikštydami juos vardan Tė
vo ir Sūnaus ir šventosios Dva
sios ir mokydami juos laikyti vi
sa, ką tik esu jums sakęs" (Mt-
28,19-20). Taip pat kita proga 
jis mokė apaštalus, kuriems jau 
greitai reikėjo patiems skelbti 
evangeliją: "Ne jūsų dalykas zi-

drebėjimo, skatinti ūkį, stiprinti įnoti I a i V u s a r valandas, kurias 
"-, bet, 

Branginti savo A 
° . dava. I ik tai padeda rasti oend 

kalbą yra iš tikrųjų savo tauti
nės tapatybės išpažinimas. Daukšos laikais jau buvo pradė-

rą temą tautiniam pokalbiui. 
Tačiau bet kurios organizuo

tos visuomenės dalies vado-jusi veržtis i lietuvių diduome-
' . , . J . . . . . . . . . vai tikrąjį subrendimą parodo, 
nę ir dvasiskiją polinkis kultu- » . -• _ « . -,-. , . .x 

v ,', "T .. . , , kai jie sugeba būti vadai is savo 
nngumo ženklu laikyti lenkų *? . 
, ,? _ v. J . . * vadovaujamos visuomenes tarpo 
Kalbą. Tačiau tautiniam • » . . * . • » * . , . 

,. . . v . . . . . . ir kartu virs jos. Vadovas gerbia-
brendimui, išsilaikymui ir savo L , m i.. . , , .. . . , . • 

mas ne de\ to, kad jis turi koki 

vertės supratimui niekas nebuvo titulą, bet dėl to, kad jis padaro 

gatvėmis, į aukštąsias mokyklas* 
i priėmė mažaraščius, o akademi- j Reikia pastebėti buvusio gy- §v-ietirTią ir spręsti kitus svarbius' D i e v a s nustatė savo valdžia, bet, 
- Į kus išsiuntė į kolektyvinius žemės- j nybos sekretoriaus James Sehlesin- i klausimus neužtenka Mao raudo- i ̂ ai l ^ šventoji Dvasia ant jū-
• ūkius "mokv-tis" komunizmo. Tai j gėrio neakylumą, kuris 23 dienas n o sįc s knygutės pamokvmų Ku- s ų ate's> i*"iS gausite galios ir bū-

buvo pati nekultūringoji revoliu- j praleido Kinijoje. Jis turėjo gerai r;ą vidaus įr Q'K?O oolitikos linkmę s ' t e m a n liudytojai... iki žemės 
cija, siekusi nutraukti saitus su j žinoti dviejų komunistinių kryp- Į nu0saikieji pasirinks, kaip apgink- pakraščių" (Apd. 1,7-8). 

nutarė pavesti Hua tvarkyti Mao j praeitimi ir užsieniu. Apgailėti- Į čių aštrią trintį. Grįžęs iš Kini- ! i u o s s a v o kariuomenę, šiandieną ! $v. Jonas Ogilvie ir buvo toks 
tegalima spėlioti 

'Mano išmone už- •. 
! Didelės miglos vyrauja ir už-

liudytojas, kuris 1615 m. kovo 
10 d. už tikėjimą atidavė savo 

raštus. Kiek ankstėliau pradėtos: nos pasekmės net šiuo metu tebe-į jos jis pareiškė spaudai (U. S. 
šnekos, kad Hua būsiąs Mao įpė- jaučiamos. Daugelis atsakingų ir į Xews. X. 18): 
dinis. Spėliojimas tapo teigimu — gabių pareigūnų buvo pašalin-j sienio spauda per daug karštai \ ̂ . ^ " ' ro l i t iko je" Hua štenKįįa J gyvybe. Tai buvo tikėjimo sain^ 
Hfua komunistų partijos pirmi- ti iš darboviečių. nušvietė abiejų krypčių trintį. L , ^ j ^ m a ž i a u e r z i n t i griež-Į čil* l a i k a i " protestantizmo re-

1974 m. pradžioje Kantone pa-. R e i k a l a * dažnai perdėtas. Dvi, [ ^ ^ s e n u įsLbėgėįimu tebepuo- formacija nepakentė to, ką ji bu
vo atmetusi, nepaisant praeities 

taip svarbu, kaip sava kalba, KU- g e r ą d a r b ą > , k a t i n a v i e n a m a r 

ri turėjo būti ryšys ir pnemone ^ m s i e k i m u j w nmodo ^ 
tarpusavy jungtis prus svetimas lįu% s u o r g a n i z u o j a k u i t ^ n e s , 
}iaxas. visuomenines ar net politines si-

* tuacijas, atkreipiančias savųjų ir 
Tautos pilnutinis subrendimas svetimųjų dėmesį į tautos reika-

reiškiasi ne tik kalba, nors ji yra lus. Kai vadovai reikalauja pa-
vienas pagrindinių veiksnių, bet garbos, paminėjimų, titulų pa-
ir tautinis įsitikinimas, kad pri- brėžimo, j i e pasidaro juokingais 
klausai šiai tautai nuo tėvų ir se- minios žmogeliais ir praranda 
nolių, nuo didingos praeities ir pasitikėjimą vadovavimo sugebė-
įvairių istorijoje įvykusių nesėk- jimais. Tuo atveju mažai kas tiki, 
mių. Tautą iškelia ne tik didžiu- kad jiems rūpi ne tuščias savęs 
liai žygiai ir užkariavimai, bet ir garbinimas, o vadovaujamos vi-
kasdieniniai darbai, kuriais ku- suomenes ar dar svarbiau — tau-
riama ateitis, rengiamos naujos tos reikalai, 
kardos pratęsti tautinį buvimą, Juo labiau neturėtų pamiršti 
pernešami pralaimėjimai ir ne- skaityti savo laiko ženklus ir iš-
gandai. Gali būti patriotų, — ir girsti laiko balsą tie, kurie mo-
yra tokių, — kurie dėl susidėju- ko patriotizmo kitus. Jų patrio-
sių sąlygų ar tėvų apsileidimo ne- tizmas tėra tik įžeidžianti kitus 
moka savo kalbos, bet tai tik ga- veidmainystė, kai jie su savo vai-
limumas, o ne taisyklė. Kuris kais ar anūkais neturi bendros 
persiima svetima kultūra ir pasi- kalbos, kuria galėtų susikalbėti. 
duoda svetimoms įtakoms, grei- Lengva kaltinti sąlygas, vedybas, 
čiau tampa ir svetimos tautos aplinką, bet tokių "patriotų" veid-
patriotu ar kosmopolitu, nesirū- mainingas mokymas yra kitų 
pinančiu jokia tauta, negu savo šmeižimas. Tokiems tuščios gar-
tautos atstovu. Tikras patriotas, bes reikalaujantiems vadams, to-
jei ir nėra išmokęs savo kalbos, kiems tėvams ar seneliams reikia 
visuomet gali ir stengiasi panau- atsakyti aiškiau tautiniu nusitei-
doti visus būdus jis išmokti, kad kimu —dirbti tautai, išlaikyti 
jo kalba būtų ir jo tautinės dva- savo kalbą, taigi savo patriotiz-
sios išraiška. rną. Kitu atveju į tokius neturi-

Kai kalbame apie laikų pasi- me kreipti dėmesio, jų žodžiais 
keitimą, tai pirmiausia turime negalime tikėti, nes jie tik ap
galvoti, kad tie laikai ne visuo- gaudinėja save ir kitus. Lietuvių 
met keičiasi mums geriausia išeivijai reikia vadų, kurie auko-
linkme. Svetima aplinka, ypač tusi tautos reikalams, reikia tė-
išeivijoje, kuri yra plačiai išsis- vų, kurie auklėtų savo vaikus ir 
klaidžiusi, nepaprastai įtaigoja anūkus išgirsti laiko ir savo tau-
jaunuosios kartos dvasią, jos nu- tos balsą. Pr. Gr. 

ninkas. Kas jį išrinko pirmininku, 
ir Šiuo metu nėra tikrų žinių. 
Kandidatą galėjo parinkti parti
jos politinis biuras ir pateikti cen
triniam komitetui. Partijos nuo
statuose ryškiai paminėta, kad jos 
pirmininką renka tik centro ko
mitetas. Ar jis tai padarė? 

Partijos centro komitete, turin
čiame 189 narius, nemaža jų da
lis priklausė griežtiesiems. Ar par
tijos centro komitetas buvo su
šauktas posėdžio? Bent užsienie
čiams šis reikalas nežinomas. Vie
nas reikalas tikras, kad nuosaikie
ji, kuriems priklauso ir Hua, ir 
griežtieji stojo atviron kovon. 

Tarpusavio kova 

Griežtosios ir nuosaikiosios link
mės komunistai priklauso tai pa
čiai partijai, bet tarp jų'vyksta 
seniai prasidėjusi kova. Griežtų
jų sukelta "kultūrinė revoliuci
ja" 1966 — 69 m. suniekino ir 

Reikalas dažnai perdėtas. Dvi 
skelbtas 74 lapų atsisauUraas,Į 8™Pės nesutaria dėl politikos ir;, ^ . ^ ^ K-
rašytas nuosaikiųjų šviesuolių. | a *km asmenys skirtingai suvokia | p a s i e n y { e ] a i k o m o s s t a m b i o S ) n o r S 

Šie žodžiai ne- ,1/ Ten įspėta, kad Kinija priėjo liep-j Pa^mj autoritetą . menkai apginkluotos 
to galą: "Kiniją valdo privilegi- j P«tarnauja nusviesti pastarajai T e n d a Z n o k a i d j m i S ū v i * 
juotieji komunistai. Jie draudžia i r a ! d a i , kai 4 griežtųjų vadai Pe- „ , r S m - J „o1o„u , .0 _ c „ _ f £ _ 
žmonėms galvoti, tyrimus daryti Į k , n e ]>uv° suimti, o griežto-
ar net ko paklausti. Mes negali
me pamiršti juokingo ištikimy
bės šokio: rytinių maleių, vaka
rinės išpažinties, susirinkimų, ku
riuose nuolat skelbiamos partinės 
dogmos". 

Ču parinktas Teng Hsiao — 
pingas, gabus administratorius, 
bet paniekintas revoliucijos me
tu, ministerio pirmininko pava
duotoju buvo griežtųjų pašalin
tas iš pareigų, o vainikai padė
ti ant Ču kapo jų pagrobti. Mil
žiniška minia balandžio mėn. 

soi. Kinai nelaukia rusų puoli
mo, nors jie turi didelę ginklų 
persvarą. 1969 — 71 m. grėsęs už' 
puolimo pavojus jau praslinkęs. 

Sovietai po Mao mirties pasi
darė nuosaikesni ir santūresni. 

šios linkmės šalininkų padėti į 
kalėjimą už Mao turimos valios 
pareiškimo platinimą. 

Ne juokams nuosaikieji Šan
chajuje organizavo milijoninę Maskva pergyvena laukimo me-
minią, kuri šaukė: pakarti ketu-i tą, kai Pekinas bus pasiruošęs de-
ris šunis, t.y. griežtosios linkmės ryboms pašalinti esančius nesuta-
vadus. Ateina gandai, kad kai ku- rimus. 
riose vietovėse griežtosios linkmės j JAV ir kom. Kinijos santykiai 
šalininkai provincijoje buvę nu-j priklausys nuo Maskvos —Peki-
zudy*1' Į no derybų sėkmės. Šiuo metu jie 

Keturi griežtieji vadai, imtinai yra dalinai įšalę ne dėl Taivano, 
Mao paskutinė žmona Čiang Čing, bet dėl Kinijos saugumo, nes Pe-
daug kuo kaltinami. Gandų kinas nėra tikras pavojaus metu 

rinkosi protestui. Griežtieji buvo daug, o tikrovę težino keli tylį as- sulaukti amerikiečių paramos, 
smerkiami. imenys Pekine. Vienas gandas, 

"Kultūrinė revoliucija", kuriai j kad Čiang Čing dar prieš Mao 
Visose srityse Kinijos ratai įklim

pę ir dar vyrauja nežinia, kuriuo 
pritarė Mao, pažeidė ne tik admi- '< mirtį Pekino įgulos vadui Čen keliu pasuks jos vežimas. 

ir tradicijų. Jaunas jėzuitas ku
nigas nepakluso pasaulietiškai 
valdžiai, nes dieviškas tikėjimas 
jai nepriklausė. Ogi tiek anksčiau, 
tiek ir vėlesniais laikais pasauli
nės valdžios morėjo pasiekti žmo
nių sąžines ir nustatyti net" jai, 
kas yra švenčiausia pačiam žmo
gui — jo tikėjimas, jo noras sa* 
vo tikėjimą išpažinti ir liudyti". 

Neretai anksčiau ir vėliau prie
vartą naudojo ir religinės bend
ruomenės, tartum tikėjimą būtų 
galima kaip medį įsodinti, kur 
kas nori ir kaip kas išmano. §k> 
meto ekumeniniu požiūriu tai bu
vo šiurkštūs laikai, kuriuose 
krikščionys savo tarpe darė kan
kiniais savo brolius. Bet Bažny
čia, kuri yra motina ir mokyto
ja, pažįsta žmoguje esantį ir dai
nai pasireiškiantį blogį, kuris ne-

(Nukelta J 5 pusi.) 

Lietuvių-lenkų byla 
ij . DADJAUSKAS 

Nuo pat savo atvykimo į Vilnių tuo klausimu bu-

pasirengę toli einančioms nuolaidoms lietuvių atžvil- šimtmečio metais. Memorandume, pateiktame 1904 m. 
gįu, jei turėsime reikalą su žmonėmis a r su vyriausy-- liepos 13 d. Tokio mieste, t.y. dešimt metų prieš pra

šu Kaunu per Vidurinę Lietuvą. Man atrodė, kad sąjun
gininkai vien pirštą bate tepa judins ir tuo viskas baig
sis. O pačioje Lietuvoje atsiras dar pakankamai lie
tuvių, kurie priims jiems primestą sprendimą pavida
le dvikantoninė8 Lietuvos, surištos su Lenkija. Buvau 
įsitikinęs kad tai yra paskutinė proga klausimą per
kirsti kardu ir, jei ją pražiopsosime, laikas veiks prieš 
mus. Buvau taip pat įsitikinęs, kad Rusija ir Vokieti
ja viską padarys palaikyti lietuvių-lenkų antagonizmą. 
Tas savo pažiūras pateikiau specialioje sekmadieni-

Iš KATALIKŲ VEIKLOS I ruota nauja bažnyčia, pašvęsta Į nėję "Gazeta Wilenska" laidoje. To numerio motto 

be, kurie iš antilenkiškos politikos nedarys savo es
minės linijos ir savo buvimo pagrindo. Tą esminę min
tį reikia vis pabrėžti pasikalbėjimuose su lietuviais ar 
su svetimšaliais kiekvienam žingsny. Įrodymų apie da
bartinės lietuvių linijos priešiškumą — netrūksta"... 

Juos išvardinęs teigė, kad, nežiūrint to, jis vis sie
kia bendradarbiauti su lietuviais. Jei ne tai, — rašė 

vau pesimistas. Galvojau, kad Pilsudskio koncepciją i toliau — "tai aš asmeniškai seniai būčiau davęs įsa-
Lietuvai galima primesti tik po Vilniaus užimant Kau- į kymą savo kariuomenei žygiuoti tiesiog į Kauną ir ten 
ną arba visiškai atsisakyti minties Varšuvai susitarti nušalinti apsišaukėlišką vyriausybę, vokiečių apmoka-

I lenkų palaimintojo Makstmilijo-
Romoje pasibaigė Italijos Ka-Į n o R o l b ė g ^ ^ N a u j a b a ž m ? _ 

talikų akcijos jaunimo atstovų-.^ g p a n d a u p r i e m j e s t y j e buvo 
suvažiavimas. Trys šimtai su-' 
važiavimo dalyvių, atstov^ujan-

šešiem tūks-

| pastatyta kaip simbolis lenkų ir 
! vokiečių tautų susitaikinimo. 

čių daugiau negu sesiem tu**- ; P a l a i m i n t a g i s Maksimilijonas 
tančiam Katalikų akcijos J a u m - j K o l b e k ^ žinoma, buvo nužu-
mo grupių visoje Italijoje, svare - . . . . . 

u * r i s i m i -^„r,1«,rt „*/*„ ižudvtas Auschwitzo koncentrate katalikiškojo jaunimo užaa-Į 
vinius dabartinėje visuomenėje! cijos stovykloje 1941. Paaukoda 
ir_ jų praktinį įgyvendinimą, mag savo gyvybę, jis išgelbėjo 
" Vakarų Berlyne buvo konaei* nuo Birues vieną sausos tėvą. 

buvo poeto Lubucz-Zahorskio eilėraštis, užvardintas 
*'{ Kauną!" 

Tačiau, kardu jau perkirtęs Vilniaus ir Vil
niaus krašto likimą, komendantas nenorėjo ginklu už
imti likusios Lietuvos dalies, nors numanė apie Kauno 
"piniginį priklausymą nuo vokiečių ir ryšius su bolševi
kais". Tačiau jame vis vyravo noras "sugyventi ir bend
radarbiauti su lietuviais". Buvo pasirengęs nuo
laidoms. 

1919 metų rugsėjo 5 d. laiške gen. Szeptyckrui da
vė šitokias instrukcijas: "Vedant derybas lietuvių by-
lūje. pamina Bustu turi būti pabrėšimas, kad esame 

mą ir jų sudarytąją. Tikiu, kad įvykių raida ir man ge
rai žinomas lietuvių tautos nenoras gyventi rusų ar 
vokiečių pavaldume turės privesti, ir man nepanaudo
jus jėgos, prie linijos pakeitimo lietuvių tarpe" (Archi-
wa Instytytu Jozefą Pilsudskiego w Ameryce). To jis 
tikėjosi, sudaręs Vidurinę Lietuvą. 

Tuo tarpu "Gazeta Wilenska" vis aiškiau pasisa
kydavo prieš Vidurinės Lietuvos valstybingumo savi
stovumo stabilizaciją. Kiekvienas išvykimas į provin
ciją man patvirtindavo, kad Vilniaus krašto gyvento-

sidedant pirmajam pasauliniam karui, tarp tautybių, 
besipriešinančių rusiškajam imperializmui, taip pat iš
vardino ir lietuvius. Juos tada priskaitė prie "neisto
riškų" tautų, kurios "kovoje su imperija negali būti 
savistovia jėga ir esmėje arba pasiduos lenkų įtakai, ar
ba pasiryš vien tyliajai opozicijai, svajodami vien apie 
kai kurias tautines laisves rusų imperijos ribose, be 
noro visiškai atsiskirti nuo valstybes ir egzistuoti sa
vistoviai". 

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje paskelbiinas 
Lietuvos nepriklausomybės, nutraukiančios praeities 
ryšius su Lenkija, jam buvo staigmena. Neįsivaizda
vo, kad antroji Žečpospolita, tiesioginėje linijoje pirmo
sios įpėdinė, galės nusikratyti glaudžių valstybinių ry
šių su Lietuva. 

Pilsudskio planų, ėjusių ta kryptimi, pagrinde 
taip pat tūnojo nepaprastai stiprūs emociniai asmeniš
ki elementai. Gimė Vilniuje, bet per Bilevičitts buvd su
rištas su Žemaitija. Buvo palikuonis giminėsy kmaos 
giminystės ryšiai siekė visus Lietuvos Didžiosios Kū

jai, kai tik turės progą laisvai pasisakyti, pasisakys už' nigaikštystės užkampius (autorius šį reikalą nusvfe-
priklausymą prie Žečpospolitos. Pasiremiant Vilniaus I tęs korespondencijose į "Gazeta Polska". Ja s galima 
seimo 1922 metų vasario 22 d. nutarimu, Vilniaus rasti Lenkų Bibliotekoje Paryžiuje, 1934, 1935 ir 1938 
kraštas tapo lenkų valstybės provincija. 

Tokiu tad būdu pirmaisiais mano politinės veiklos 
metais prarijau lietuvišką bacilą. Ir nors po to greit 
savo susidomėjimą sukoncentravau prie lenkų-vok iečių 

metų rinkiniuose. Žiūrėk "Juozo Pilsudskio vaikystes 
dienų šalis", "Wiadomosci", London, 3.10.1965). Lie
tuva, visa Lietuva buvo jo gimtinė. Jis ją mylėjo. Ta
čiau išimtinę meilę skyrė Vilniui. Ne kartą parodyda-

santykių bei tautybių klausimo poversaiinėje Europo-, vo savo jausmus to miesto atžvilgiu. Atmintina yra 
je, niekad jo nenusikračiau. ; Pilsudskio kalba Vilniuje apie Vilnių — "mieląjį mies-

. tą", apie jo mūrus, kurie jį vaikystėje mylavo ir ku-
! riuos jis laikė "mūsų didžiulės kultūros ir valstybūa 

Pilsudskis pažino lietuvių atgimimo, tautinio sąjū- i galios" simboliu, 
džio istoriją, pradėtą aštuoniasdeaisitaiaiais praeitojo (Sus aaujuu). 

Iš Berlyno į Kauną 
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Vlikas kreipiasi į visuomenę 
Iš Lietuvos eina žinios apie 

okupanto vykdomos priespau
dos sunkėjimą ir apie vykdomo 
teroro faktus bei padarinius, te-', 
roro prieš pagrindines asmens 
teises, teroro prieš religinius lie- j 
tuvių jsitikinimus, teroro prieš į 
l ietuvių kalbą ir lietuvių tauti
nį susipratimą. 

Priminkime tik vieną kitą 
faktą, apie kuriuos byloja Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika. Prisiminkime, kad ir Ba-
lio Gajausko atveji, kuris išken- i 
ėjęs 25-rių metų tremtį, neturi | 
sąlygų savo tėvynėje gyventi ir 
padėti paliegusiai motinai. Pri
siminkime vaikų tardymus Vei
sėjų ir Leipalingio gimnazijose. 
Prisiminkime Tamonio ir kitų 
savo gyvybės netekusių kanki
nių atvejus, apie kuriuos mus 
informuoja LuK.B. Kronika ir 
"Aušra". 

Nežiūrint viso to, lietuvio 
dvasia Lietuvoje nėra palūžusi. 
Priešingai, lietuvis su okupantu j 
kovoja vielai protestuodamas ir; 
veikdamas pogrindyje: L.K.B. j 
Kronikos ir ' 'Aušros" spausdini-, 
mas bei platinimas yra didvy
riški darbai. Jie yra kova pilna 
to žodžio prasme, nes yra susi
ję su nuolatiniu pavojum laisvei 
ir gyvybei. Mūsų saugiai išeivi
joje gyvenančių pareiga yra 
jiems padėti. O padėti mes gali
me, be kita ko, šitaip: 

1. radijo bangomis skleisti 
Kronikos ir Aušros žinias pa
čioje Lietuvoje, tuo būdu prisi
dedant prie t ų leidinių platini
mo; 

2. skleisti žinias apie padėtį 
Lietuvoje laisvajame pasaulyje, 
veikti viešąją nuomonę, kad tuo 
būdu bent dalimi padėtume tiem 
mūsų broliam, kuriuos pasiekia 
KGB ranka. 

Šiuo metu šie uždaviniai yra 
svarbiausi Vliko uždaviniai. Dėl 
to Vl ikas plečia savo informaci
nę tarnybą. Vlikas rėmė. remia 
ir toliau rems Lietuvių Kunigų 
Vienybės anglų kalba leidžiamas 
L.K.B. Kronikas. Kaip Tautos 
Fondo pirmininkas savo kalboje 
pabrėžė, mūsų ginklai nėra te

roro priemonės, bet t i esos žodis 
ir raštas. 

Kovotojai tėvynėje laukia iš] 
mūsų ryžtingesnių ir pave ikęs- j 
nių pastangų. Kaip naujoji A u š - ! 
ra tęsia devynioliktojo š imtme- j 
č'o kovą už tiesą ir l ietuvybės iš-
laikymą su nepalaužiama vilti-į 
mi išvyst i dienos šviesą, ta ip 
juo labiau mes turime pareigą 
rankų nenuleisti. 

Kviečiame visus dosniai ir ne-
de'siant atsiliepti į Tautos Fon
do vykdomą vajų ir iš a n k s t o 
nuoširdžiai dėkojame. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas 

— Tyra Širdis nelengvai įbau
ginama. 

Shakespeare 

Paieškoj imas 

V E T E R A N Ų 
LUltt lA&TEN INKAI 

J A V Veteranų spaudos sąjun
g a lapkričio 7 d. 5 v. p. p. Balze-
k o lietuvių kultūros muziejuje 
turės savo naujos valdybos į-; 
vesdinimą. Naujas prezidentas' ^ J o r * i i š Lietuvos, iieško » -

, T * , f- u • v o motinos STASfcS VAIČIŪNIENĖS, 
y r a Arme Matanky. Jis yra bai- ^ asiks(i!ln g y v e n o : 5 2 H u d s 0 n 
g ę s Chicagos universitetą, k u r Ave. Brookiyn, N. Y. 11201, 
Studijavo politinius mokslus, b e t Ją pačią, arba žinančius apie 
dirbo kaip žurnalistas laikras- j o s l i k i m a - ** a d r « * - nuoširdžiai pra-

f , . . . . m ^ „.•„„ š o parašyti nurodytu adresu, už ką 
čiuose ir televizijoje. Tarp vice
prezidentų yra ir lietuvis Jonas 
Galminas. 

C LA SSI Fl ED GU ID E 
B E A L E S 

• • • ^ • 

T A T E B E A L 

PAVOGTAS DOKUMENTAS 

nuoširdžiai dėkoja. 

Rašyti: 
Mrs. Bronė Labanauskas 
6643 So. Knox Ave. 
Chitago, BL 60629 

Harry Jonės buvo Chicagoje | i l f m i f i „ u l l i n m t i n i i n | l t ) | | | | | | | l l l | | | | | | i n i 
nekaltai pasodintas kalejiman. 
Paaiškėjo, kad v a g i s buvo pag
robęs jo šoferio leidimą ir, k a i ! 

MIAMI BEACH VILIOJA 

Mūsu kolonijose 
Gardner, Mass. 

— Lietuvių bendrovė i šr inko 
valdybą 1977 metams. P irm. 
Thomas Piontek, vicepirm. Mi-
chael Piontek. J a m e s E a c m a n 
prot. rast. , Vil imas Višn iauskas 
fin. sekr., Antanas D a u k a n t a s ; 
direktoriai; John Kacenas, An
tanas Aukštikalnis , John Pol
cholpek, Janke Polcholpek, A n n 
Polcholpek. 

Nauji nariai priimti b u v o : 
Patricia Daukantas . V a n d a Go-
guen, Veronica Rakonza. 

Atholio ir Gardnerio vy
čių 10 kp. išrinko sekančią val
dybą: dvasios v a d a s kun. J. Ste
ponaitis, pirm. Vil imas Višrdaus 
kas. vicepirm. Howard Beav-
dette, kas . Nellie Melaika, fin. 
sekr. Leonard Davidonis . prot. 
rast. Kazys Genaitis, telef. pirm. 
Pauline Rogers. 

Nauji nariai: Pauline R o g e r s 
ir Alioe Harasimowich. Nar ia i 
atšvęs Vasario 16-ją, šv . Kazi
miero šventę k ovo mėn.. pri ims 
Nauj. Anglijos vyčius balandžio 
mėnesį, konvencijos m e t u š v . 
Pranciškaus parapijoj. Koresp. 

Neužmirškit rudens grožio Floridoj 
polici ja- v a g į sulaikė, jis parodė j J K Š S kotelių pnfc Okeano.! 
^ J T T » , •! Kambanų kainos dabar labai numažin-
svetuną dokumentą, pagal k u r i j a ^ ^ pensininkams - 3 bioka. 
surašė protokolą ir vėliau paso-1 nuo okeano — kambariai tik pc $70 į 
dino kalėjiman pavogto doku-j mėnesį Rašykite: 
mento savininką. Tik teisme \ORWYN APTS. 

Mūrinis — 26 metu. 3 butai: 5 — 
5 — 4 kamb. Visi išnuomoti. Namas 
labai geras. Prie 71-os ir Moeart. 

Mūrinis — \l/z aukšto. 2 gražus bu
tai — 5 kamb. su 3 mieg. ir 4 kamb. 
su 2 mieg. Namas geras. Prie 72-os ir 
Mozart. 

Brokeris P. 2UMBAK1S 
PR 8-6816 

Savininkas parduoda dviejų butų 
namą. 2 miegami. Marquette Pke. 

Skambint M5-3556 

PAJAMŲ NUOSAVYBE 
3 butai. 2 krautuvės. Geram stovy. 

Vienas butas 6 kamb. (3 miegami); 
\ du butai po 2 mieg. 

ARBA 
Giminingom šeimom gyventi mūr. 

bungalow. 5 vonios. Natūralus židi
nys. Ant biznio gatvės, šalta tuščias 
sklypas. 

E S T A T E 
i i I I i i m » • 

BONU S 
ševen 

B R I C K 
Brick 2 story, fuU basemen: 

rooms, large lot — $34,500 

LEMONT REALTOR 
0738 So. Pulaski — Phene 284-7347 

M. A. Š I M K U S 
SOTABY PrBLIC 

IACOMTC T A I OSBYIOE 
4259 S. Maplevrood, teL 954-7450 

Taip pat daromi VSRTiMAJ 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomu 

PILIETY383 PRAŠYMAI tr 
kitokį Mankai 

buvo v i s k a s išaiškinta. 

N AM U APŠILDYMAS 
Taisau s e n u tr sodedn naajne pa 

Pigiai t&ralao taipgi tlrrinju» 
Ir petOtrbu dSl dnjn. I*"do nalnm 
tfldytaToa. KrHpUi 

A. BANYS — teL 447-8806 
• • ^ ^ w • • • • • • 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o 
10% — 20% — 30 puriau mokėsite 
u i apdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pas 

F RA N K Z A P O L I S 
32*8 H W<*s* »5tti Street 

Chicago. UlliK.i-
Ttrfei. GA 4-8654 

o<x>o<x><><>o<>o<x>o<x>ooooooo<><>c 
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TELEVIZIJOS 
M I 6 L I I I A S TY 

Spalvotos ir Paprastos. Radiju 
Stere© ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69th S t , teL 778-1486 
lllllllllllllltllllinnuilllllllillllilliuilliliii 

126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLA. 33139 

arba 
TOWN & SURF Apts^ 

9024 eoitrns Ave. 
SURFSIDrl FLA. 33154 

Skambinti —. SfcRGALTIS 672-4903 
niiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

000<KX>OOOOOOjO<>0<M>0<K>0<>0<><>< 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir saujai įrengiu vonias 
virtuves lrnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po d v. vsJk. 
• O O O O O O O O O O C < X X X X X X K y K > 0 0 0 0 < 

SIUNTINIAI Į LIETUVE 
f r kitus Kraštus 

McKEY & POAGUE 
12247 S. Hartem — 36M226 

2 butai po 5 kamb. mūr. 71 ir Faii*-
lield. Gar. Pasiūlymą*. 

4u . ir tįį kamb. mamai arba pa
jamos viršuje, lis metu švarus mūr. 
71 ir Socraiuerito. Gar. Pasiūlymas. 

Taverna ir 6 kamb. mūr. M. P. 
Gar. $28,900. 

• kamb. 20 metu mūr. 7 2 ir Socra-
mento. Cectr. vėsinimas. Gar. Pasiū
lymas, i 

2 butai po -»Vį kamb. 25 metų mūr. 
70 ir Califomia. $34,500. 

5 kamb. 20 metų mūr. 71 ir Ho-
man. Įruoštas skiepas. $32,500. 

4. kamb. 20 meto mūr. 71 ir Cali-
tornia. 50 p. sklypas. $2!>,90O. 

U buto 19 metu mūr. 69 ir Cali
fomia. Tik pasiūlyk it. 

L E O N A S R E A L E S T A T E 

2 5 5 1 W. 71 St. 925-6015 

BRIGHTON PARKE — 2-jų sei
mų liuksusinis namas. Daug prie
dų. 2 mašinų garažas. $53.900. 
Skambinkite po 2:30 vai. popiet — 
tek*. 376-8517. 

Savininkas parduoda liuksusini 2-
jų miegamų namą. Uždaras por-
čius, įrengtas rūsys, centr. oro vėsi
nimas, 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Apvl. 68-os ir Pulaski. Skam
bint 582-4898. 

73-čios ir Mozart apyl. savininkas 
parduoda 7 kamb. mūr. namą. l į£ 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A v e . : V O o i o s 2V2 maš. garažas. Tuojau 
Chicago, I1L 60632, telef. 927-5980 • galima užimti. Skambinti po 6 v. v. 

, - . - , — , - , — . . . —. ; (šeštad. ir sekm. visą d.) 5984)848 

Bfcrvvyn — By owner. Kear Cermak 
aixi East Ave. Corner brick 3-flat. 
Cort pietely remodeled owners 3, 
bdr. apt. with centrai air-cond., and 
2 large one bdrm. apt Brick 2-car 
gar. Clean. Low taxe&. Mušt be seen. 
Upper 60s. 484-8831 

VYRAI f& StOTERYS 

M E K OR W0MEH 
T0 SELL INSURANCE 

KitH)ft"t. commiasions and bene-
fiU. Coatact 

Xr. lames oz Marilyn 
Tel — 321-4688 

K A V I N - E I 
reikalingi 

Padavėjai ir padavėjos 
Reikalinga kalbėt angliškai. Kreip
tis nuo 2 iki 4 vai. popiet. 

W!MPY GRIUS 
22 W. Mosroe St. Room 12M 

B A R T L E T T A R E A 
OLDER COLTLE NEEDED 

Ta do grounds work and house-
keepmg in exchange £or remodeled 
eoach house and salary. No Chji? 
dren. Fhoae — 837-5135 

— 

HELP WANTED — MOTERYS 

Tuojau galėsite užkilti. Savininkas 
parduoda mūr. bungalow geroj vietoj 
Ford City apyL Nauji kilimai. 2 di
deli miegami. Oro vėsinimas. Pilnai 
atremontuota virtuvė, yra indams 
plauti mašina, šaldytuvas ir virimo j 
krosnis. Plytelių vonia. Pilnas rūsys. 
Potvynio apsauga Patio, didelis kie
mas. Prašome kalbėti angliškai tel. 
399»134£ arba 735-5950. 

Juo mažiau žinančiųjų tavo 
problemas, juo mažiau t a u ja s 
primenančiųjų 

Patricia Clafford 

H M t M O H M M l » » » M I » m 
MARIJA NORElKLTNft 

VYTAUTAS 2UKACSRA? 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

! Abai pat^ldaajamcM geroe rūi&ce 
prekes. Vfa -?a- t! Enmpoe -*i»dčUo 
2608 W. 6»U) SU. Cailcago m. «0«9t 

TEL. — WA 5-2787 

N O R I P I R K T I 

WAMTED OLD COMIGS 
I pay top prices for old coraic books: 
Big Little books, Radio premiums and 
old BasebaM cards. Paying up to 
$500.00 for box of old comic books 
(late 1930's and '40's). Call Macfc 
Jerkaitis, 349-2718 after 5 p.m. 

! ! M A S 
M O V ! N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių a t s tumų 

823 WEST 34th P L A C E 
Tel. — FRontier 6-1882 

CRYSTAL LAKE 
IR APYLINKĖSE 

Namai — Bizniai — Sklypai 
2emė investavimui 

E S S E X - C 0 S T E L L 0 
R E A L E S T A T E 

Ofiso teL 312-639-5561 

Namų teL 815—459-3758 

PROGOS 0PPORTUNTriE8 

1976 KALfiDŲ SEZONO EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ 

Gruodžio 16 iki gruodžio 30 — $999.08 asmeniui 
18 BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO 

1$ kitu miesto karnos pareikalavus 

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

Aplankysime ir Kauną. Romoje turėsime Kalėdų pobūvį ir bi
lietai i West End teatrą Londone. 

Del daugiau informacijos arba registracijos prašome kreiptis: 

ALGIRDAS MITKUS 

ELEONORA GREGAJTIS 

EUROPA TOURS 

GALAXY TOURS 

MRS. Į. TAMOŠAITIS 

Newton, Mass. 817—969-11M 

Detroit, Mich. 313-485-3714 

Cleveland, Otaio 21S—692-170i 

West Coast 213—6824791 

Mass. §17—237.5592 

Dr JULIUI ALGIRDU' PAMONU* 
tragiškai žuvus, žmonai INGRIDAI, sūnui D A L I U I ir 
art imies iems gilią užuojautą reiškia 

Julija ir Vytautas Sauliai 

ROMA • I 

LŠST Klaipėdos Jūrų Šaulių kuopos m o t e r ų vadovei 
sesei Reginai Latoiienei, šeimai ir motinai, jos brangiam 
broliui 

A. f A. 
FERDINANDUI GINKUI 

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Kuopos Valdyba ir šauliai 

Barber Shop for sa le or for 
rent. 2 chairs. 

424-3348 

TAVERN - RESTAURANT - ROOVfS 
1 Well established in do\yntown area 
I of northern AVisconsin commu-
į nity. 24 ft. bar witb bootbs. seats 30. 
| Also package liquors. Restauraat has 

seatinic capaciey of -40: -3- •bedrofai 
apt. plūs ten sleeping rooms. 58 ft. 
main street frontage. 1 building 
with centrai heating system. Owrter 
plans retirement. $125,000.00. Write: 

Haroid GIHey, 82 So. Brown St» 
Rhinelander, Wisconsin 54501 or 
call (715)-362-2305 for terms. 

MISCB9LL.ANEOUS 

M O V 1 N G 
UBKftNAS peilcnHKto baldos ir k*, 
tos daiktu*. IT H toli miesto 
raaJ ir i» ln» apdraoda. 

TfcLEF. — WA 5-8A6S 

ooooooooooooooooooooooooc 
V A L O M E 

Ptamoatrje tr vaSkaojsme 
viso roSh) grindis. 

I. BCBNTS — TeL R E 7-6168 
CK>0<><X>0«<><><>0<>0<>000<>0<>00<>00 

SU SAVAIS APLINKUI 
l Į į aukšto maras. - auto mūr. ga

ražas. Originali 25 metų gera statyba. 
Frdvūa 2 batai. Senut* nepajėgto, 
turi parduot. Jlarąnette Pke. Pigiai 
$32,00t»~.' 

(•raius ir tvirtas 7 kamb. mūras ir 
mūr. garažai Arti mokyKl^j Mar-
quetta Pke- Po Naujų metų vyras 
keliamas :<itur. R«ikia pirkėjo su 
$5.000.09 savu r>inigų. 

Vienintele stilinga 6 kambarin * 
metu rausvo maro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marąuette Parka.. J29.750.00. 

Ant Hiekory kalne prie ažnoln 11 
metų 7 kambarių rezidencija ir 2 
auto garažas. Savininkas tigonis par
duoda už $52.700.00. 

Mūrinis - medinis pajamo namas. 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys. Har-
nuette Parke. $29 90O.00. 

17 m^tn dMeiis 2 aukšta mūras 
ir 2 auto' mūr# garaia*. "Radiant" 
Sildvraas. Marojiette Parke. 
*3!».00«.eo. 

Platus lotas arti it. Kryžiaus ligo
nines. Pigus. 

vALDiS REAL £S T iT£ 
2825 West 7lst JHreet 

TeL 7S7-7200 arba 787-8534 

S E C R E T A R Y 
DOCTOR'S OFFICE 

10:30 to 12:30. 4 days a week 
Near North — Miehigan Avenue. 
Permanent. 

PHON£ — >U 2-5S83 

Reikalinga ŠErMlNIN«t, Lake 
Srtore Drlve bute. Lengvas namų ruo
šos darbas ir kūdikio prižiūrėjimas. 
Sąlygos gyventi vietoje. Geras susi
siekimas. 

Prašome skambinti 549-6899 

86 metų amž. vyrui reikalinga šei
mininkė namų ruošai. Gyventi vie
toje, pilnas išlaikymas. Dėl sąlygų 
susitarsime. Rašyti — K. Dima, 
52 — 4Sth Ave., St- Petersburg, 
Florida, 33796. 

A S S E M B L E R S 
Light assembly vork. Some exper. 
nece96ary. Apply in person — 

HOOF PBODUCTS COMPASY 
6543 So. Lantmie Avenoe 

CHICAGO. I1AJN0IS 

HELP W A N T E » — WOMEN 
FOR IJTE FAOTORY WORR, 

"Wtll train. Cempany Benetits. 
AC»E COIL A 

TRA>ŠrORMTRR COKP. 
1«H) W. tTrigbtnood Ave. 

An Bcrual Opportunity Etcployer M/F 
HOUSEKEEPER — PLATN COOK 

For two adults. Near north. New 
apt, ave in, pwn room, bath & T.V. 
Top salary & home for right person. 
5 day week Recent references. 
Englisn necessary. 

TEL. 842-8969 

BCTŲ NUOMA YOtAS 
Tuojau pat reikalinga moteris pa

žiūrėti 4 savaičių kūdikį Hyde Parko 
• — j apyi. Lengvas namų mošos darba^. 

\ i >—«« .' 30 dol. į sav. Skambint 643-9992 arba 
«mąj — įMome Tas ; 5̂3-27*2 

BELL REALTY 
Į p \ ;~ T" \ i t- i ! » 

6456 8«. Kedale Ava, — 778-*^-° 

crj-T ANTEB — VYKAI 

fAIII R M I Estafe 
Geras investavimas — 6 butų apt 

Netoli jūros, tik $25.000 įmok§t Kai
na $92,000-

6 kamb. namas prie juros ant 95-
tos gatvės. $38,000. 

711 9$th St_ Miami Boacii, FL 
teL (965) 944-3586 

ROM 

: n i « t i n l i l I I C l t l i ! i i f ' i ' I i i ' i lH i l i l ! 

4 Mtegaaan Georclaa. 134 
vonioa. Platus totas. Centrarrnia v8«l-
aimaa Tik JI .K0 jmolrin A99L 
ta-oa Ir Whinple. 

S botn mūr. >~anjas paraiaa. % «i-
diniat PUaaa -fiaya. m . 8 0 0 . Apyt 
72-oa ir Arteaian. 

70 tr Tatmaa. Mūr. 1% aukSto. 
S butai Ctoros pajaaaoa. Tik *2«,S6». 

PR 
A T T E N D A N T 

Opportunty exists for a boiler ąV 
tendant. Mušt be licensed by me city 
of -Chicago. Able to operate & «ain-
tain ga? fired. high pressured steam 
generating equipment. 7 day schedule, 
$7^p per ar. Excellent fringe banefits. 

Please call -
KARLSTRAND 

TOOTSIE ROLL INPUSTBTO8 
te l . 581-B100, Ext. 352 
4n «a.ua4 onportuBity «mpioyer 

Cū. 

Mylimam tėvui 

INI EDUARDUI MALGANUI mirus, 
jo dukteriai REGINAI PETRAUSKIENEI ir j 
reiškiame gilią uiuomutą \x kartu &udfaw 

seimai 

Gražina ir Vitalius DamljgBaičiai 
Eleonora ir dnozas ŠalfKitof 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Jvatrių prddų pA-drlnkrmaa ne-

hramcUi A mAso iarartOk* 
OO^IOS PARCELS EXPREBS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

aaas s. Hi»i.-<t«i st. cMmen m. N M 
2501 W Hftth St., ClUoasOk IIJ-. 60«3a 

Tetef. 925-27S7 -^ 254-5920 
V. Valantisaa 

o o o o o o o o o o o o o o o o c t o o o o o o o o c 

i O O O O O O O O O O « 0 0 0 < X > 0 » 0 0 « 0 0 0 0 

TELEVIZ IJOS 

4243 W . 63 Street 
TeL 767-0600 

13oth & Archer Av., Lemogt, B. 
TeL 257-5861 

AHIttilHHHiHiUitt4IUHI,«4i4Mi*ilUiU)M> 

M I G L I N A S TV 
RpmJrotna ir P*orm«+̂ «» EadijftL 

Stere© {? Oro Vesmts^J 
Pardavimas Ir Taisymą? 

M I G L I N A S T T 

Erdvos mūr. 5-jo mieg. bwngalow. 
Į vakarus nuo Califomia Ir 62-os. 
Nauji aluminum langai Ir garažas. 

VĄ anksto mftrmls. Puošnus bu-
taa Mvtnmknl ir geros pajamos. Ar
ti 59 !T Talman. 

Petaiagas brvi st i r i mas — 3-Jq 
tpartmentų medinis ir patalpa biz-
(Bot ?wd taksai. Urtghtofl We. 

| | M | I T I S *EIITY 
fjtAin M»<y — biriom* T*x 

7$U W. aSM Str*e* _ 438 W!8 

N.MOM04VMA — FOR R E N t 

Išnuom. 5 kamb. būras (2 mieg;.') 
1-me aukšte. Gazu šildymas ir kerš
tas vanduo. Taip pat išnuom. kam
barys vyresnio amž. moteriai ar vy
rui prie vienos moters. 478-4435. 

I5NU0M. 5 kamb. (2 mieg.) butas 
2-me aukšte apyl. 71-os ir Campbell. 

Skambint 925-7194 

Gage Parke lsnuom. 4 kamb. bu
tas rūsy. Kabinetu virtuvė, virimo 
pečtas Ir Šaldytuvas. Skambint po 
4 vai 778-1831 

Reaakyt tuos bisneruič . 

skeibiasi "Drauge". 

-~-—r^-
k u n * 
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M ŪSŲ KOL ONIJOSE 
Worcester, Mass. 

PALAIDOTAS 
A- A. VINCAS DABRILA 

Spalio 24 d., širdies smūg'o iš
tiktas, šv. Vincento ligoninėje 
mirė Vincas Dabrįla, 75 m. am
žiaus. Velionis gimė. augo ir gy
veno Lietuvoje. Įsigijęs girinin
ko profesiją joje dirbo iki 1944 
metų. Raudoniesiems veržiantis 
j Lietuvą, a. a. V. Dabrila su 
žmona pasitraukė į Vakarus. 

1949 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Worcesteryje. Darbą ga-

pirm. V. Židžiūnas. Kalbėjo Lie-; dirbinių ir valgių. 
tuvių Labd. Maironio Parko pir 
mininkas K- Adomavičius. Tau 

SLAPTAS BOMBŲ 
FABRIKAS 

dinant bombas per paskutinius 
dvejus metus Chicagoje ir New 

DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. lapkričio mėn. 6 d. 

Aldona Saimininkienė 3 vai 
duos paaiškinimus, pamokymus. 

tinės sąjungos ir Balfo vardu, kaip medžio išdirbinius paga 
pirm. P. Babickas. Lietuvių Su-; minti, o 4 vai. jaunųjų instru-1 organizacijos, 
sivienijimo 37 kp. vardu kalbėjo į mentalrstų programa. Atlieka-; menys 

Policija šiaurinėje Chicagos 
dalyje, 2659 W. Haddon. suse
kė slaptą bombų fabriką. Rasta 
literatūra rodo, kad tai slėptų

si į vė portorikiecių teroristų FALN 
Rasta čia sprog-
pat rūšies, kaip 

iorke. 
GA1L. SESERŲ STREIKAS 
Sustreikavo Cook 

i prie jos plėšikas pylė aštrių sie- j - Žmogus ,ga!i tapti pilnuti-
i ros rūgščių į jos veidą ir apa- niu žmogumi ir kurti kultūrines 
; kinęs moterį, pabėgo pagrobęs vertybes, tik būdamas organiš-

s*cr- i r \ jos piniginę su 40 dol. ir kredi- koje vienybėje su savo tauta ir 
Oak Forest ligonimų gailestin-1 t o kortelėmis. Gydytojai tikisi tvarkydamas savo gyvenimą pa-

Tamkus ir draugų bei pažįsta- ! mi vien lietuvių kompozitorių buvo tų teroristų naudoti s - o g -
kūriniai. Dalyvaus tautinių šo- i • " 
kių grupės, vadov. Dalios Dzi-kojo daug darbo ir parodė mei-

mų vardu rašyt. A. Giedrius. 
Klebonas kun. A. Miciūnas. MIC. 
suka'bėjo rožančių. 

Spalio 27 d. a. a. V- Dabrilos 
kūnas buvo atlydėtas j šv. Ka
zimiero parapijos Bažnyčią, ku
rioje už jo sielą klebonas kun. 
A. Miciūnas ir asistentas kun. 
B. Uždavinys koncelebravo šv. 

kienės. Vakare 8 vai. pasilinks
minimas ir šokiai. 

lės gimtajai kalbai, dainai i r 
mūsų papročiams. Pripildykime 

Sekmadienį atvyksta Simas! Kultūros židinio salę ir parody-
Kudirka. Jis dalyvaus bankete į kime mūsų brangiajam jauni 

gosios seserys. Jų sutartis bu
vo užsibaigusi birželio 30 d. 
Cook apskr. ligoninės direkto
rius dr. J. Haughton kreipiasi 
j teismą, kad įsakytų tūkstan
čiui streikuojančių gail. seserų 
grįžti į darbą. Jom3 pasiūlyta 

bet jos 

ją išgelbėti nuo visiško apaki- gal tautos gyvenimo sampratą, 
mo. Dr. A. Baltinis 

, pakelti atlyginimą 2.99c 
, nesutinka. 

vo Phaio Plastics fabrike, ku- M . ; š i a s i r p a s a k ė pamokslą. Po 
riame išdirbo 20 metų. Prieš 
septynis metus pasitraukė į pen
siją, bet nepasitraukė iš lietu
viškos veiklos. 

pamaldų paskutinį kartą išlydė
tas iš bažnyčios ir daug žmonių 
palydėjo j amžino poilsio vietą 
Notre Dame kapus 

3 vai. p . p. mui, kad jiems esarr.e dėkingi 
Tikimasi gausaus lietuvių da-1 už jų tėvų žemelės gyvą prisi 

lyvavimo. Iš anksto prašome; minimą "Rugiapiūtės 
skambinti tel. 247 - 3501. | niu. 

E.Min. 

Išaugino katalikiškoje ir be- __. -i • J • J i_* • ™ „ \ Giliame nuliūdime pasi iko Ma 
tuviškoje dvasioje dukterį Rasą, 
kuri su Ronaldu čiru sukūrė lie
tuvišką šeimą. Velionis priklau- i 
sė Worcesterio LB apylinkei, j 
Lietuvių Labd, Maironio Parko \ 
draugijai, Amerikos lietuvių! 
Tautinei sąjungai, A-L-R. Kata
likų susivienijimo 57 kuopai ir 
buvo kurį laiką šios kuopos pir
mininku. Daugelį metų priklau
sė Balfo skyriui ir buvo vienai 
iš aktyviausių aukų rinkėjų. Na
rys Lietuvių fondo ir buvęs mo
kytojas Aušros Vartų lituanisti
nėje mokykloje. Kartais rasda
vome jo kūrybos eilėraščių ir 
straipsnelių spaudoje. Priklausė 
Šv. Kazimiero parapijai. Buvo 
uolus parapietis ir lietuvis pat
riotas. 

A. ą. V. Dabrilos palaikai bu
vo pašarvoti laidotuvių direkt. 
Dirsa namuose, kuriuos gausiai 
lankė senieji ir naujieji ateiviai, 
nes a. a. Vincas su visais gražiai 
sugyveno. Spalio 26 d. laidotu
vių namuose jvyko atsisveikini
mas, kurį pravedė L B apylinkės 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ateina iš šventosios Dvasios, o 
iš žmogiškos silpnybės ir noro ki
tiems įsakinėti ir noro viešpatau 
tį savo brolių tarpe. Kristus gi 
Įspėjo, kad kas nori būti jo mo
kinių didžiausias, turi būti jų tar
nas. Ir šis naujas Šventasis tai 
paliudijo savo gyvybe. 

Šie laikai yra daug žiauresnių 
persekiojimų ir kankinimų laikai, 
kai pasaulinės valdžios nori už
valdyti sąžines,, nurodyk, ką žrao 
gus' tūrf' *tikėti rr ko netikėti, 
kaip 'gyventi"k kaip negyventi. 
Pakrikimas matomas net ir reli
ginėse bendruomenėse. Ir tai ne
sudaro išimties nei atsiskyrę bro
liai po reformacijos, nei katali- j 
kai savo tarpe, nei politiniai 
vienminčiai politinėje ar sociali
nėje veikloje. Si dvasia taip pat j 
neateina iš Dievo, o iš to blo
gio, kuris glūdi sugadintoje žmo
gaus prigimtyje, išreiškiančioje j 
netvarką, nors turėtų parodyti 
dieviškos tvarkos atspindžius. 

Šv. Jonas gali būti tikėjimo j 
liudrfrmo pavyzdys ne tik škotų 
tautai, bet ir visam krikščioniš
kam pasauliui, nes daugybė 
krikščionių šiandien savo gyvy
bes atiduoda už Kristaus moks
lo paliudijimą, kad to mokslo 
spinduliai šviestų kantrybe ir iš
tverme, meile artimui ir tikėji
mu Kristaus žodžiu, šv. Augusti
nas kadaise yra išsireiškęs, kad 
kankinystė nėra kentėjimų pakė
limas, bet kentėjimų priežastis. 
dėl kurios žmogus kenčia nepasi
duodamas, išpažįsta tikėjimą ne
išduodamas, nesunaikina meilės 
nekęsdamas. 

Bažnyčia yra mokytoja, kuri 
stiprina, švarina ir aiškina tikė
jimą. Krikščionis Bažnyčioje liu
dija Kristų ir jo mokslą. Kanki
nys miršta už savo tikėjimą, nes 
tiki Kristaus žodžiais. Jis mokosi 
iš savo Bažnyčios. Jis gina tiki
mą tiesą, nesigailėdamas gyvy
bės, nes ir gyvybę, kaip ir savo 
tikėjimą, yra gavęs iš Dievo. 

Bažnyčią — mokytoja yra mū
sų tikėjimo užtikrinimas, kanki
niai už tikėjimą yra mūsų stipry-

M . A-DL 

rija Dabrilienė, duktė Rasa či-
rienė, dvi anūkės, sesuo Adelė 
Masaitienė Lietuvoje ir kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje. 
Kartu liūdi visa lietuvių koloni
ja, netekus darbštaus patrioto 
lietuvio. Ilsėkis ramybėje! J. M. 

Hartford, Conn. 
LIETUVIŲ JMENA 

HARTFORDE 
Connecticuto Lietuvių diena j -

vyks lapkričio 13 ir 14 dienomis 
Hartforde. Meras George Ath-
anson atidarys tą šventę šešta
dienį 12 vai. šūkiu "Salut Free-
dom". Plačios apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti Lietu
vių klube, 277 Lawrence St, 
Hartforde, Oon. Da!yvaus su 
savo laknų išdirbiniais Baltuo-
nis iš Kanados. Be to, pasirodys 
daugumas Hartforde gyvenan
čių menininkų su savo darbais: 
Aldona Saimininkienė, Viktoras 
Liaiikus, Antanas Kuprevičius, 
Konstancija Raškevičienė, Ge
diminas Liaukus. 

šeštadienį turime įvairią pro
gramą. Moterų federacijai va
dovaujant, bus pravesta mote
rų tautinių rūbų demonstravi
mas. Bus vertingų gintaro iš-

tlAURUS PLĖŠIKAS 
Vos tik Paulelte Iindsey, 29 

pastaty- m., trečiadienį popiet įsėdo į sa-
į vo automobilį prie 2150 West 

Dr. J. J. Stukas North Ave.t Chicagoje, pribėgęs 

BrooklyiL N. Y. 
"RUGIAPICTĖ" 
BROOKLYNE 

Lietuvos Atsiminimų radijas. 
35 gyvavimo metų šauniam už
baigimui, ruošia linksmą ir nuo
taikingą "Rugiapiūtę" lapkri
čio 13 d., šešt., Kultūros židinio 
salėje, Brooklyn, N. Y. Šią tri
jų veiksmų muzikinę pjesę at
liks "VVashingtono - Balti morės 
lietuvių studentų vyresniųjų 
sambūris "Malūnas." "Rugia
pjūtė" — tiek savo turiniu, tiek j 
muzika ir tautiniais šokiais, re-' 
prezentuoja lietuviško kaimo, 
buitį su jo darbymečio papro- į 
čiais, dainomis ir tradicijomis.: 
Po programos bus šokiai, gro
jant liet. jaunimo orkestrui iš 
Baltimorės. Veiks užkandžių ir ' 
gėrimų bufetas. Pradžia: 7 vai. 
vak. Šokiai nuo 9 v. v. "Rugia
piūtę" režisuoja Danutė Draz-
dytė - Balčiūnienė ir Nijolė 
Dulytė-Kaltreider. Muzika Egi
dijaus Žilionio ir Prano Balta
kio, dekoracijos Petro Sandana-
vičiaus. 

Džiugu yra pastebėti, kad 
ši operetinio pobūdžio muzikinė 
pjesė į sceną bus išvesta dau
gumoje čia gimusio akademinio 
jaunimo pastangomis. Išvesda
mi į sceną "Rugiapiūtės Vaka
rą". "Malūno" ansamblis paau-

• 

Ilgamečiui mūsų kolonijos lietuviškos veik
los patriarkui 

A. t A. MARTINUI K A S PAKAIČIUI mirus, 
jo žmoną VERONIKA, dukras DANUTĘ ir MILDJį 
su šeimomis, seseris ir brolį nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi 

Amerikos Lietuviu Taryaa 
Racine, Wisconsin Skyrius 

Mylimai motinai ir uošviai 

A. t A. LEONIDAI SODEIKOT 
m i r u s , 

BIRUTEI ir JUOZUI SKORUBSKAMS ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Brone ir Albertas Kremeriti 

"Teįvykdome ca&s visi Tavo valią ir tesusijungiame su Tavimi 
tobuoloje Tavo meilėje amžiams". Knn. S. Yla 

A D Ė K A 
Mylimai Mamai ir Močiutei a. a Veronflcai Tumasonienei iške

liavus j Amžinybę, mes, jos vaikai ir anūkai, liūdnose valandose pa
tyrėme daug širdies ir užuojautos iš savo draugų ir pažįstamų. Sia 
proga reiškiame didelę pagarbą ir padėką visiems velionę prisiminu
siems ir su ja atsisveikinusiems. 

Dėkojame: J. E. vysk. V. Brizgįui už dalyvavimą koplyčioje ir 
laidotuvių pamaldose. Kan. V. Zakarauskui, vadovavusiam laidotuvių 
pamaldoms ir visoms apeigoms. Kun. M. Kirkilui, lankiusiam ligonę 
paskutinėmis valandomis, pasakiusiam atsisveikinimo pamokslą ir 
palydėjusiam į kapines. 

Visiems kitiems dvasiškiams: klebonui kun. A. Zakarauskui, 
kun. F. Kireiliui, kun. Kardauskui, kun. Sakevičiui, kun. Urbonui, 
kun. Kelpšai, kuo. Garšvai, kun. Puchinski, kun. Borevičiui, kun. 
Gureckui. kun. Trimakui už dalyvavimą, maldas ir šv. Mišių auką. 

šv. Kryžiaus ligoninės seselėms, daktarams ir personalui už pa
guodos žodžius, maldas ir atsilankymą. 

Širdinga padėka p. A. Petkui u i didelį patarnavimą mūsų Mamytės 
ligos metu. 

Dėkojame poetei Adai Karvelytei-Dubauskienei už jautrų atsi
sveikinimą koplyčioje. Solistui J. Vazneiiui, giedojusiam šv. Mišių 
metu. 

Ačiū visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, lietuviškoms org-joms, 
papuose karstą gėlėmis, meldėsi su mumis koplyčioje, bažnyčioje ar 
palydėjo į kapines, reiškė užuojautą žodžiu, rastu ar spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui A. Petkui ir .visam personalui 
už malonų patarnavimą. 

. 
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w« v tuvoje mirus, 
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užjaučiame 

luozas ir Irena Rasiai 

žmoną BIRUTĘ ir jos visą šeimą, likusius giliame 
skausme, nuoširdžiai užjaučiame. 

LIETUVIŠKOS P 
Nr. 25 ir 28. Viso 24 kūrimai, kurios primins Lietuvą, 
Lietuvos kariuomenę ir kitos lietuviškus kūrinius, tai 
būtent: 

Karo Mokyklos cnoras: KUR LYGCS LAUKAI 
MAR$ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VTLKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ 

J. Petrauską* ir V. Dineika: VAIDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Karo Muziejuje — Vėliavos nuleidimas I - II dalis 

A Dvarionas: TU TIK TU TAIP MOKI MYLĖTI 
Stepo Graužinio ir Antano Dvariono jv«urus jdainaviraai, 
visus suminėti reketų daug vetos. Kana abejų albumų tk 
$12.50 su persuntmu. 

W«tnto$am<! «fuodama 2 5 % nuolaida. Užsakymus s»ų>kite 
K adres. 

DRAUGAS, 5545 W: I3rd StM Chlcago, III. 80629 

Netekusiems brangaus tėvo, uošvio bei sene
lio teisininko 

A* I* A. 
ALBERTO DŠLAPO, 

Dr. RAIMUNDUI 0ŠLAPUI, poniai REGINAI ir jau
najai kartai nuoširdžiausią užuojautą reiškiame. 

Marija ir Henrikas Buikai 
Libertyville, Ulinob. 
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X Kražių skerdynių minėji
m a s ir kražiškių atsipažinimo 
pobūvis įvyks lapkričio 27-28 d. 
Jaunimo centre. Kviečiami visi 
buvę Kražių Žiburio gimnazijos 
auklėtiniai ir visi kražiškiai su- j 
važiuoti iš visos Amerikos. Re
gistruotis telef. 925-5396. 

x "Draugo" romano kojikur-l x DI\ Petras Kisielius, JAV j 
so teisėjų komisija sudaryta LB Tarybos narys, pasakys pa-1 
Phhiladelphijoje ir apylinkėse.' grindinę kalbą per LB East 
Į komisiją įeina Ona Baičiūnie- Chicagos, Indianoje, apylinkės 
nė, Roma česonienė, dr. K. Os- rengiamą sukaktuvinę vakarie-
trauskas, dr. B. Vaškelis ir Vyt.; n ę įr ta proga šaukiamą litua-
Yolertas. Kūriniai jau siunčia-' cistinę mokyklą baigusių moki
nai komisijai. 'nių suvažiavimą lapkr. 13 d. 

X "Zenono Skirmuntiečio" Minėjime dalyvaus Krašto val-
slapvvardžiu pasirašytas aštun- <*yb°s vicepirm. M. Jakutis, V 
tas * beletristinis kūrinys yra *aut. šokių šventės ruošimo ko-
prisiųstas 'Draugo" romano'miteto pirm. Br. Juodelis. Minę-
konkursui, kurio komisija šie-', V™** rengiamas JAV 200 ne-
met yra sudaryta iš Pennsylva-! priklausomybės ir LB 25 metų 
nijos-New Jersey Uetuvių raiy- sukaktims paminėti ir LF vajui 
tojų ir kritikų, užbaigti. 

x Juozas Ronald, didelis lie-
X Marijonų bendradarbių t u v i š k o s knygos mylėtojas, 

apskrities metinė žaidimų po- gyv. San Francisco, Calif., 
pietė įvyks lapkričio 7 d., sek- m u m s atsiuntė įdomų laišką, 
madienį, 2 vaL p. p. Marijonų i r i a m e rašo: "Nuoširdus ačiū 
vienuolyno salėje (6336 South __ lietuvišką žodj, kurį gaunu 
Kilbourn Ave.). Bus daug lai- j ^ . ištisus metus, prenumeruo-
mėjiraų ir gražių dovanų. Atsi- <į a m a s 'Draugą" ir pirkdamas 
lankiusieji bus pavaišinti Cicero lietuviškas knygas. Nors jau 
skyriaus gamintais kepsniais ir c c u tre*io3 kartos lietuvis, čia 
kitais skanumynais. Kviečiami gimęs įr augęs, šiek tiek suge-
bendradarbiai ir rėmėjai šioje b u lietuviškai rašyti ir skaity 

f S ART! IR TOLfj 
J. A. VALSTYBĖSE 

Chicagos žinios 
- Phoeni*. Ari*.. LB apvij STKKIKO PAVOJAI 

susirinkimas įvyks lapkričio 7. Sustreikavus Cook apskr. gail. 
d. kun. A. Valiuškos svetainėj.'seserims, turėjo būti į kitas li-
Be kitų klausimų bus svarstoma > gonines pergabenti kai kurie la
ką daryti su Tautinių šokių |bai sunkiai sergą, nuolatinės 
šventės metu laimėta dovana, \ priežiūros reikalingi ligoniai, o 
apie 3,800 dol. Taip pat bus ap-' taip pat ir keletas naujagimių, 
tarta tautos šventės minėjimo; Teismas įsakė streikuotojoms 
programa. 'grįžti j darbą, bet grįžo tik da-

— S t Petersborg Internatio- gg 
Šv. Kazimiero lier ,įų kapinėse Vėlinių dieną šaulių ga. bės sargyba, minint mirusius ir žuvusius savo nar;us. ] n a * Folk r au* Society jau pra-

Nuotr. C. Genučio dėjo ruoštis sekančio pavasario 
festivaliui, kuris bus Bayfront 

KARD. CODY LIGONINĖJ 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
6ALTJAI VĖLINIŲ 

ŠVENTĖJE 
maldoms, kurias atlaikė kun. J. kitais gardumynais. LJž gerai iš-
Vaišnys, SJ. Po pamaldų ir tu- keptą kugelį moterų pirminin-

r. „ x • -x! riningo pamokslo visi važiavo kei ir Antaninai Gustafienei už 
Praeitą savaitę oro pranašai iš . . ^ . . _ . : . ... . , . . . - i i t. J •«rxi- ii kapines prie steigėjų pamink- padengimą išlaidų, susijusių su visų pusių saukė, kad Vėlinių \_ J, " *?. & .J* *\ . , .* ° . . * ' . J J* -

\ . _ ,. x. : , ._ j lo. Ten labai gausiai susirinku- pamaldomis, šauliai yra didžiai 
J. Yla 

diena bus lietinga ir gal su snie . . . šiems šauliams stovint garbės f dėkingi gu. Si diena šauliams yra reiks-) . . _ _ • ... • sargyboje, kun. J. Juozevicius 
minga. Kiekvienais metais jie 
važiuoja iškilmingai pagerbti 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
steigėjus ir mirusius bei žuvu
sius šaulius. Oro pranašavimai 
neišsipildė. Pasirodo, labai daug 
kur oras buvo geras. 

LIETUVIAI TALTŲ 
FESTIVALY 

Chicagos arkiv. kard. Cody, 
centre kovo 11, 12 ir 13 dieno-:68 m., paguldytas Columbus li-
mis. Lietuviai irgi dalyvaus goninėje patikrinti sveikatą, 
festivalyje su tautinio meno pa- j SUVAŽIAVIMAS 
rodą, šokiais, damomis u betų- v 

višku maistu. Spalio 17 d. fta-1 šį savaitgali Chicagoje įvyks-
lai pirmieji pradėjo Williams;ta didžiųjų JAV miestų merų 
parke tautybių pasirodymus, ku- i suvažiavimas. Jie nori aptarti, 
rie vyks kiekvieną sekmadienį kaip pasiūlyti miestų reikalus 
iki pavasario. Pasirodymų pra- tvarkyti naujam prezidentui, 
džia 2 vai. p. p. Lietuvių pasi
rodymas numatomas 1977 m. 
vasario 20 d. 

— Dr. Jolita Kavaliūnaitė 

SUDEGĖ MOČIUTĖ 
IR VAIKAIČIAI 

Užsidegus 6 butų namui 936 
atlaikė laikui ir vietai pritaiky
tas pamaldas. Pasauliečių tei-
sems ginti komiteto pirm. Algis: Kiekvienais metais Chicagoje I ^ ± k a l b ė s ^ ^ M a r g a r e t T e r Į chicagoje, 
Regis t a rė turiningą zod*. To, yra rengiamas tautų festivalis,! '%__*** Lietuvos kalėjimuos' žuvo močiutė Ruth Mayhew, 
paties komiteto parūpinta dide-!*ur kiekviena tautybe turi p r o - , ^ ^ ^ ^ r o m a n a s j ̂  m ^ s u g a v o d v i e m v a i k a i . 
ų gėhų vainiką prie pammklo;gos pasirodyti su savo meno . 1 A n t 8 n u k i s , . Vakaronę rengia Ičiais 2 ir 5 m Kiti gyventojai 
padėjo Paulina šūkis ir Bara- j kurmiais, pramones dirbimais c l e v d a n d o __ ^ | J J ^ ^ 

Spaho 31 dieną 10 vaL šauliai įkauskas. Pašventintą žvakę už-i ir kultunmais laimėjimais. To- CJ \" 
rinkosi į Jėzuitų koplyčią pa- | žiebė pirm. A. Regis ir L. Gied-' kius festivalius aplanko keU j KANADOJE 

raitienė. | šimtai tūkstančių lankytojų. — Toronto universiteto mo-
Po iškilmingų apeigų visi bu-1 Spalio 30-31 d. Navy Pier fes-1 kykloje UTS mokosi gabieji I 

vo pakviesti į Šaulių namus pa-;tivaly dalyvavo^ 53 tautybes, mokiniai. Praėjusi pavasarį s t o - | d u m ė n e s i u s u m a žė jo 1.2 mili-
jono. 

x Muz. Jono Zdaniaus kury 
popietėje dalyvauti ir maloniai t j Laikau savo šventa pareiga bos popietė rengiama šį sekma 
kartu praleisti laiką. paremti Jūsų pastangas išlaiky- dienį, 3 vai. p. p. Jaunimo cent- j minėti šešių mėnesių sukakčiai I kurių tarpe su keturiais pavil- jamuosius egzaminus laikė 800 

X Cicero jūrn šaulių kuopos ^ lietuvišką žodį ir kalbą. Kar- re. Programą atliks: A. Dikinis,! nuo namų atidarymo. FHisirin-1 jonais ir lietuviai. Pirmoje sa- mokinių, bet buvo priimta tiktai 
. . . . *.. ~-,'J,.~i., OK J~l«»^.. . . . I . n T7 V „ > ~ „ „ ; 4 . A r\ T . » » < • ] . « , . \T lrns : i ia o-oncina ovp^iiia p p n t m ' l ė i e buVO iŠStatvtOS 5 3 ivairiu 8 0 iii tar-rvo ir Aitria Rnlsva T n -

ATBAIDĖ 5 CENTAI 

Pakėlus autobusų važmą Chi-

Haip^da visuotinis narių susi- tu pridedu 25 dolerių auką." V. Karosaitė, D. Lapinskas, V. j kus :us gausius svečius centro j lėje buvo išstatytos 53 įvairių 80, jų tarpe ir Algis Balsys. To 
rinkimas įvyks lapkričio 14 d. U2 viską nuoširdžiai dėkojame. Liorentas, B. Mačiukevičius, G. į valdybos _ moterų pirrnininkė; tautų vėliavos, kurių tarpe^ n- ję mokykloje mokosi Vaidila 
2 vai. p. p. Šv. Antano parapi
jos salėje. 

x Lietuvių Prekybos rūmu 
susirinkimas bus lapkričio 10 
d:, trečiadienį, 10:30 vai. vak. 
Dariaus ir Girėno posto salėje. 
Susirinkime bus ap" ariami įvai
rūs šio mėnesio įvykiai, kuriuo
se reikės dalyvauti ir Prekybos 
rūmų atstovams. 

X Po 4 dol. aukojo : Ant. Ja-
rūnas, V. S. Lukoševičius, J. 
Šepetys; po 3 dol. — V. Petrus. 
E. L. Slavinskas, kun. V. Gi
džiūnas; po 1 dol. — J. Černius, 
F. Stankus. Labai ačiū. 

Mažeikienė, M Momkienė, V. Stasė Cecevičienė sočiai pavai- ; kiavosi ir mūsų trispalvė. Įžen- Banelis. Prieš keletą metų šią 
Momkus, B. Pakštas, E. Pakš- j šino skaniu kugeliu, kavute ir • gus į festivalio patalpas prie mokyklą baigė Ričardas Balnis 

j taitė R. Pakštaitė P. Petrutis, | įėjimo buvo įruoštas L. B. Vi-1 ir buvo geriausiu klasės moki-
L. Rastenytė - Lapinskienė, D. 
Ftankai 'ytė, V. Vaitkus. 

X ANTRO KAIMO šių metų 
PAS ESTUS 

— Vokiečių — estų draugija 

"*Ę^5t 
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X Vladas ir Olga Vaičaičiai, dūrio Vakarų apygardos ir St. niu 
dėkodami už šventines korteles Balzeko Lietuvių Kultūros mu-
ir kalendorių; įteikė 10 dol. au-.ziejaus paviljonai. Praeiviams 
ką. Dėkojame. j atrodė, ka<p vienas lietuvių pa-

įvyksta Playhouse. x ¥WĖtet^ s k a u t o ^ jungos viljor.as. Liet. B-nės paviljonas! ̂  s ^ u r u s ir yeikia Heidel-
| 2515 W. 96.h St. lapkričio 1 3 i C h i c a g o s 6 k y r i a u s „ ^ S U e ^ a skoningai įruoštas, meniškai iš- oerge, Vakarų Vokietijoje. Jai 

I d. 8 v. v. Nauja programa kar-, š a u k i a m a l a p k r i č i o 14 d., sek- j dėstyti eksponatai: gintaro pa-
I tojama lapkričio 14 (6 v. v-)» į madienį, 6:30 vai. vak. Jaunimo • puošalai, dirbiniai ir inkrusta-

m taipgi lapkričio 20 ir 21 d. <̂ - j centro kavinėje. Visi nariai cijos, staltiesės su dekoratyvi-
Atjaunėjęs sąstatas, akcijos, re- įvįeč'ami dalyvauti | niais raštais, inkrustuoti pa-

: akcijos ir kitokios atrakcijos.; x J o n a s S k l a d a i t i s > P h i l a d e l . veikslai, kryželiai, koplytstul-
sensacijos bei aktuahjos laiduo- ^ 1 Q ^ mkQ_ p i a i i s k u i p t ū r o s . juostos, tauti-
ja linksmą u- įdomų vakarą. ^ ^ j ^a i s drabužiais papuoštos lėlės 
Staliukai ' rezervuojami telef: i J *_ _ . _ . _ _ . . . _ . 

• - • « » • • » • « • • • • • • • • • - » • -
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai. 
<arantuotai ir sąžiningai 

E L E K T R O S 
IVKJM.MAI — P^TAISVAIAI 

KLALDIJT8 PCMPCTIS 
1358 S. Wasbtenaw Av. 927-35.59 

Du LB apylinkių pirmininkai — O L a j i^ i t i" rezervuojami te ie i : r x D r Giedrė Matienė Inde- i r paveikslai su Lietuvos vaiz 
X S t Xavier College, 103-čia'Gage Parko LB apyl. pirm L Ston- 434-7004. ( p r - ) jpendencė. Omo. aukojo 10 d o l e - i ^ 3 - Paviljonui atstovavo ir pa-

ir Central Park Ave. prijMĮ l^iJ^TcUMm, teto d f l x Lietuviai Televizijoje ren- rių. Labai ačiū. į aiškinimus teikė pirm. Kazys 
vakarais — nuo lapkr. 15-os bartinis rūpestis surengti lapkričio gia rudens balių lapkr. 27 d., į x Vincas Klova, Bell Gar- Laukaitis^ Juzė Laukaitiene ir 
iki gruod 13-os, nuo 7 iki 9 v. 
v. bus lietuviškų kalėdinių šiau-

J d. minėjimą savo apylinkėje. ! Jaunimo centre. L. T. valdyba I dens, Calif., atnaujino prenume-; Svitrys Gotceitas. Be to, buvo 
x Papiginti skridimai j Eo- kviečia iš anksto užsisakyti sta- \ ratą, užsisakė liet. knygų ir at-; dalinami lapeliai, kuriuose lan 

pirmininkauja diplomuotas eko
nomistas dr. Lellmuth Weiss. 
Draugijos vadovv'bė sudaryta iš 
estų ir vokiečių kultūrininkų. 

dlnukų kursai. Kursus globoja; ropą "chartered" lėktuvais. Chi- l u s skambinant 778-2100 arba siuntė 10 dol. auką 
tos kolegijos Lietuvių Klubas j c a ^ _ Frankfurtas nuo Jsigyti bilietus pas valdybos na- x ' 

Nemunas". Registracija pas 
Viliją KereJytę teL 257-2558 

(sk.) 

x V. Valys iš Santa Monicos, 
$319.00; Chicaga — Londonas,nus- <Pr-) 
nuo $315.00 ir Chicaga — Pa- x Jaunimo vakaras įvyks j 
ryžius nuo $373.00. Platesnes in- • penktad., lapkr. 19 d., 7 v. v . ' 

: kytojai buvo supažindinami su, 
. , . . T . j pėdų ilgumo kepalą betuviskos rusų priespauda pavergtoj LieH \ , , Z Z. , .„, , ' duonos. Meras R. Daley reiškė Calif., atsiuntė 10 dol. auką. fuvoj ir lietuvių kovomis už ^ ^ g a y ę a n m 

Labai ačiū. j laisvę. 
x A.<Jylys, Olympia, VVashJ Lietuvių Kultūros muziejaus 

P U S M E Č I U I 

$ 5 7 . 0 0 
Ciceroje 

00/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdmuda 

Amžius 62 iki 80 m 

lai - - šiaudinukai. Pirmą dieną; J. BACEVIČIUS — 778-2233 
festivalį aplankė meras R. Da-į •»• — •— ' —— • ^ -•• — '— — 
ley ir J. Thompson, sustodami j HHinttllllllllliilfiiiiiiiliillliiliiiiiiimilii 
prie kiekvieno paviljono, pas- STATOME NAUJUS NAMUS 
veikindami jų vedėjus ir pa-| m DAROME SENŲ PAT1SYMUS 
reikšdami pasigėrėjimą. Lietu-; ̂  to atliekame krautuvių ir ofisų 
vių kepsnių paviljonas, A. Mac-; planavimą ir jų įrengimus, 
kevičiaus vadovaujamas, abiem PETRAUSKAS 

CONSTRUCnON CO. 
TeL 847-7564. Skambint po 6 v. v. 

uiiiiiiimiuimiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiii 

aukštiem svečiam įteikė po 5 

vaną ir ilgokai kalbėjosi. Džiu
gu pastebėti, kad šiais metais 

X Marginiai bus atidaryti H formacijas gausite American J a u n i m o c e n t r 0 &mo^ 8 8 ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ - ^ S S T p ^ S dSSS t̂aT!,JetuvW *** i r • « • » 
viduramžių karių šarvai, puoš sekm. nuo 10 iki 1 vai. popiet 

h* bus galima įsigyti bilietus į 
Pirmyn choro statomą operetę 
Grafas Luksemburgas. (pr.) 

tormacijas gausite Aratn^o Jaunimo centro didžiojoje salė- , ~ ~ . • - . ^ w - ~ — toriniai paveikslai dokumentai ! l c c u v l i " B«ziai ir g* 

Western Aven Cbicago, m. dainos ir šokio mėgėjai studen- k o J a m e 

60643. Skambinkite 238-9787. tai. Šokiams gros "Vyties" or 
: kestras. Dėl bilietų skambinti 
778-5533. Visi kviečiami. Ren-

Stipendijų Fondas. (pr.) 
x St. Petersburg, Florida, ir 

!̂tx7_ J>H. 7<jaruaiji x Amerikos Lietuvių gvdvto-
Birties metines mintai - / . \ų sąjungos ir Čikagos Lietuvių ^ a m - UeL Gydytojų Dr-jos 
šios bus atnašaujamos lapkr. 7 slidminkų klubo bendra pavasa-;] ^ i 5 " 
d., sekmad., 11 vai. ryto T. Jė- rinė slidinėjimo išvyka įvyks 
zttitų koplyčioje. Po šv. Mišių j kovo mėn. 19-26 d. 1977 m. 
paminklo pašventinimas Šv. Ka- j Snow Bird, Utah. Informacijai \ apylinkėse perkant, parduodant 
zimiero hetuvių kapinėse. Muz. į i r rezervacijoms kreipkitės į ar nuomojant nuosavybes, kreip- ha 

Zdaniaus kūrybos popietė; Heger Travel Bureau, Inc., 6118 kitės į Angelę Kamiene, Broker Labaį a^ j^ 
itaęjĖUM ačią dieną 3 vai.' W. Cermak Road, Cicero. Illinois -Realtor, 6900-lOth Ave. North x n*'?, <hml ni kal^ndr-nu ir 
pop.f „ ̂  n, c^.->: (pr.) 60650 242-S590 arba 8634774. St. Petersburg. F l 33710, Telef. korteles, po 5 dol aukojo 

X Po 5 dolerius aukojo: . 
Anastazija Snarskienė, Cbi

cago, 
Juozas Galinis, Lemont, 
Kazimieras Kupetis, Detttjll, 
Bronius Endriukaitis, vVood 

haven, 
M. Jasutienė, T>"~? B-^ch, 
Benediktas SejausK^..-

menos ir Kalėdų eglutės šiaudi- j 
nukai. 

Aušros Vartų tunto skautės 
turėjo įruošusios turtingą eks
ponatais paviljoną, kuris pasi
žymėjo aukštu meniniu lygiu. 

J. Kaunas 

iiiinmmimiiiiiiimmmimiiiiiiimimir, 
ST. PETERSBURG BEACH, 

FLORIDA 

v 
8 vai. vak-

SERAPINAS — ::Wi205 
. i i l I l l I l I i i l I l I l I i i l I l I l I l l H l l i l l i i i i i l t l l U l i n i l 

* K<-v»-r!y Mot', f (•*-** ~'Tt rm--

*n,\t3. ieško moters lengvam va-
(sk.) (813) 3452738. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA- x Visais kelionių reikalais 
lymo darbui. Valandas galima SKOLOS duodamos mažais mė- kreipkitės f Weiss Travel Ba-
r^sįrinkti. Skambinti S. Vaisvi- nesiniais įmokėjimaia ir prieina- reau, 4837 W. Irving Park Rd., 

mals nuošimčiais. ; Cbicago, m. 6064L Turim dide-
Mutual Federal Savings 2212 ų pasinnkimą grupinių skraidų, 

West Cermak Road. Telefonas ekskursijų lėktuvais bei laivais, 
Vf 7-7747 (ak ) parūpiname bilietus vietiniam 

j susisiekimui bei į užoienį. Pa-
X Akiniai siuntimnl j Ueto- į r e i š k i t g a v o pageidavimus -

\-a. Kreipkitės į V. Karosaitę. j mes pasistengsim juos paten-

lai dienos metu tel. 239-7635 
(sk.) 

X Operos tradicinis balius 
įvyksta lapkričio 27 d., 7:30 
y. v. Tautiniuose namuose, gro
jant Neo-Lituanų orkestrui. 
Baliaus metu bus pravedamas 
laimingųjų bilietų traukimas, ^ e a l S ^ ^ 
įr, jei salėje bus laimingasis. ~ • ' 7 8 " b ' w - < 8 R ) | R . Raslavičienei teL (312) 
tuoj pat ten bus jam įteikta X RAŠOMOSIOS mai. Betnvtfkt j 545-6466.. (sk.) 
laimėtoji suma. Šia proga pra-, ™Wvn". **>« kalbom, GAIDOM, vi į 
*nme kad tii» kurio dar Operai s u o ? € m o d e ! : u o s « Panamos CHICA some, kad tie, mine aar uperai G O J E . DnvtĮ,a9 _ 4545 w ^ ^ S t 
negrąžino bilietų šaknelių, kad | r vakarais pas A. Daugirda tel 476 • 
jau nedelsiant JUOS pasiųstų 7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savinin 
Operos adresu ir tuo pačiu ga- koc J- L Giedraitis, 10 Barry Dr, F 
lėtų dalyvauti laimėjimų trau-į N o r t h p o r U N V M731 <*k) 

kime. Baliui vietas prašome x Phoeui.v, Arizona yra vieta; 
rezervuoti paskambinus Operos, ieškantiems sauso, šilto ir saulė- i 
vicepirm. Vaclovo Momkaus'to oro. įsikūrimo sąlygos yra j 
tel.: 925-6193. Nuoširdžiai kvie- Į žymiai lengvesnės negu kitur. 
clame dalyvauti baliuje ir tuo; D. ZAKARAS, Century 21 Real-

G. Bulotienė, Detroit, 
Feliksas Blauzdy 
Jurgis Dumb™-n. C'.ev--|Hi, 
Kun. Kazys G^':^. P u v - s ~ 
Al. ir Romon a G^:^džiai, Dia

mond Bar, 
Aug. Bastaus k a.?. Euc'id, 
Barbora Rzesauskas, Toron

to. 
Visiems dėkojame. 

padėti išsilaikyti mūsų Ope-
f»l (pr). 

ty , 8528 N. 7 str., 
Arizona 85020. 

Phoenbt,, 
(•k. 

STASE'S FASH10NS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbu krautuve. 
5237 S, Kedzie Ave, 

Tel. 436-4184 
Sav. Stas£ Ba^vlden*' 

Šildytuvų specialistas. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 

Gausu buvo įvairių medžio dir-1 plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz-
binių: kryželių, žvakidžių ir dė- džiai išvalomi elektra. Kreiptis t>o 
želių. Netrūko puikių rankdar-
t:ų — kz.iiyzų ::p.?aivf-i:u. ;uns-
u .Abelių, įvairių mezginių ir 

•autiniais drabužiais papuoštų j 
.c.ų Angriį mėgėjai galėjo įsi-j 
gyti dekoratyvinių gėlių vazo- į 
nėliuose. Buvo įvairių gintarinių 

| dirbinių, kaip karolių, sagių ir 
inkrustuotų paveikslų. Unifor-
muotos skautės teikė paaiškini-j 
mus ir pardavinėjo įvairius 
rankdarbius. Paviljonui vadova
vo vyr. sk. Dana Kaunienė, tal
kino ps. Irena Žukauskienė ir 
vyr. sk. Gotceitienė. 

Didelį pasisekimą turėjo A. 
Mackevičiaus Brighton Bakery 
lietuviškų kepsnių paviljonas. 
Patraukliai išdėstytos kelios 

Jeigu įdomaujatės įsigyti Šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo-

imillllllillUimilllllimiilllfMmimnmi savybę, maloniai jums patarnaus 

P I I i lUI E2 I M f* i Veronikos JakuŠcvienės vadovau-
L U lYI D I N U j jama lietuviška įstaiga. Darbo va-

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens ; landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
R£AL ESTATE 
6705 Guli Blvd., 

S t Petersborg Beach, FL. S3706. 
Tel. 81S-367-I791 dieną arba 

813-360-0744 vakare. 
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guoliai ir įvairūs kepsniai. Bgos 
eilės lankytojų noriai pirko lie
tuviškus kepsnius. Juos parda
vinėjo Montessori draugijos na
rės. 

Chicagos visuomenė gausiai 
lankėsi festivaly, prie lietuvių 
paviljonų telkėsi ilgos eilės lan
kytojų, kurie stebėjosi menis-

Clevelande susitikę J. Ramoną . k a j s d i r b i n i a i g i r tautodailės 
(dešinėie) su <sen. Taftų, šiuose nn-
vu«>uic :̂; ei. eksponatais. Didelio dėmesio su-

Vuetr- vt. Raeevičiaus sllauke Kalėdų eflutis e&puoia-

VIENUOLIO ŽOLIS SAUGO NUO NEGALAVIMŲ 
v*ab^jr>tinai ia^ai narsdingos yn VTEM OLK) tO 1 £S. Sakcea 

kad Bfcra ^°reanių ir Europoje Ir Amerikoje. Tūkstančiai imonių 
tikrai sveikas VIENUOLIO Jolių arbatas geria ir jas giria, 

Pasirlnkimnl: Nr. 1 "HERfeOVTT*' — artritui (sąnarių uldeclmol) , 
kepenų, tulžie* negalavimams, fttrdlee •utrikimams — dSžut* J2.I5; 
Nr. 2 "OASOI/» — neviršktnimul. karčiai rOr«iam Jausmui gerklėje, 
"dujoma" viduriuose praftallr.ti $3.39; Sr. % "BERBOlAX — ftvelni vi
duriams paliuosuoU arbata 92.59; Nr. 4 "NEnVOI/* — nervams, nemi-
rai. nuovargiui S2.S5; JTr. 5 T H O I / ' — inkste pūsles negalavimam* 

S2.85; Nr. 19 "RF.CMOl/" — reumatizmui, širdies negalavimams $2 ** 
Nr. 11 "F1COL" — padeda svorĮ numesti Bebadaujant *2.S5; ST. 12 
Kamlienine, aromatiška Aotta arbata t2.a»; Ofžutes dideles, su paaiški
nimais ir galiojimo datos nurodymu 

DftMftStOt Turime VIENT'OUO ZOUE8 maišeliuose plUcinJmai 
(''.alp paprastą arbatą). D€*utea« 24 maišeliai. Nr. CB — sv'eitoa RA-
Ml'NftS dėžute $1.46: Nr. 7B — tikroji MftTA *1.45: Nr. 8B —skani 
LACKINfc RO*ft (ErftketroSe) i1.4S; Siūlome nanjanybe: tNSTANT 
HERB TEA — Jberiame } verdAfttj vaadenj Ir ... arbata pai"joSta. D«-

1 | tl >-n .nkiintū — t l . H Pasirinkimai: Ramonea, M«a. Rrapnl 
Į f K V * ' - n W 

Vartokite tik naturalhn vttamiBtia. Nr. 1S '^rCMIVIP' — visi 
vitaminai drauge. 100 kapa SA.09: Nr. S7R Vitaminas "E" — 190 kaps.. 
200 vieneto S&.M; Kr. 1C "nGOl/* — Padeda svori kontroliuoti, i 00 
tablefilu — tS.SO 

RCPTVKITftS SAVO RVKIKATA.? Praaome neatidėliojant užsakyti 
Joles pa«al numeriua pridedant pinigine perlaidą arba čekį Tuojau 
pat Išsiusime 

Persiuntimo Hilaldoron padengti, kiekvienam kainos doleriui reikta 
pridėti po 20 centų. Re iAanksttnio apmokėjimo užsakymu nevykdome 
ir žolių neaiunčtame. Kiekvienam pasiųsime nemokamai knygute pava
dinimu "KAIP VARTOTI 20L.ES" 

RaSvkite Šiuo adresu: 

MONK'S HERB CENTER, 2924 MiSwaukee Ave,. 
Chicago, III, 60618 


