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Krikščioniškajam 
Pasauly 

Satelitas satelitams naikinti 
VVashingtonas. — Pentagonas 

pradėjo planuoti naują ginklą, 
kuriuo bus galima sunaikinti so
vietų padangių satelitus, rašo 
VVashington Post". 1972 metų su

sitarimu Amerika ir Sov. Sąjun- j 
ga buvo pažadėjusios nekliudyti j 
viena kitai žvalgyti iš padangių, 
bet nebuvo sutarta tuo reikalu 
nedaryti bandymų. Buvo jau 
anksčiau rašyta, jog sovietai to
kį satelitą kitiems satelitams nai
kinti stato ir bando, buvo ragi
nimas tą patį daryti ir Amerikai. 
Dabar sužinota, jog karo aviaci
ja Vought korporacijai Dalias 
mieste pavedė tokį satelitą paga
minti. Kontraktas pasirašytas, jo 
kaina bus 58.7 mil. dolerių. 

Satelitas — naikintojas, spė
jama, bus lengvai vairuojamas 

šovinys, labai jautrus šilumai, i tys ta pačia kryptimi, kaip ir 
neturės sprogstamosios medžią-i 2emė, tarnauja komunikacijai. 

R. VOKIETIJOS VYSKUPAI 
U E T U V O J E 

Vatikanas. — Vatikano radi
jas įvairiomis pasaulio kalbomis 
paskelbė pranešimą apie trijų 
Rytų Vokietijos katalikų vyskupų 
apsilankymą Lietuvoje, Radijas 
pažymi, jog Meisseno vyskupas 
Schaffran, Berlyno vyskupas pa-
gelbininkas Kleineidam ir Erfur
to vyskupijos apaštališkasis ad
ministratorius vyskupas Aufder-
beck buvo nuvykę į Lietuvą 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
apaštališkojo administratoriaus 
vyskupo Juozo Matulaičio Labu
ko kvietimu. Vatikanas šia proga 
priminė, jog vyskupas Matulai-
tis-Labukas praėjusių metų bir
želio mėnesį buvo Berlyno arki
vyskupo kardinolo Bengsch sve
čias Rytų Berlyne. 

Kardinolas Bengsch prieš dve
jus metus lankėsi Lietuvoje, bu
vo Lietuvos vyskupų, kunigų ir 
tikinčiųjų labai nuoširdžiai su
tiktas. 

RUSIJOS KRIKŠTUI 
1000 M E T Ų 

New Yorkas. — Rusų stačia
tikių Bažnyčios tremtyje vyskupų 
sinodas paskyrė komisiją, kuri 
rūpinsis Tūkstančio metų nuo 
Rusijos krikšto jubiliejaus pami
nėjimu. Komisijai pirmininkau
ja kun. Aleksandras Kiselev. Ru
sijos krikšto data laikoma 988-
-ieji metai, kada didysis Kijevo 
kunigaikštis Vladimiras, vėliau 
paskelbtas šventuoju, apkrikšti
jo Kijevo Rusiją. 

JUGOSLAVIJOS VIENUOLIAI 

Zagrebas. — Daugiau negu 
penki šimtai kroatų ir slovėnų 
vyrų ir seserų vienuolių dalyva
vo Šio mėnesio pradžioje Zagre
be surengtoje metinėje Jugoslavi
jos vyrų ir moterų vienuolijų stu
dijų savaitėje, kurios pagrindinė 
tema buvo ' 'Vienuolinis netur
tas — Kristaus ženklas šiuolai
kiniame pasaulyje". 

Jugoslavijoje yra apie 1,500 
vyrų vienuolių, priklausančių ke
turiolikai įvairių vienuolijų, ir į daugelio šventyklų 
apie septyni tūkstančiai seserų 
vienuoliu. 

gos. Sunaikins taikinį savo atsi
trenkimu. Bus mažas, apie aštuo
nis inčus diametre, viena raketa 
jų galės nemaža iškelti. Po poros 
metų tikimasi tokį satelitą jau 
turėti. 

Amerikos saugumas didele da
limi priklauso nuo padangių sa
telitų. Nuo pirmojo sovietų Sput-
niko paleidimo prieš 20 metų 
(1957, spalio 4) pasidarė aišku, 
jog tie išradimai netrukus bus 
panaudoti ir karo reikalams, pir
moj eilėj komunikacijai ir žval
gybai. Amerika tokiais lekian
čiais aplink žemę satelitais foto
grafuoja ir nuotraukas siunčia į 
tam tikrus centrus. Pastoviai be
silankantieji satelitai, besisukan-

Satelitų pagalba mdojasi lėk
tuvai ir laivai. Jei būtų diplo
matinė krizė, sovietai pirmiausia 
pasistengtų šiuos komunikacijos 
ir žvalgybos satelitus sunaikinti 
arba ' 'apakinti". 

Liūtys Taiwane 

Taipei. — Didelis lietus išti
ko Taivvaną, Taipei miestas ket
virtadienį buvo paralyžuotas, kai 
vietomis vanduo gatves užliejo 
iki 10 pėdų, nutrūko elektros 
srovė, išplovė kelius, nuvertė til
tus. i \e geriau buvo ir kitose 
šiaurinėse Taivvano vietose. Yra 
ir žuvusių žmonių. 

Vokiečiu generolai 
lanko Kiniją 

SOVIETAI DĖL T O 
SUSIRŪPINO 

Taipei, Taiwano sostinės viena iš 

PRAŠO LEIDLMO BAŽNYČIAI 

Maskva. — Gorkio miesto ti
kintieji — stačiatikiai, paprašė 
vietinės valdžios leidimo naujos 
bažnyčios statybai. Prašymą pa
sirašė daugiau negu 2,000 asme
nų. Tikintieji savo prašyme pa
žymi, kad norėdami dalyvauti 
šv. Mišiose ar kitose pamaldose, 
jie turį vykti į kaimyninius mies
telius, bet juose esančios mažos 
bažnyčios negali sutalpinti tikin
čiųjų. Jau prieš dešimtį metų val
džiai buvo įteiktas panašus pra
šymas, tačiau atsakymas buvo 
neigiamas. Dabar įteiktame pra
šyme pažymima, kad jeigu ne
bus duotas leidimas bažnyčiai 
statyti, tai tikintieji kreipsis į 
Belgrado konferenciją parodyda
mi, kaip Sovietų Sąjungoje nesi
laikoma Helsinkio konferencij Ą 
prisiimtų įsipareigojimų. 

KATALIKAI GINA 
PERSEKIOJAMUOSIUS 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
katalikų centro komitetas Bonno-
je, užbaigęs visuotinio suvažiavi
mo darbus, paragino V. Vokieti
jos katalikus ryžtingai kovoti už 

Prancūzijos kairieji 
nesusikalba 

Paryžius. — Prancūzijos kairie
ji vis dar neranda bendros kal
bos. Socialistų ir komunistų va
dai vakar vėl bandė susitarti dėl 
rinkiminės platformos, ir pasita
rimai iširo. Komunistai reikalau
ja visiškos valstybės kontrolės 
devynioms svarbiausioms pramo
nės grupėms, bet socialistai ne
sutinka. Jeigu nesusitars ir nebus 
tarp jų vieningumo, smarkiai su
mažės galimybė laimėti kovo mė
nesio rinkimus. 

jonų V. Vokietijos katalikų, ypač 
griežtai pasmerkia tikėjimo lais
vės slopinimą komunistų valdo
muose Centro ir Rytų Europos 
kraštuose. Komitetas pažymi, jog 
tikinčiųjų persekiojimas ir jų 
diskriminacija nesiderina su Eu
ropos kraštų Helsinkio konferen
cijoje prisiimtu įsipareigojimu ap
saugoti piliečių pagrindines tei
ses bei laisves. 

Vatikanas. — Vatikanas su
prastino naujų bažnyčių konsek-

žmogaus teisių apsaugojimą 
visur, kur jos tebėra pažeidžia- r a v , m 0 a P e i « a s - A p ^ 0 5 b e v e , k 

mn«. Komitetas, k'iris atstovauta| ~ ,M| rm*q «"i«mo napMstai truk
dą ugia u negu irisaešimf lai aua- davo apie aštuonias vaianaas. 

Maskva. — Sovietų Tass skel
bia: "Buvę hitlerininkai lankos 
Pekine". Mini Vakarų Vokietijos 
generolą J. Steinhofą, kuris buvo 
šiltai sutiktas ir jam parodyta 
Sinkiango provincijos sustiprini
mai, pasienis su Sovietų Sąjunga. 
Prideda žinių agentūra, kad 
Steinhof "hitlerinėj armijoj bu
vo apdovanotas aukščiausiais or
dinais ir dabar žinomas vienas 
aršiausių militarizmo ir revan-
šizmo politikos ats'ovų". 

Be šio generolo kiek vėliau 
Pekine lankėsi kita vokiečių ka
rininkų grupė. Jų tarpe buvo ir 
gen. von Kilmannscg. dalyvavęs 
įsiveržime į Lenkiją ir Prancūziją, 
gen. H. Tretner, kariavęs Ispa
nijoj pilietinio karo metu Fran
co pusėje. Tiems ir kitiems ge
nerolams nepagaili piktų epitetų 
ir priskiria nacių žiaurumus ka
ro metu. 

Baigdamas savo pranešimą, 
Tass prideda: "Masinis buvusių 
hitlerininkų, kurie pastaraisiais 
metais užėmė aukštus postus 
NATO vadovybėje, pakvietimas 
į Pekiną pakankamai įtikinamai 
rodo, kad dabartinei Kinijos va
dovybei bet kurie militaristai — 
net buvę hitlerininkai — lau
kiami svečiai". 

Muziejaus vagys 

Dresdenas, Rytų Vokietija. — 
Iš miesto istorijos muziejaus va
gys išnešė daug 16 amžiaus auk-

I sinių vertybių ir deimantų. Vagys 
! pirma sugebėjo išjungti automa
tinius aliarmus. 

Šviesos kamuolys 
Maskva. — Tass pranešė apie 

nepaprastą šviesos kamuolį, pa
stebėtą Sovietų Karelijoj netoli 
Ladogos ežero. 

Apie tai pranešė ir Suomijos 
radijas, tik čia spėliojama, kad I 
šviesa galėjo būti iš sudegusio, j 
krintančio satelito. 

VVashingtonas. — Buvęs pre 
zidentas Fordas pakviestas Sena- j 
to Užsienio ryšių komiteto liudy
ti apie Sueso kanalą. Fordas liu
dyti nesutinka, nes nieko naujo I 
pasakyti neturi, jo nusistatymas 
tuo reikalu visiems žinomas. Jis 
pritaria pasirašytai sutarčiai. 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris aiškiai pasisakė už bri-
tu-prancūzų Concorde lėktuvo 

ijjji_....„ j ^ m e j j l ^ netrukdyti 
i jam nutūpti 

Siūlo mažinti 
gynybos išlaidas 

Londonas. — DarbieČių parti
jos studijų grupė vyriausybei re
komendavo sumažinti gynybos 
išlaidas. Pasiūlė sulaikyti Polaris 
povandeninių laivų programą, su
mažinti V. Vokietijoj esančių ka
rių skaičių nuo 55,000 iki 30,000, 
atsisakyti Tornado kovos lėktu
vo. 

Partijos vadai su tuo nesutin
ka. Gynybos ministeris John Gil-
bert sako, jog tai būtų katastro
fa N A T O paktui. 

Žmogus dirbės 
sovietų psichiatrinėje 

Honolulu. —Naujų duomenų 
apie psichiatrijos mokslo panau
dojimą politiniais tikslais Sovie
tų Sąjungoje taTptautiniam Ho
nolulu kongresui suteikė šiomis 
dienomis iš Rytų Europos pasi
traukęs buvęs sovietų psichiatras 
Avandil Papiašvili. Jis pasiuntė 

Lincolno, panaikinusio vergiją, paminklas Washingtone. Prie šio paminklo 
šiandien ir renkasi Pabaltijo jaunimas demonstruoti ir reikalauti, kalbėti į 
pasaulio sąžinę, kad moderniųjų laikų vergija dar egzistuoja jų tėvų žemėje 

KAS ŠUKELE DISIDENTINĮ SAJODĮ? 
ROMA. — Įtakingasis italų t jam pritaria ir jį remia gana 

kongresui ilgą pranešimą apie ^j^ų žurnalas "La Civilta: platūs tų kraštų visuomenės 
savo patyrimus Tbilisio psichiat
rijos tyrinėjimų centre, kuriame 
jis dirbo dvejus metus. Dr. Pa-

Cattolica" paskutiniame savo; sluoksniai, 
numeryje atspausdino ilgą 
straipsnį apie disidentinį sąjū-

Straips 

" I r tai nėra nuostabu. Disi
dentų kova už žmogaus teisių 

tiniai visiškai sveiki, buvo inter
nuoti kai šizofrenikai. 

piasvih pažymėjo, jog Tbilisio (ds Sovietu Sąjungoje. 
ligoninėje jam buvo patikėti k e - ' ^ o autor ius j ė z u i t a a Į ^ b e r t Apsaugojimą išreiškia gana pla 
Ii rusų disidentai, kurie, nors pro- H o t z p l a č i a j apžvelgia šio sa- i tų.. nepasitenkinimą 

jūdžao atsiradimo priežastis, ap 
tar ia jo užsibrėžtus tikslus, nu-. 
rodo sąjūdžio vaidmenį, iške-Į; 
Iiant Sovietų Sąjungoje žmo
gaus teisių apsaugojimo prob- , , 
j* Įlektualų veiklos varžymas, val-

| džios nesugebėjimas išspręsti 
"Yra klaidinga tvirt inti , kad ekonominių problemų, nesirūpi 

~ j Somalijos prezidentas 
į Washingtona; 

Kuvvait. — Kuwaito laikraštis 
."Al Qabas" rašo, kad Somalijos 
: prezidentas Siad Barre ketina 
iškristi į VVashingtoną, išaiškinti 
! tikrą padėtį Ogaden dykumoje, 

Somalijos radijas patvirtino ži-
i nias, kad Afars partizanai Etio-
| pijos rytuose tikrai išsprogdino 
; geležinkelio tiltą ir nutraukė pa-
• skutinį Addis Ababos ryši su jū-
: ra, Assab uostu. 
i 

Dar 60,000 imigrante 

VVashmgtonas. — Dar apie 
60,000 Indonezijos pabėgėlių per 
porą metų gali atvykti į Ameriką, 
sakoma Kongreso sluoksniuose. 
Labdaringų organizacijų delega
cija lankėsi neseniai Laose ir grį
žusi teigė, kad Vientiane ir ki
tuose miestuose labai trūksta 
maisto. Delegacija ir paragino 
Kongresą pratęsti bėdos progra
mą, kuri leidžia įsileisti naujų 
ateivių daugiau negu paprastai. 

Arafat pripažins 
Izraelį 

Beirutas. — Yassir Arafat, pa
lestiniečių vadas, sako, kad jo or
ganizacija sutinka pripažinti Iz
raelio valstybę ir leis jai egzistuo
ti, jei bus garantuotos ir pales
tiniečių teisės. 

Bomba į karalių 

Bangkokas. — J Tajo karalių 
Bhumibol ir karalienę Sirikit bu
vę mesta bomba, bet jų nepa
lietė. Buvo sužeisti \Ą • :ti asme
nys, iš jų 13 sunkiai. Karalius 
šventė 10,000 dienų valdymo. 

Sovietų KGB palaiko glau
džius ryšius su psichiatrais, 
kontroliuoja jų veiklą, duoda nu
rodymus kaip elgtis su ligoniais, 
tvirtina ar atmeta psichiatrijos 
ligoninių vyriausiųjų gydytojų 
paskyrimus. Akademikas Snež-
nevski, įtakingiausias asmuo so
vietų psichiatrijos srityje, sakė 
Papiašvili, yra taip išplėtęs ši
zofrenijos ligos diagnozę, kad 
kiekvienas sovietinę sistemą kri
tikuojantis asmuo gali būti pri
pažintas sergąs ta liga. 

Psichiatrijos piktnaudojimas 
yra taip plačiai vykdomas Sovie
tų Sąjungoje, kad tikrai protinė
mis ligomis sergantys pacientai 
jau bijo būti psichiatrų gydomi. 

Carteris vyks į užsieni nėję santvarkoje j au nuo seno 
Nepa-

VVashingtonas. — Lapkričio 
komunistų partijos biurokratų į 22 prezidentas Carteris vyks į už

sienį. Numato aplankyti kai ku
riuos kraštus Europoje ir Lotynų 
Amerikoj. 

įvykdomas nepakenčiamas inte-

disidentinio sąjūdžio pasireiški
mas išprovokavęs režimo su
griežtinimą Sov. Sąjungoje ir 
kituose komunistų valdomuos*" 
kraštuose. I š tikrųjų įvyko vi
sai priešingai: disidentinį sąjū
dį sukėlė represinė politika, ku 
rią sovietų valdžia vėl pradėjo 
vykdyti po t rumpo destaliniza-

nimas gyventojų poreikiais, so
vietų šovinistinė politika ki tų 
tautybių atžvilgiu, siekiant j a s 
prievartos priemonėmis suru
sinti. Rytų Europos tautos, be 
to, nepakenčia sovietų užmačių 
jas kolonizuoti t iek politiniai, 
tiek ekonominiai. 

Vergija 

"Visos šios neigiamos apraiš-
cijos atoslūgio. Fak tas , kad di- k o g į r d a u g e i i s k i t ų nepakenčia 
sidentinis sąjūdis ne tik išsilai-^mų reiš;:inh| komunistų valdo
ko pačioje Sovietų Sąjungoje,; mų tautų gyvenime sudaro pa-
bet dargi plečiasi į kitus Rytų!lankią dirvą disidentinio sąjū-
Europos kraš tus , liudija, jog džio plitimui", rašo autorius. 

ivfiftkat, rudeoį 

Brisbane. — Australijos polici
ja netoli Brisbanės užtiko vergų 
stovyklą. Turtinga pakistaniečių 
imigrantų šeima užkampio krū
muose laikė tikra to žodžio pras
me koncentracijos stovyklą, kur 
buvo uždaryti šeši senyvi žmo
nės labai blogomis sąlygomis, 
vertė juos dirbti ir mušdavo už 
kiekvieną prasižengimą. Pakista
niečiai bus traukiami teismo at
sakomybėn. 

New Yorkas. — Siaurės Korė
jos užsienio reikalų ministeriui 
H o T a m Amerika davė įvažiavi
mo vizą. Ministeris dalyvaus 
Jungtinių Tautų patalpose šau-

! kiamoj neutralių, nesusiblokavu-
J sių valstybių susirinkime. 

VVashingtonas. — Demokratų 
senatoriai numato dabartine 
Kongreso sesiją užbaigti iki spa
lio 15. 

KAI^ENDORTCS 

Rugsėjo 24: Gerardas, Ema, 
Gedvinas, Vėsula. 

Rugsėjo 25: Kleopas, Aurelija, 
Vientautas, 2elvė. 

Rugsėjo 26: Kosmas ir Damijo
nas, Vytenis, Gražina. 

Saulė teka 6:39, leidžias 6:47. 

ORAS: 

Daugiausia apsiniaukę, vė
liau, 70 proc galimybė lietaus, 
agie 70 laipsnnj. 
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ATEITININKŲ KONGRESO 
NUTARIMAI 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DKAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada 
yra užsimokėjęs. 

1. IX Ateitininkų kongresas 
skatina ateitininkus stiprinti tiek 
asmenines, tiek bendras pastan
gas krikščioniškai atsinaujinti, 
nešant Kristaus dvasią i mūsų 
veiklą, kūrybą ir kitas gyveni
mo sritis. 

: 2. DC Ateitininkų kongresas 
įpareigoja kiekvieną ateitininką 
siekti šio Kongreso šūkio: Liu
dyti Kristų ir savąją tautą idea
lo. Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos byloja apie sunkumus, 
liudijant Kristų mūsų pavergtoje 
tėvynėje; todėl kiekvienas ateiti
ninkas įsipareigoja tą liudijimą 
pratęsti savo asmeniniame gyve
nime: a. skleidžiant Lietuvos Ka-

6. IX. Ateitininkų kongresas 
įpareigoja kiekvieną ateitininką 
"Ateitį" prenumeruoti, skaityti, 
platinti, remti ir joje bendradar
biauti, nes ji yra ateitininkijos 
idėjų, kūrybos ir veiklos žurnalas. 

7. IX Ateitininkų kongresas 
įgalioja Federacijos valdybą rū
pintis Ateitininkų istorijos išlei
dimu. 

8. IX Ateitininkų kongresas 
pritaria sumanymui įkurti ateiti
ninkų būstinę ir archyvą ALRKF 
jaunimo stovyklavietėje Daina
voje. 

8. IX Ateitininkų kongresas 
svarstė ir nutarė steigti Jaunųjų 
ateitininkų sambūrį kaip ketvjr-

Svečių dalis Ateitininku IX-jo kongreso bankete Pokrc-Aos ukrainiečių salėje. Nuotr. V. Pliodzinsko 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA KEMIEBUNKPORTE 

J o dėka 

(pabaiga) 

visi pietūs, 
I bė. Pati stovykla pradėjo lipdy-

talikų Bažnyčios Kronikų faktus tąją Ateitininkų Federacijos ša 
svetimtaučių tarpe; b. skatinant ką. Jaunųjų Ateitininkų Sambū-
lietuviškųjų parapijų klebonus 
įvesti į liturgijos apeigas skaity
mus iš Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikų; c. remiant finansi
niai ir moraliniai Lietuvių Katali
ku Religinę šalpą ir jos-darbus. 

3. IX Ateitininkų Kongresas 
kreipta ypatingą dėmesį į nepa
liaujamai žiaurų Katalikų Bažny
čios persekiojimą pavergtoje Lie
tuvoje, kurio pasėkoje yra Rui
mam?, daugybė lietuvių katalikų 
kaip pav. Nijolė.Sadūnaitė, Vik-
to-as Petkus, Antanas Terleckas 
ir kiti. Kongresas įpareigoja Fede
racijos valdybą, visus Federacijos 
vienetus ir kiekvieną narį dėti vi
sas galimas pastangas, siekiant 
suimtųjų laisvės. 

Į X Ateitininkų kongreso metu 
4. IX Ateitininkų kongresas į viišiu auką atneša seselė Margarita, 

skatina visus ateitininkus jungtis 
į Dievo Tarno Arkivyskupo Jur-

sv. 

nės baigdavosi dainomis ir net 
su rateliais. Šoko ne tik jaunesni, 
bet ir gerokai pražilę daktarai. 
Jaunystė sugrįžo ir užvaldė visus 
be amžiaus skirtumo. 

Solistė Gina Čapkauskienė pa
siskelbė, kad vadovausianti mo
terų rytmetinei mankštai. Visos 
moterys prašomos kiekvieną rytą 
į televizijos kambarį. 

Prie geros stovyklos nuotaikos 
prisidėjo, o gal ją ir sukūrė sto
vyklos vadovas dr. Alfonsas Stan
kaitis iš Hartfordo. Prieš pietus 
ir vakarienę jis visada linksmai 
i^bai vykusiu humoru padary
davo visus stovyklinius praneši
mus, pirma paskambinęs didžiu
liu kun. Ahdriekaus parūpintu 
skambalu. 

Taip ir prabėgo rimtos, maldin 
gos, linksmos, išdykėliškos, lai
mingos, pilnos muzikos ir poezi-

jjos stovyklinės dienos Po šešta-
[dienio (VIII.20.) kamerinės mu
zikos koncerto pakilo iš vietos 
vasarvietės seimininkas ir dėkojo 
koncerto atlikėjams ir gausiems 
jo lankytojams. Šis koncertas esąs 
stovyklos finalas todėl pakvietė 
stovyklos vadovę dr. Alfonsą 
Stankaitį uždaryti stovyklą. Šis, 

gio Matulaičio šventuoju paskel
bimo bylą: a. pradėti savo susi
rinkimus malda, prašant Dievo, 
kad Jo tarnas Arkivyskupas Jur
gis Matulaitis kenčiančios Lietu
vos paguodai kuo greičiau būtų 
paskelbtas palaimintuoju: b. im
tis iniciatyvos šiais metais su
ruošti Arkivyskupo Jurgio Matu- ; 

priima vysk. V. Brizgys. Prie jo stovi -'vėl paniręs j smagų humorą, dė
tim. S. Yla. Nuotr. V. Pliodzinsko į kojo visiems, kurie atvyko į šią 
rio nariai skirstosi į jaunučius^s tovYk1^ i r n 0 " 3 * prisidėjo prie 
(6-9 metų) ir jaunius (10-13 m e - J 0 S PraveAimo bei programos at-
tų) . Ateitininkų Federacijos val-
dvba tam sambūriui sudaro va
dovybę. 

10. IX Ateitininkų kongresas 
kviečia visus ateitininkus daly
vauti Pabaltiečių žygyje už žmo-

. gaus teises VVashingtone. DC. 
Iaičio 50 metų mirties * į ^ h ^ nfcsėjo 24 <1 
minėjimus tose vietovėse kur jų j & A t e i t i n i n k ų k o n g r e s a s - į 
neouvo; c. organizuoti tKineiųjų | ^ ^ ^ . ^ t e 3 e g r a m ą J A V 
parašus prašant Šv. Sostą pas-cu- i d e n t u i jį Carteriui už 
birtti -palaimintuoju paskelbimo .Q ^ y ^ n u s i s t 3 t y m ą 

W * s žmogaus teisių atžvilgiu. Taip 
5. IX Ateitininkų kongresas į pat išreikšta padėka JAV vysku-

ipareigoja Federacijos valdybą \ pams už jų padarytą pareiškimą, 
kelti mūsų pirmųjų vadų: Prano \ ginant žmogaus teises ir religi-
Dovydaičio ir Stasio Šalkauskio j nę laisvę Rytų Europos kraštuo-
žventumo bylos užvedimą. I se. 

m 

Atidaromas Ateitininkų IX kongresas Ckvelande. Federacijos dvasios 
vadas kun. Stasys Yla. Federacijos vadas dr. Petras Kisielius; kalba kon
greso rengimo komiteto pirm. kun. G. Kijauskas. S.J., buvęs Federacijos 
vadas prpf. Simas Sužiedėlis ir Vaclovas Kleiza, Federacijos generalinis 
sekretorius. Nuotr. VL Bacevičiaus 

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTĖ 

Rengiama susiartinimo Šventė 
bus proga visiems lietuviams, 
ypač jaunimui, pabendrauti, su
sitikti su senais draugais ir susi
pažinti su naujais. Šventę ruoš'a ( Danutę Saliklytę (737 —6836) . 
a te; u r. :...<.a i skautai ir vyčiai j 

džiotojų ūkyje, prie Aniech. Pra
džia 12 vai. Bus programa ir vai
šės. Pelnas skiriamas lituanisti
nėms mokykloms ir jaunimo or
ganizacijoms. Daugiau informa
cijų ar žemėlapius, kaip nuva
žiuoti į šventę, galima gauti pas 

•••'-' '-h z., je^tiadieaj, me- SAS Cmcagos draugovė 

likimo. Dr. Jurgis Balčiūnas sto
vyklautojų vardu padėkojo va
dovui už puikų vadovavimą ir pa
reigingumą. 

Pagal oficialius registrac ;-
jos duomenis, šiemet Ken-
nebunkporte stovyklavo 48 
sendraugiai. Daugumą sudarė 
aktyvieji iš Nevv Yorko, Connec-
tieuto ir Massachusetts valstijų. 
Po vieną kitą atvyko iš Montre-
alio, Ottavos, Clevelando ir k:tų 
Obio vietovių, Michigano(Det
roito) ir Marylando. Tolimiau
sias stovyklautojas tai Leonardas 
Valiukas iš Kalifornijos. Taigi 
pagrindinė stovyklautojų masė iš 
Rytinio JAV pakraščio. Su ma
žais įvairumais tie patys asme
nys kasmet į šią tovyklą važiuo-

j ja ir, atrodo, važiuos ir ateityje. 
Kitų metų stovyklai jau paskir
ta data: trečia rugpiūčio savaitė, 
nuo rugpiūčio 13 iki 19d. 

Užsklanda. Apžvelgus š'ą sto
vyklą, reikia taip pat pripažinti, 
kad buvo ir tam tikro nesklandu
mo, bent pradžioje. 

Laimei, kad tėvas L. Andrie-
kus pasirūpino literatūros vaka
ru ir koncertais. Tad kultūrinė 
da ls nenukentėjo. Religinė pusė 
irgi buvo tvirtose prel. V. Balčiū
no rankose. Bet paskaitomis bei 
pranešimais nebuvo iš anksto pa
sirūpinta. Teko pasitenkinti atsi
tiktiniais prelegenta's, nors ir 
įdomiais. Dėl to pasigesta stovyk
loje kongresinės dvasios. Nebuvo 
jokios paskaitos, jokių svarsty-
bų Federacijos kongreso temo
mis. Šių metų stovyklos juk tu
rėjo būti ne kas kita, kaip pasi
ruošimas kongresu1. O tokį pasi
ruošimą galima įvykdyti tik iš 
anksto planuojant Dainavos 
stovykloje planingumo ir kongre
sinės dvasios, atrodo, nestokojo. 

TVn pat nebuvo iš anksto su-
:::-/ . . j--cta ir stovyklos vaaovy-

vakarie-; iiS tik pirmadienį, kai dr. Alfon
sas Stankaitis ėmėsi vadovo pa
reigų. 

Reikia tikėtis, kad ateity Ken-
nebunkporto sendraugių stovyk 
la nebus palikta pati sau ir ne
bus leista j*ai išnykti bent.tol, kol 
dar yra pakankamas būrys sen
draugių, kurie nori Kennebunk-
porte stovyklauti ir ateitininkiš-
koje dvasioje praleisti savo atos
togas. 

A. Virbelis 

ŠALKAUSKIO KŪRYBINĖS 
PREMIJOS MECENATAI 

DC-jo Ateitininkų kongreso 
metu Stasio Šalkauskio kūrybinė 
prem'ja (1,500 dol.) įteikta dr. 
Jonui Griniui . Šios premijos me
cenatai, sudėję po 250 dolerių, 
yra daktarai: Augustinas Laucius, 
Romas Gineit 's, Bronius Va-
ladka, Vaclovas Šaulys, Antartas 
Razma ir Kazys Ambrazaitis. At-
kų Federacija šiems nuolati
n iams ateitininkiškos veiklos rė
mėjams nuoširdžiai dėkoja. 

DAUMANTIŠKIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Partizano Daumanto jaunes
niųjų ateitininkų kuopos pirma
sis šių metų susirinkimas įvyks 
ateinantį šeštadienį, spalio ld., 
1 vai. p»p. J .C, Dariaus ir Gi
rėno mokyklo* patalpose 

Vida Paškutė, moksleivės Ramin
ta Pemkutė, KrLst'na Pankutė, 
Arūnas Pemkus ir Arūnas Sodo-
nis. 

Kviečiame ir laukiame naujų 
narių įsijungiant į mūsų gražų 
būrį. 

Dėl registracijos ar informa
cijos skambinti R'tai Venclovie
nei, tel. 945 — 4854 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje $30.00 $1700 $12.0f 
Kitur J.A.V. 28.00 16.00 U.OT 
Užsienyje 31.00 19 00 13 nr 
Savaitinis 20.00 13.00 7.00 

• Redakcija dirba kasdien 
&30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

* Administracija dirba kas
dien nuo 830 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks-

| to susitarus. Redakcija ui skelbi 
mų turini neatsaką Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą 

At-kų Sendraugių sąjungai 
0 

šiais metais, yra patikėtas užda
vinys pabrėžti mums visiems, 

kad mūsų visų jungtis ir nenu
ilstantis mūsų idėjos puoselėto
jas yra "Ateitis". Kviečiame, tad 
visus savo skyrius spalio ir lapk
ričio mėnesiais suruošti parengi
mą "Ateities" leidimo išlaidoms r — - I I ; ^ 5 2 C 

padengtu 

"ATEITIES" 
" ŠVENTĖ-BALIUS 

Vyr. Ateities redaktoriaus kun. 
dr. K. Trimako rūpesčiu, įeina 
į tradiciją premijavimas geriau-
s'ų metų bėgyje "Ateityje" pasi
rodžiusių kūrinėlių, straipsnių i r Į t j ^ » adresu, arba ASS C.V. 115 
nuotraukų. j Stephens St. Lement, Illinois 

Šiais meta-s premijų į t e ik imo! 6 0 4 3 9 - Atsiminkime, kad kiekvie-
šventės suruošimą Fed. v a l d y - . n o numerio išleidimas kanuoja 
ba pavedė At-kų Sendraugiu są- nepaprastai daug darbo ir aukos, 
jungai. Ši šventė įvyksta spalio ° * is m u m s ' prenumeratoriams 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma LIUDVIKA MIKULSKY-
Tfi (Mikulskis), kuri save vadina 
N. Mikuokyte. Administravo Ray's 
likerių parduot. Richmond Hill, 
New York. Žinantieji ją malonėki
te pranešti šiuo adr.: DRAUGAS, 
Adv. No. 4182, 4545 W. 63rd St., 

Pavienes aukas, kaip padėkos 
ženklą mūsų "Ateities" darbuo
tojams, prašytumėm siųsti *-• "Atei-

men. 29 d., 7:30 vai., Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. Prašo
me v:sus šią- dieną pasižymėti sa
vo kalendoriuje. Žinoma, geriau-
s'as bū Jas šią datą ats'minti, tai 
jau dabar užsisakyti bilietus ar
ba staliukus sekančiu adresu: 

Milda Tamulionienė, 409 50th Pi., 
VVestern Springs, IHinnis 60558. 

nekainuca nė pilno dolerio. Ne
apvilkime Fed. valdybos parody
to pasitikėjimo mūsų Sąjungai. 

Jungdamiesi su Jumis į 
bendrą darbą, 

Jūsų centro valdyba 

Vytautas Šol'ūnas 

ASS CV pirmininkas 

Or. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. S3rd SU 
Chicago, IU. 68629 

TeL 476-3409 
Valandom pagal r «sitarimą 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K AL 
& A S S O C I A T E S 

Of. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Chicago, D1. 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

šeštad. atdara pusę dienos-

Mes duodame jvairius teisinius 
patarimus. 

.-UIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlflIlftiniUIIIHIIIIfflIlIlHIIItlIlIlltlIlIIIIIlIflItlIlIfflIlMITII ItlIttimtlIlItlUtlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlUItlIlIUIIHIIlT'^C 

AR TURITE ĮSIGIJĘ S! AS PLOKŠTELES? i i 
Šiais meta i mėnesiniai kuopos 

susirinkimai vyks kas pirmą mė
nesio šeštadienį, nuo 1:15 iki 3 
vai. po pietų. 

I kuopos vadoves — globėjas 
įsijungia Lairra Šalčiuvienė, kuri 
ne tik ateit'ninkų, bet ir ameri
kiečių tarpe yra pasižymėjusi 
kaip puiki programų organiza
torė ir pravedėja 

Kuopos bū rolių vadovai bus — 
studentės Alė Pabedinskaitė ir 

Ateitininku IX kongreso 
finansinis vaįus 

Prieš pat kongresą ir kongreso 
metu gautos aukos: 

125 dol.: A. ir V. Mikniai, Ind. 
100 dol. — Australijos ateitinin

kai (per A. B -ilių), 
Po 50 dol. — A. V. Laniauskas, IL, 
MAS Baltimorcs kuopa; po 35" dol. 
— A. ir E. D ngirdal, n.; E. Rep
šienė, IL; po 30 dol. — I. K. 
Skrupskelis. SC. Br. Polikaitis, II.; 
po 25 dol. — \SS Waterbury sky
rius (papildomai), dr. J. Balčiū
nas, Oh.; po 20 dol. — P. Urbu-
tis', II., A. K mantlenė. II.: po 10 
doL — dr. K Pautienius, Oh., S. 
Knystautfene Oh., A. ir J. Ryge-
lia?, NJ., A. C iažius, NJ., A. ZanV 
kaitė, n., P. Kaukis, Oh.. M. Jež-
mantienė, Oh . E. Mikalonienė. IL. 
M Udrys, Mi.: po 5 dol. — N. 
Bielinis, Oh.. F.Isirrfis, E. Vadiem-
nies, A. Vad:- nnies; 3 dol. — Ses. 
M. Francesca. r '?. ; 2 doL — K. Gai
žutis, Oh. 

Visiems ' ojams nuoširdi pa
dėka. Apmokė; s visas sąskaitas bus 
paskelbta pi]r vajaus apyskaita. 

Ceri r , :S Finansinio Vajaus 
komitetas 

TĖVYNEI AUKOJAM 

GARBĖ TAU, VIEŠPATIE 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė- H 
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai i 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas = 
Sodeika. Kaina $5.00 I 

TĖVIŠKĖS NAMAI k a n t a t a 

— Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusis. Linksmą gies- S 
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos, s 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis sirokus 1 

Kaina $500 į 

— Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras. 5 
Lietuvio giesmė. Pradės aušrelė aušti, Mano I 
protėvių žemė, Lietuvos himnas ir kitos. g 
Dirigentas Bronius Budriūnas j | 

Kaina $6.00 | 

Šioje plokštelėje rasi te: Tu, žeme gimta, Ko 3 
: nerimsti tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma- Š 
: nes. Daina be galo i r įvairios kitos. Išleido 1 
I "DAINA", Chicago. Kaina $6.00 1 

f Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, 111. 60623 
l Užsakant pridėti » centų už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai taip-
l gi moka 5% mokesčių. Užsakymams į Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto išlaidoms. 
:iiimiiinimnHiiiiitNimmfimiiMiNmitNiniiiiintiiiiim 

KUR LYGU LAUKAI 

514* MGH RATES 7^ 
PER ANNOM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

6%% 
t a ANNVM 

PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FGDERAL 

SAYIRCS AND L0AN ASSOC1ATI0H 

KGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, EUNOIS 60632 
TEL: LA 3-8248 

Of CAUFOBKIA AVE.) 

2 
PER ANNtiM 

coitificatct 
SSMtor 

4year 

6%% 
PER AN2AJM 

•n 
t 



Giedros korporacijos 

GIEDRIAS DIENAS PRISIMENANT 
Jubiliejų šiuo metu yra daug. dentė tampa profesionale, šei-

Jų visų negalima net paminėti mos žmogumi, motina ir auklė-
platesniais svarstymais ar istori- toja, tai yra vyresniąja giedrinin-
niu žvilgsniu. Nepriklausomybės ke. kuriai reikia siekti tų pačių 
metu sukurtos įvairios organiza- tikslų, bet skirt ingoje aplinko-
cijos savo laiku turėjo didelės je. Baigusios universitetus lietu-
reikšmės visuomenės, ypač jau- vės moterys neatsiliko nuo vyrų, 
nimo, auklėjimui ir bendrai tau- juoba neatsiliko toje veikloje, ku
rinei veiklai. Universitete susikū- riai labiau tiko moteris inteli-

Pietų Afrikos sunkmetis 
Pietų Afrikos baltieji dar stengiasi vaidyti juoduosius 

GEDIMINAS GALVA 

Rimties valandėlei 

Pietų Afrikos respublika, At
lanto ir Indijos vandenynų 
slenkstis, pramoningiausias to 
žemyno kraštas, kurį pasiekė ir 
vienas kitas lietuvis, šiuo metu 
pergyvena sutemų metą. 

Gražioje ir turtingoje šalyje 
rusios ideologinės organizacijos, gentė, susipratusi tautos atstovė | kurioje gyvena 26 mil. gyvento-
korporacijos, sambūriai paliko ir subrendusi krikščionė. Giedra 
praeityje stipriai įmintus pėdsa- tam ruošė ir paruošė ne vieną 
kus, kurie net dabar neištrinami idealią moterį, kuri dar ir šian 
pavergtoje tėvynėje ir lietuvių iš- dien savo pilnutiniu krikščio-
eivijoje. Vienas tokių veiklių, ide- n iškurnu ir tautiniu sąmoningu-
ologiškai aiškių ir tautiškai ne- mu liudija tuos pačius idealus 
palūžusių sambūrių yra Giedros net Sibiro tremtyje ar pavergto 
korporacija, šiemet švenčianti krašto vergijoje ir išsiplėtusioje 
savo gyvavimo 50-ties metų su
kaktį (įkurta 1927 m.) 

Giedros korporacija nebuvo 
išimtis universiteto gyvenime. 
Bet į ją šiandien krypsta dėme
sys, kad jau anuo metu moterų 
noras nepriklausomai labiau sa
ve pažinti, stipriau j Lietuvos gy
venimą įsijungti, giliau ideo
logiškai išsiauklėti, savo artimo 
meilę praktiškais darbais parody
ti iškilo Giedros korporacijos 
vardu Iniciatorių — pirmūnių 
(Katriutės Marcinkutės - Rusec-
kienės, Stasės Tulabaitės - Pau-
tienienės. Albinos Gervaitės — 
Dumbrienės, Emilijos Masiliū-
naitės — Paliokienės) duotas 
šviesus — giedras pavadinimas 
ir paskelbtas šūkis "Į kalnus, į 
viršūnes". Giedrumas — tai 
krikščioniškumo ir kilnaus mo
teriškumo žymė. "Į kalnus, į vir
šūnes" buvo šūkis, kuriuo 
išreiškiamas tobulumo visose 
srityse siekimas, kiek tai žmogiš
komis jėgomis ir savose sąlygose 
galima. 

išeivijoje. 
Šiuo metu daugelis Giedros 

pirmūnių jau yra šalia veiklos 
ir laiko ribų. Bet tos, kurios, iš 
tėvynės išvykdamos, atsinešė sa
vyje subrandintus ateitininkiš-
kus idealus, sukūrė išeivijoje net 
tris būrelius, — visuomeninin-
kių, kultūrininkių ir studenčių. 
Jie visi siekia tų pačių tikslų — 
ugdyti pilnutinį moteriškumą ir 
pilnutinį krikščioniškumą toje 
aplinkoje, kurioje jų dabar na
rės gyvena, 

* 
Giedros korporacijos garbės 

nariais ir globėjais, jai susikūrus, 
buvo mūsų tautos didysis filoso
fas prof. St. Šalkauskis ir mūsų 
neužmirštamoji rašytoja ir auk
lėtoja Marija Pečkauskaitė. Jų pa
sirinkimas savo globėjais — tai 
pasirinkimas jų idealų, jų gyve
n imo ir darbų pavyzdžio saviem 
gyvenimams. Jie abu tinka kiek
vienam sąmoningam krikščio
niui ir lietuviui, juo labiau jie 
t inka tai organizuotai veiklos 

>4 . korporacijai, kun savo žmogišką 
Moterų judėjimo skirtybės čia »,» i _ ' • i • • - x- I-
-v,. . .^. ' ~ , tobulumo siekimą įsirašė veha-reiskiasi ne moteriškumo įsskv- . . x . , . «T , , . . . — i . . . , ' voje ir sirdvje — Į kalnus, Į vnr-rimu iš žmogaus prigimties, Det v- „ ~ . ' . . , * . *J • • - i t - • suneš . Tai ir yra aukščiausia 

moters uždavinių tiksliu suprati- m o t e r K k u m o > i n t e l i g ent i škumo, mu — žmoniją sudaro vyras ir profesinio pasiruošimo, krikščio-
moteris, turį tas pačias prigim- -^ • .--, ' . »- . 
.« , , , . . . , niskumo ir tautiškumo viršūne. ties dovanas, bet skirtingus uždą 
vinius. Giedra tai suprato ir nie
kada iš moteriškumo nedarė pri
vilegijuotos klasės. Ji kaip tik la
biau pabrėžė moters auką, pasi-

Giedros dviguboje sukaktyje į tai 
reiktų atidžiai žvelgti, kad būtų 
matyti ne tik pastangos, kurių 
nemažai reikia išeiviško gyveni
mo kliūtims nugalėti, bet ir dar-

aukojimą, artimo meilę, sa\itar- t • , • , _ . , . „ , 
j . x. , .. bai. kurie butini įsemioie pilnu-

pio dvasią. Šios korporacijos a t 
gaivinimas išeivijoje (1947) yra panašus, kaip ir kitų iš tėviškės 
atsivežtų organizacijų. Ir čia 
Giedros tikslas jau trisdešimt 
metu išeivijoje skiepyti tas pačias 

t in iam žmogiškumui ugdyti. 
Jei senovėje motina ar močiutė 

prie ratelio mokė savo vaikus ar 
anūkus lietuviško rašto, jei pa
vergtoje tėvynėje motina drebė
dama moko savo atžalas Dievo 

krikščioniškas ideias, tautini pa- - J— . .. . . , , . . zodzio, tai išeivijoje tiek motina, reigingumą ir moters uždavinių .. t , . x . , . , ° . tiek senele su tuo pačiu užside-supratimą. . . . , .. , .. 
r gimu ir pasiaukojimu moko lie-

* tuvių kalbos, kad lietuvybė ne
organizuotas moteriškumas sunyktų svetimybėse ir kad tėvai 

neretai išsilieja į kraštutinumus, išliktų šeimos vienybėje bent 
Kartais lygybės vardu paaukoja- kalbos požiūriu. Organizuotas i-
mi net moters prigimties uždavi- deologinis sambūris tiesiogiai ne-
niai, kurių tegali siekti tik mote- palengvina jaunoms motinoms 
ris. Pilnutinio moteriškumo sie- daiginti lietuviškus daigus šei-
kė ir tebesiekia giedrininkęs, kur- mose. bet jis paruošia būsimą-
damos savyje idealios moters pa- šias auklėtojas tęsti pasiryžimą 
veikslą. Ideali moteris nori būti kopti į viršūnes savo aplinkoje 
ne tik savo srities specialistė, juo ir savo šeimoje. Jaunosios giedri-
labiau ne amatininke, bet žmo- ninkės šiuo požiūriu yra dauge-
niskumo nešėja, visuomeninin- liui pavyzdys. Tokiomis jos tu-
kė, krikščioniško gyvenimo sa- retų likti ir savo nuotaikomis 
vyje ir savo aplinkoje ugdytoja gaivinti jaunesnes drauges, 
ir vispusiška inteligentė. Keturio- Giedros jubiliejaus proga bus 
likos metų ištikima veikla te- prisiminta rašytojos Marijos 
vynėje ir trisdešimt metų darbu Pečkauskaitės šimto metų gimi-
išeivijoje tai parodė, subrandin- m o sukaktis. T u o iš naujo bus 
dama Giedros ir visų giedrinin- priminti tie idealai, tos kliūtys 
kių siekimus, laimėjimus ir išau- ir tos pastangos, kurias turėjo nu
gintus vaisius. galėti šios korporacijos globėja, 

Yra skirtinga korporacijos bus primintos ir visos giedrinin-
veikla, kai studentiško gyvenimo kės. kurios savo pareigas jau yra 
jauna mergaitė dar tik ruošiasi atlikusios. Jų darbus tęsti ateina 
sutikti gyvenimo sunkumus ir sa- ryžtingos jaunosios narės, kurių 
ve apreikšti kūrybiniu darbu, rankose ir širdyse yra visų sieki-
Skirtingas darbas, kai buvusi stu- mų ateitis. Pr. Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

jų. 18,6 mil. juodųjų, 4,3 mil. 
baltųjų, mišrieji, azijiečiai ir ki
ti, ypač pastaruoju metu užsi
plieskė rasinė kova. Baltieji nuo 
1948 m. tebeveda aparteidinę — 
rasių atsiskyrimo politiką ir val
do kraštą. Jų rankose yra vyriau
sybė, finansai, įstatimdavystė, 
krašto ūkis ir kultūros rikiavimas. 
Juodieji tegauna tik menką baltų
jų atlyginimo dalį ir iki praėju
sių metų jie buvo priversti mo
kytis afrikiečių (olandų) kalbos. 
Juodieji tegalėjo apleistuose prie
miesčiuose gyventi ir naudotis tik 
jiems skirtomis susisiekimo prie
monėmis. 

Praėjusiais metais įvykusios ko 
vos Johannesburgo priemiestyje 
Soveto, apgyvendintame juodų
jų, vienur kitur vėliau vėl užsi
plieskė. Juodieji reikalavo dides-
desnio atlyginimo, geresnių dar
bo sąlygų ir mokyklų reformų. 
Mokyklų streikai baigėsi Soveto 
vidurinių mokyklų uždarymu. 

Pietų Afrikos spaudimas 

Aparteidinė politika juodųjų 
teisėms siaurinti jau seniai sukė
lė vakariečių ir ypač Afrikos vals
tybių politinį ir ūkinį spaudimą. 
Pietų Afrikos respublika tapo tai
kiniu, kai paaštrėjo kova dėl Ro-
dezijos (Zimbabvės) ir Numbijos 
nepriklausomybės. Amerikiečiai 
ir europiečiai vis garsiau ėmė 
šnekėti apie baltųjų ir juodųjų 
politinę lygybę. Jie panaudojo 
ūkines sankcijas. Prancūzija už
draudė ginklų išvežimą. Jungti
nės Tautos darė griežtesnius nu
tarimus rasinei politikai pasmerk
ti, nors žodinė kova nepaliko 
pėdsakų 

Pietų Afrikos respublika buvo 
politiškai išjungta. Užsienio rei
kalų ministeris R. F. Botha ėmė 
aimanuoti dėl politinio ir ūkinio 
apsupimo. Pietų Afrikos respub
lika, besiruošianti vidaus nera
mumams malšinti, priversta vis 
brangiau už įvežamąsias prekes 
mokėti ir kai kurių prekių ga
mybą varžyti. Pastarasis rinkų 
tyrimų įstaigos pranešimas sa
ko, kad atsirado 200,000 naujų 
bedarbių. Juodųjų bedarbių 
skaičius pašoko ligi 18 proc Did

miesčiuose atsirado elgetų. Kai 
kurių prekių kainos žymiai pa
kilo. Per pusantrų metų elektros 
kaina pašoko net 85 proc 

Šios sąlygos gerokai palaužė 
baltųjų karingumą, bet jie vis 
dar nėra linkę daryti didesnių 
nuolaidų juodiesiems. 

Baltųjų karingumas 

Rasinės kovos šaknys labai il
gos. Š'os kovos stipriausi šalinin
kai yra Pietų Afrikos respublikos 
afrikiečiai (olandai), kurių skai
čius neprašoka 2,5 mil. gyvento
jų. Pirmieji olandai 1652 m. at
vyko į Gerosios vilties iškyšulį. 
1795 m . jau ten anglai kariai iš
sikėlė ir Pietų Afriką prijungė 
1815 m. Olandai ilgai kovojo 
prieš anglus, bet jie galutinai 
pralaimėjo 1899 — 1902 m. va
dinamą anglų — būrų karą. 

IŠTIKIMA DIEVO TAUTA 

Visos bažnyčios, išskyrus kata
likus, laikosi rasinės pažiūros. Re-
formuotoji olandų Bažnyčia štai fe^l??i5Sį!*!??*f 
ką skelbia: "Teisingumas remia-

Kristus savo Bažnyčią statė liui narių, atliekančių skirtin
am uolos, kuri yra nepajudina-1 gus uždavinius, bet yra v e n a 
ma ir nedūžtanti. Bet jis tą statė Dvasia, kuri paskirsto Bažnyčiai 

Olandai nepraturtėjo aukso ieš
kojimu. Jie buvo ištvermingi ūki
ninkai ir dar 1930 m. daugiau pu
sės vertėsi žemės ūkiu. Nuo to 
meto jie praturtėjo, tapo mieste
lėnais. 1948 m. afrikiečių tautinė 
partija laimėjo rinkimus ir iki šio 
meto tebevaldo respubliką. Ta 
ką ir jos valdymo metu išaugo 
partija ir |vedė aparteidinę tvar-
rasinė kova. Tokiuo pat fanatiš-
kumu olandai kovojo prieš ang
lus ir dabar prieš juoduosius. Jų 
organizacijos, kultūrinės įstaigos 
ir reformuotoji olandų Bažny
čia dideliu įniršimu visai išjun
gė juoduosius iš visuomeninio 
gyvenimo. Jie yra tik muskulai 
gamyboje. Rasinė politika patar
nauja baltiesiems praturtėti, nes 
šiuo metu 17,5 proc. baltųjų drau 
ge su anglais valdo apie 70 proc. 
krašto turtų. Jie gerai žino, kad, 
įgyvendinus visuotinę demokrati
ją ir juodiesiems suteikus pilnas 
teises, dings jų turtai ir galia. 

Baltųjų pa&ūros 

Dabartinis Pietų Afrikos res
publikos ministeris pirmininkas 
B. J. Vorsteris pakartotinai pareiš
kė: net kalbos negali būti apie 
balsavimo lygybę ir visuotinumą. 
Jis darė įvairius mostus juodie
siems suteikti šiokią tokią savival
dą, kurti vadinamus bantistanus, 
bet juos ten palikti be pramonės 
ir uždarbio šaltinių. Transkei ir 
kitose vietovėse kuriami banrus-
tanai sukėlė juodųjų nerimą, nes 
jų likimas priklauso nuo vyriau
sybės malonės suteikti finansi
nę paramą. 

si Tvėrėjo įstatymu. Šiuo įstaty
mu gyvenant išreiškiama pilnu
tinė asmenybė. Štai kodėl atskiras 
tautų gyvenimas yra tinkamiau
sias būdas Įgyvendinti teisingu-
mą . 

Minėtos Bažnyčios suvažiavi
mas 1974 m. spalio mėn. nutarė: 
"Ypatingose sąlygose Naujasis 
Testamentas numato įvairius 
tautų bendravimo būdus tame 
pat krašte Biblija pateisina at
skirą politinę tvarką, bet etninė 
norma lieka, kad žmonės turi my
lėti vieni kitus". 

Šis nutarimas ypatingai įdo
mus, nes etninė norma sunaiki
nama didelės rasines kovos įtū
žyje. 

Olandai rašytojai, kalbėdami 
apie "anuos", kartais svarsto ir 
tokią galimybę — didžios bangos 
atslinkimą ir baltųjų prisitaiky
mą prie naujų sąlygų. 

Politikai gal ir numato tokį 
pakitimą, bet apie jį nešneka. 
Pietų Afrikos respublikos dikta
torius J. Krugeris, teisingumo ir 
policijos ministeris, vis ramina: 
"Blogiau nebus. Juodieji krašte 
nesukils. Jei jie sukiltų, mes 
juos sudrausminsime". 

Pietų Afrikos respublikos bal
tieji turi didelę smogiamą jėgą. 
Jai stiprinti dar numato pasitelk
ti azijiečius ir mišriuosius, bet ir 
tuo metu neprilygs juodųjų skai
čiui, o jų dorinė atspara liks silp
na — ginti, kas užgyventa. 

čią Kristus statė iŠ žmonių, parink 
tų vykdyti dievišką misiją, tęsti 
Evangelijos mokslą ir įpareigoji
mus visų žmonių tarpe pasau
lyje. "Tas akmuo, kurį statyto
jai atmetė, pasidarė kertinis ak
muo: tai Viešpaties padaryta ir 
nuostabu mūsų akyse" (Mt. 
2142). Ir toliau Kristus dar pridė
jo: "Ir kas krinta ant to akmens, 
tas suduš; ir ant ko jis krinta, tą 
sutriuškins" (Mt. 21,44). Apaš
talas Petras buvo uola, bet jis bu
vo iš žmonių tarpo, vienas iš 
apaštalų, kurie turėjo statyti 
Kristaus Bažnyčią ant diev'škos, 
nedūžtamos ir nenugalimos uo
los savo ištikimybe ir pasitikėji
mu, kad jų statyboie dalyvau
ja Kristus — Dievas ir Žmogus. 

Anneliese Kappler, garsaus vokie
čių nacio žmona, išnešusi savo vy
rą iš kalėjimo ligonines Italijoje 
lagamine ir nusivežusi į Vakarų 
Vokietiją, jau 1975 metais demons
travo Eonnoje, reikalaudama, kad 
jos vyras būtų paleistas "iš meiles, 
ne iš gailesčio Vak. Vokietija atsi
sakė išduoti Kappterį Italijai 

Kalbėdamas apie Bažnyčią ir 
tikinč'ųjų ištikimybę Kristaus 
įsteigtai bendruomenei, pop. Pau
lius VI primena, kad Bažnyčios 
kūrimas yra Kristaus meilės iš
raiška, kurioje atsispindi apašta
lų ištikimybė, jų pas'aukojimas 
ir būsimas tikinčiųjų ištikimas 
Kristaus mokslo laikymas pasau
lyje Ir tai ne tik ten, kur lengva 
išlaikyti ir gera gyventi, bet ir 
ten, kur reikės dėl io vardo ken
tėti, kur reikės atsižadėti net sa
vo tėvų, žmonų ar vyrų, savo 
vaikų, kęsti persekiojimus ir nea
pykantą, pajusti aplink save su
gedusio žmogaus blogį ir jį nuga
lėti. 

Šv. Paulius ir primena, kad 
"Kristus mylėjo Bažnvčią ir pats 
save atidavė už ją, kad ją pašven
tintų, apvalydamas vandens plo
vimu, tarpininkaujant gyvenimo 
žodžiui, kad jis pats paruo?tų 
garbingą Bažnyčią, neturinčią su
tepimo, raukšlės ar ko kita pana
šaus, bet kad ji būtų šventa ir ne
sutepta" (Ef. 5,25 — 27). Krstus 
pašventino ir sustiprino tuos 
žmones, kuriuos padarė tikin
čiųjų bendruomenės pasaulyje 
kūrėjais. Bet jie buvo kūrėjai ne 
savo, o jo vardu ir jo pažadais. 

Kristus ne tik kūrė savo institu
ciją ant nesugriaunamos uolos, 
bet ir iš anksto pranešė jos misi
ją, jos gyvenimo kelius, neslėpda
mas jam žinomų žmogiškų silp
nybių būsimuose tikinčiuosiuose 
ir jo sekėjuose, bet pabrėždamas ir 
ištikimybę, kuri sudaro Bažny
čios šventumo vain'ką. Tikin
čiųjų ištikimybe Bažnyčiai "Kris
taus kūnas auga, veikiant dauge-

savo įvairiopas dovanas pagal sa
vo gausą ir aptarnavimo reikmę" 
(Konst. apie Baž 7). Tai ir yra 
Bažnyčios dieviškoji paslaptis, 
nereg'mai veikianti krikščiony
bėje, bet tai yra ir jos žmogiškoji 
dalis, veikianti matomai ir ne vi
suomet atitinkanti tą ištikimy
bės reikalingumą, kurį kelia po-
p'ežiai, savo pavyzdžiais įrodo 
kankiniai ir šventieji. 

Dėl to sunku visiškai tiksliai 
aptarti Bažnyčią žmog'škais žo-

~' džiais, nes jie nei?semia viso jos 
turinio. Gal aiškiausiai pasakė 
Vatikano II susirinkimo dogmi
nė konstituc'ja, Bažnyčią pava
dindama Dievo tauta, ta naująja 
išrinktąja tauta nešti Kristaus 
mokslą į pasaulį. Ją gražiai cha
rakterizavo apaštalas šv. Paulius, 
s&kydamas ap :e Bažnyčią, kad 
tai yra "gyvojo Dievo Bažnyčia, 
tiesos šulas ir tvirtumas" (I T m . 
3,15). š i a s trumpais žodžiais rem
damasis ir šv. Augustinas skelbė, 
kad "Bažnyčia yra tikintieji žmo
nės, išplitę visame pasaulyje". 

Tačiau žinoti, kaip aptarti 
Bažnyčią, dar nereiškia išsemti 
jos visą esmę, kurioje sutelpa die
viškos galios, paliktos sakramen
tų malonėse. Dievo nuolatinis 
veikimas ir taip pat žmonių silp
nybės, nusikaltimai net krikš
čionybės ar pačios Bažnyčios var
du. Užtat į šią instituciją reikia 
kiekvienam tikinčiųjų žiūrėti, 
kaip į savo gyvenimo šv esą, ke-
1 a.> gyvenimą, tiesos ieškojimo 
pastangas ir jos įvykdymo pasiry
žimus. Šioje bendruomenėje yra 
sutelkta tiek jėgos, kad jokia ki
ta net lygintis savo turimais ga
limumais nepajėgtų. 

Tač au ir dulkės, silpnybės, nu
sikaltimai č'a lab'au matomi, nes 
čia yra didesnė šviesa, kuri leng
viau apšviečia šventumo plotus 
ii lengviau parodo tamsiausias 
dėmes. Tai nė kiek nemažina nei 
Kristaus kūrybinių vaisių Baž
nyčioje, nei jo mokslo vertės, nei 
šventųjų sudėtų pastangų, ar 
dėl Kristaus ir io mokslo pau-
kotų gyvybių didingumo. Užtat 
Kristaus Bažnyčia gali ir turi rei
kalauti ištikimybės tam mokslui, 
kurį Kristus paskelbė ir apašta
lą isurašė Evangelijose, ištikimy
bės tiems keliams, kuriais ėio 
Krstus ir jo sekėjai. Ptikimybe 
savo tikėiimui ir Bažnyčiai — tai 
ištikimybė Dievui. 

A. Dh. 

KRAUTUVE LAZDIJUOSE 
Tiesoji'. rugsėjo 9 d. laidoj, S. 

Šūkis iš Lazdijų rašo: 
"Lazdijų rajono šeštokų geležin

kelio stotyje esančios parduotuvės 
vedėja O. Umbrienė labai grubi su 
pirkėjais. 

Šeštokiečiai piktinasi. Apie šios ! 

prekybininkės bloga darbą buvo ra
šyta ra.jonir.ian?>> laikra&yie. ta
čiau be ickiu oa?ekmm Ir *CL2J: įi 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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"Likusi dienos dalis priklauso jums. J ū s galėsite 

ją praleisti taip, ka ip jums patinka. Po vakarienės 
bus rodomas filmas. Be to, bus pianino koncertas, bin-
go, kortų lošimai i r ki tokios pramogos. Gailestingoji 
sesutė pateiks jums visų pramogų sąrašą. J ū s galėsite 
pasirinkti, k a s jums yra arčiausiai širdies", pasakiau 
jam. 

"Daktare, man atrodo, kad ir ligoninės storos mū
ro sienos negali sulaikyti New Yorko didmiesčio pulso. 
Jis prasiveržia ir p r o jas ." 

"Ponas Espozito, pilnai sutinku su jūsų nuomone. 
Tačiau jūs patekote į tą sūkurį ir turėsite suktis kartu 
su kitais pacientais, kol išeisite iš ligoninės. Tuo tarpu 
patarčiau jums pasilsėti. Po vakarienės pagalvokit, ku
riose pramogose norėtumėt dalyvauti Linkiu jums 
linksmai praleisti laiką. Rytoj vėl jus matysiu". 

"Daktare, ar i r rytoj po vizitavimo jūs galėsite Il
giau pabūti su manimi? Aš...norėčiau jums atidengti 
tai, ka s mane jau ta ip seniai slegia". 

"Taip. mielai ta i padarysiu", atsakiau ligoniui, 
"nes ir man yra nepaprasta i malonu ir įdomu pasikal
bėti su jumis". darbuotoja jaučiasi valstybinėje 

įmonėje kaip nuosavame kromelyje. 
Ar ilgai taip bus?" 

Šokančia dieną per vizitavimą radau Espozito sė
dintį lovoj t a r p dviejų pagalvių. Atrodė, kad jis mūsų 

— Kas tik tu r i pilną širdį laukė, r.es dažnai nukreipdavo galvą į duris, pro kurias 
meiiės visados t u n ką nors turėjome ateiti 
duot i Į "Labas rytas, ponas Espozito. Kaip jūs šiandieną 

Popieiiuft Joną* XXIII I jaučiatės?" paklausiau % 

"Neblogai", iškošė jis pro dantis. 
"Ponas Espozito, man būtų labai įdomu žinoti, 

kaip jūs praleidote pereitą vakarą?" 
"Lovoj. Aš nedalyvavau jokiose pramogose", at

sakė jis. 
"Kodėl lovoj r* 
"Todėl, kad aš norėjau susikaupti pasikalbėjimui 

su jumis. Vakar mano galvoje buvo toks minčių cha
osas". 

Prisitraukiau fotelį arčiau ligonio lovos ir patogiai 
atsisėdau. 

"Ponas Esposito, esu pairuošusi jūsų klausyti". 
Jis atsilošė į pagalvę ir giliai atsiduso. "Daktare, 

aš...aš...aa... šiandien norėčiau jums atidengti skau
džiausią mano sielos tragediją. Bijau, kad jūs t ik ne-
reaguotumėt į ją taip, kaip reagavo j au dabar žuvę 
mano kovos draugai". 

"Ponas Espozito, atsiminkit, kad kiekvienas gy
dytojas yra ne t ik gydytojas, bet ir žmogus. Pilnai pa
dėti ligoniui mes galime tik tada. kai sužinome ne tik 
jo fizinę, bet ir dvasinę būklę. Tikėkit manim, kad 
man ne tik yra labai svarbu, bet ir įdomu žinoti, kas 
jus taip slegia. Prie tos pačios progos noriu jums pri
minti, kad jūs esate ne tik vienas iš jauniausių mano 
skyriuj pacientų, bet ir vienas pasikalbėjimams įdo
miausių". Padrąsintas mano žodžių, jis atsikosėjo ir 
prabilo: 

"Būdamas 18 metų amžiaus, baigiau gimnaziją. 
Svajojau lankyti universitetą. Norėjau studijuoti ag
ronomiją, nes labai mėgstu gamtą. Studijoms lėšų ne
turėjau. Mano tėvelis anksti mirė. Mama mažai teuždir
bo. Nutariau porą metų padirbėti daržininkystėj ir su
sitaupyti pinigų mokslui Vietname vyko karas . Bu
vau pašauktas į kariuomenę. Paskirtas į A. kuopą, ket
virtą batalioną, devintą pėstininkų pulką, 25-tą divizi
ją. Mūsų buveinė buvo netoli Saigono. Vieta buvo ne
paprastai graži, r.*s čia 2.600 myli'j ;isr:mo Mekon?<-> 

|upė , prieš Įtekėdama i pietų Kinijos ]ūr% išsisakoia Į 

penkis upėtekius. 
1968 metų kovo 10 dieną, kada Washingtono Ir 

Hanoi delegatai buvo susirinkę į Paryžių pirmam ta i 
kos pasitarimui, mūsų kuopa patruliavo cukrinių nend
rių laukuose netoli Saigono. Karininkai įspėjo m u s 
naudoti akis ir ausis, nes nendrėse gali būti užsimas
kavęs priešas, "šaudykit į jį pirmiau, negu jis šaus i 
jus", pasakė jie. 

Naktis. Mėnulio apvalų veidą supo žvaigždži ųvai-
nikai. Mėlyname dangaus fone viešpatavo ramybė. 
fijau atsargiai. Dairiausi aukštyn ir žemyn. Ausimis 
stengiausi sugaudyti kad ir mažiausią šlamesį. Paga
liau naktis užleido vietą žydriam kovo mėnesio ry tu i . 
Auksiniai saulė3 spinduliai puošė bambukų duon
medžių šakas. Nuo jų lapų byrėjo skaidri rasa. Švel
niai siūbavo karališkų palmių vainikai, šimtai mieguis
tų paukštelių pakilo iš savo lizdų ir klykė, lyg p ra 
našaudami artėjantį pavojų. Tolumoje dundėjo pa t 
rankos. Sprogo granatos nešdamos mirtį. Padangėje 
staugė bombonešiai. Jų numestos bombos drebino že
mę ir sėjo gaisrus. Baimė, šiurpas ir kažkoks liūdesys 
spaudė mano širdį, bet aš ėjau pirmyn ir pirmyn. Stai
ga sujudėjo cukrinė nendrė. Ir vėl tylu. 

'Pasislėpiau ir laukiau. Atsargiai besidairydamas 
su šautuvu rankoje artėjo į mano pusę šiaurės Vietna
mo karys. Instinktyviai iš automatinio šautuvo palei
dau į jį ištisą seriją mirtį nešančių kulkų. Kareivis kri
to aukštelninkas ant sodrios žemės. Pažvelgiau į mirš
tantį karį ir mano kūnu perbėgo šiurpuliai. Prieš ma
ne gulėjo smulkutis, vaikišku veiduku, kokių 14 metų 
iaunuolis. Prie jo šono — iš jo rankų iškritęs šautu
vas, gilta, raudona kraujo srovė putodama t ryško iš 
mano kulkų pervertos jo krūtinės. Ji raudonai nudažė 
nulūžusias nuo jo kritimo cukrines nendres. Kareivis 
mirties agonijoj skaudžiai sudejavo ir nutilo. Jo lūpos 
susispaudė. Žvilgsnis sustingo. IŠ jo sustingusių st ik
linių juodų akių. veržėsi paslaptingi spinduliai, kurie 
mane supurtė. 

(Bus daugiau). 

http://ra.jonir.ian
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MOSU KOLONIJOSE 
Brockton. Mass. 
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L K. RRIGINĖS ŠALPOS REMEJŲ SĄJUNGA 31 C L A S S I F j E D G U I D E 

T A I T O S ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 11 d. Martyno Jankaus 
Saulių kuopa Brockione suruošė 
iškilmingą :autos šventės minėji
mą, šventės iškilmingumą padi
dino kaimyninės Šaulių kp. atvy
kę su vėliavomis uniformuoti bei 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
Šaulės. 

Iškilmės prasidėjo 10 vai. Šv. 
Kazimiero liet. parp. bažnyčioje. 
Vargonams grojant atėjo M. Jan
kau kp. Dr. Vinco Kudirkos kp. 
iš Worcesterio, Jono Vanagaičio 
Bostono kp. atžygiavo nešinos 
vėliavomis, taip pat moterys, tau
tiniais rūbais pasipuošę atlydėjo 
savo Dievo Mo::ncs Marijos gar
bei skirta vėliava. 

Prieš Mišias kun. Ž. Šakalys, 
pašventino Martyno Jankaus kuo
pai dovanas: Lietuvos vėliavą. 
Mecenatų Petro ir žmonos Pul-
minskų ir^Amerikos — Bronės ir 
Edvardo Martišių. Pašventintas 
vėliavas mecenatai ir kūmai įri-
kiavo j nemažą kitų vėliavų eilę. 

Po vėliavų Šventinimo klebo
nas pakvietė M. Jankaus kp. pirm. 
R. Bielkevičių uždegti žvakę prie 
Lietuvos vėliavos, pastoviai sto
vinčios šalia altoriaus — pra
šant Visagalj lietuvių tautai stip
rybės ir tė\-ynei laisvės aušros. 

Mišių auką, M Jankaus šaulių 
užprašytą už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės kovotojus, atnaša
vo kun. P. šakalys. J:s pasakė ir 
patriotirų pamokslą. Giedojo šv. 
Kazimiero parp. choras. 

Po pamaldų šauliai su svečiais 
nuvyko į Sandaros salę. Čia šei
mininkės su vadove sese SL Go-
fensiene sutiko atvykusius su gau
siai paruoštais pietumis. Jų metu 
susitikimas su kaimynais, nuo
širdūs pašnekesiai. 

Po pietų 3 vai. toje pat salėje 
tautos Šventės minėjimas —aka
demija. Petro Viščinio paruošta 
trimitų muzika pasitiko vėliavas. 
Minėjimą pradėjo pirmininkau
jantis R. Bielkevičius. Sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Po to 
pagerbti mecenatai Pulminskai 
ir Martišiai . Jiems Įteikti padė
kos diplomai. Mecenatai vėliavas 
perdavė Martyno Jankaus šaulių 
kp. pirm. R. Bielkevičiui. kuris 
pasakė padėkos žodj. 

Paskaitą skaitė P. Viščinis. 
Prelegentas vaizdžiai, glaustai j 
perdavė Lietuvos istoriją, papą-! 

šakojo, kaip laisvoje Lietuvoje 
buvo įvesta tautos šventė rugsė
jo 8 d. 

E. Ribokienė paskaitė poeto 
Bernardo Brazdžionio poezijos. 

M. Jankaus kuopą sveikino dr. 
V. Kudirkos šaulių vardu Kazys 
Prapuolenis. Dėkojo rengėjams, 
vėliavų mecenatams. 

LB Brocktono apyl. pirm. J. 
Rentelis sveikino ir gražiausius 
linkėjimus su padėka perdavė 
Šauliams ir rengėjams. 

LB Bostono apygardos pirm. P. 
Jančauskas kalbėjo ruošiamo Pa-
baltiečių žygio už žmogaus teises 

Washingtone reikalu. 
Pirm. R. Bielkevičius padėko

jo šauliams, mecenatams, šei
mininkėms ir svečiams. Sugiedo- [ 
ta Marija. Marija išneštos vėlia
vos ir vėl visi pakviesti prie vai
šių stalų 

Šioje šventėje dalyvavę Šauhai 
ir lietuvių visuomenė sustiprino 
ryžtą dirbti tėvynės labui. 

E. Ribokienė 

telkia lesąs pemkiejastai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti ir leidžia 

"LKB KRONIKOS" knygas. 
Jau išleista 3 tomai Kronikų lietuvių kalba, o 

1978 ra. bus išleistas ketvirtas tomas. 

• 
R E A t E S T 4 T E 

ŽURNALAS VIENAME 
NEGATYVE 

Jau ištirta, kad kaupiant in
formaciją paprasčiausias, pato
giausias metodas — mikrofoto-
grafavimas. Šis metodas nuolat f 
tobulinamas. Vieną standartini 
teksto puslapį dabar galima su
mažinti 150 ir net 500 kartų. 
Netoli iki mastelio 1000:1. 

Anglų mokslinio - techninio i 
žurnalo "New Scientist" redakci 
ja kartu su tradiciniu popieri-j 
niu žurnalo leidiniu bibliote-' 
koms, knygų saugykloms, vals
tybinėms įataigoms ir tyrimo 
centrams pradėjo siuntinėti savo 
žurnalo mikrofilmus. Visas žur
nalo numeris — apie 100 pus
lapių telpa viename 10-15 cm. 
negatyve, kuris {dedamas į voką, 
ant kurio užrašomas leidinio pa
vadinimas ir numeris. Tokio žur
nalo visų metų komplektas nedi
desnis už papirosu dėžutę. 

Mšk. 

!

Lojolos Universiteto vardu šiemet išleidžiama" "LKB 

Kronikos' pirmas tomas ispanę, ir pirmas tomas anglę kai- , 
i borais, kurie bus pia&ai paskleisti to kalbų kraštuose. 19ff8 U 
I m. bus leidžiama antras ir trečias tomai. 

Jų išleidimui reikalinga didelių piniginių išteklių. A 
Mieli lietuviai: Skaitykime "LKB Kronikoj knygas ir 

savo aukomis remkime jų išleidimą. Atlikime savo pareigą 
persekiojamai Bažnyčiai ir pavergtai Tautai. 

Aukotojams išduodami kvitai ir ją aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių. Aukojusiųjų, ne mažiau kaip 100 
doL pavardės bus įrašomos leidžiamose knygose. 

Aukas siųsti: L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga, 
6825 So. T aiman .4 ve, Chkago, UI. 60629, USA 

Kur veikia šios organizacijos skyda i , aukas galima 
įteikti jų valdyboms. 

LKRš Rėmėjų Sąjungos Valdyba 

| Siunčiu "LKB Kronikos'* knygoms leisti 
I Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti 
j Vardą? pavardė --
j Adresas 

I 

I 

Savininkas parduoda 4̂ 4 kamb. 
mflr. "raised ranefc" namą. Centr. 
aro vėsinimas, {ruoštas rūsys. Kera
mikos vorua. Visur kiliajai. Garažas. 
50-ta ir Koknar. 735-5441 

Mūrinis. 27 metų. 2 gražūs butai 
po 5 kamb KabinetinSs virtuves. Nau
jos brangios vonios. Dideli miegami. 
Naujas gazu šildymas. Arti 71-os ir 
Maplett'odd. Namas geras ir nebran
gus. 

Prie 72-os arti Cafifoniia. Mūro l̂ fc 
aukšto 6 kamb. rezidencija. 4 ir 2 
kamb 11& vonios. Namas 22-jų metų, j 
kaip naujas. 

Brokeris P. Žmnbakis 
TeL — PK 84»16 

B E 4 f R S T A T E 

iHniiHiiinmimmiitnmnttintwtii»H»K 
Namų, sJdypų įsigijimo bei kitais 

investavimo reikalais 
PIETVAKARIŲ FLOBHJOJE 
mielai patarnaus EDA BRA2£MEN£. 

Kreiptis: 
Eda Bražėnas, Realtor-Assoeiate 

Ben L. Cnniiff, Jr., Realtcr 
4839 Palm Beach Btvd^ 
Ft. Myers, Fia. 33905 

TeL: 813 — 694-2168 
arba namų teL 813 — 694-5779 

HIUUUIliUlIlUIIIIIUlimiUiHIiaUlillIlilIt: 

NEW CONSTROCT10N 
2-FLAT 

iUSTJCE, ILL 
Eaca aatt kas 8 bedrooms 

V/2 batite 
Oarpetmg — Many extras 

wmT£i»£fmy BEALTY | 
532*3169 - 448*8148 

JKAEVTJOJTJ IR TURIU 
GERUS PIRKĖJUS 

Pirks namą be paskolos. Reikia 
tuojau vienos ar dviejų ieimų 
namo. 

Brokeris P. žsmbakis 
TEL. — PR 8-6&16 

rsoeos — OPPOBT u s n o s 
Parduodama maisto krautuvė geroj 
vietoj. Savininkas apleidžia aj kraš
tą, turi parduot. Joks rimtas pasiū
lymas nebus atmestas. Kreiptis i 
San feL 2SS-5747 

HELP W£STBD — MOTEKEB 
i r I I ' - • — - " 

HOUSEKEEPER 
FvrH>pnT )ot> for matare, reliable 

woman m good heaitb. Perm. live-in 
position only. No child care, straigbt 
housework, laundry and occasional 
cooking in beautiful North Shore 
home. Own room, bath, ooior TV. 5 
daya, Sun. and Mon. off. English 
speaking foreigner vrekome. Character 
ref. reąuired CalI Mrs. Burns week-
days 9 a-m. — 5 p m 824-0909 for 
personai interview. 

# = 

I I IŠSZGSIOSAHA — FOR KENT 

' *> Išimom, dn apšUd. botai 2-me aukš
te. Marąuette Pke. ant 60-OB g-vės. 
Suaugusiems 847-4073 

Išimom. S;Ą kamb, apstatytas ba
tas Marąuette Parke, šilima, elekt
ra ir gazas. Suauguaiems, be jokių 
gyvulėlių- 471-2239 

— Kas gelbsti savo salį, nepa-
! žeidžia įstatymų. 

Napoleon I 

Šupažinidte su 

O N A 
Rinkinys trumpų novelių 

anglų ia!boj« 
ParaS£ 

VYTAITAS BEULAJTS 
Išleidžiama &•% fudenj 

Noveles Šioje knygoje yra. pagristos \ 
tilcraus :'ykiais. xurie įvyko antrame ' 
dešimtmetyje Lietuvoje. 

V'.c.>.: novelas vaizduoja ti; laikų lle- j 
fcBvJMuia ir žydiškus papročius, icttrle i 
yra bweik užrhfr^tt 

Dausruma Siu novelių tilpo laikraš
čiuose :9S0-tai<» matais. 
Spalvootos iIiu.>«tranjos «, Glorū Ptcek 

l'žsi.sakant knygą dabar kainuoja , 
|2..>o, su persiuntimu. Vgliau bus : 
brangiau. 

I žsakynaus siųskit* dabar: 
V. F. B F Z L U I S , 

f. O. Boot 1226. Demer Colorado 
MMM 

GIX>BE PAR€E1 S E E M C E . INO. 

cHents 

Kviečiame Jslgyti iias dvi įdomias 
knygas: 

TRETIEJI VAINIKAI 
Lieamę Poezijos Antologija, dary-
vauja virs 50 autorių, kietais vir
šeliais $600. 

K A R Ū N A 
Anatolijaus Kairio istorine poema, 
trys istorines dramos iŠ Mindaugo 
laiku, 316 pusi., iliustruota, kie
tais viršeliais $6.50. » 

Uisakam abi knygas kartu $10.00 
Užsisakyti: 

DIALOGAS. 4304 W. 55tn Str„ 
Chieago, Hl. 00632 

R 
1977-1978 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVA I 

AMERICAN TRAVEL SERVICE tOREAU 
§727 So. Wesiern Ave.f Chieagt, Illinois 60643 

T e i . — ( 3 1 2 ) 238-6767 I 

AME3UCAN L&KTVVAJ& U tĘBĘ YOEtLO: | 

Bv-ykimo A- -s: 1978 m, vasario mėn. — $669.00; kovo mėn. I 
$69L00 «r S746.00, balandžio mėn. $7464)0. | 
Kalėdinė k' ionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 dieną — 2 sa- | 

vaičių (iTiuikva, Vilnius. Ryga) ^1138.00. 
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. — * 
$564.00. 1 
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jnngtis is Chkagos į 

ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų su papildo- P 
mu mokesčiu. 

(Prices are baaed os doubte oceupancy and are subjact to chan^e and/or 
gn/vst ftinent approvai) 

Taip pat parduodame skridimus i i Ghicagoa j Los Angele© 
— kelionė ;" vieną galą, $ 8 9 J 0 0 . 

offkoally informs its numerous 
that the seadtng oi 

Dl T i —PREPAO) G » T P A B C I J > 
to relathes te U S 8 B 

is contmuing as it has been during the pas" i5 years 

Bverj parosi is iasured. 

Tbere is nothing to be paid by the recipieait 

The sending of a gift parcei B the oest way to bring joy 
to your reiatives. 

Parcels are aocepted in tfcc fo!lowing offtoes and 
braneiKs-

6L0BE PARCEL SERVICE, INC. 
723 Walnirt S int i , PhiUidepIiia. Pa. 16166 

Tei : (2L5) — 9X5*465 

HEW T0RK CEHTBAL OFFICE 
212 FifNi Avimu, ROMI 766 
(between 25th and 26th Street) 

Ntw fork, «. Y. 16016 
TeL: (212) -^6SM537 

OFFICE HOCBS: IMly 9:OS AM. — 5 *» TM. 

Satnrdsy open 10HK) A_M. to 2:00 P3L 

Išnucm. 5 kamb. butas »aaagu-
sienist Jokių gyvuhukų 4349 S. 
Talman Ave. Skambinkite po 7 
vai vakaro tel. 9&7-3S28. 

Savininkas parduoda dviejų ankšto 
mariai namą. Trys miegami. V/z 
vonk>3- šeimos kambarys, centrali-
ni& gazu šildymas, naujai atremon
tuotas, rūsys, garažas. Ciarendon 
Hills. $73,500. 323-5745 

Marąuette Pk. suaugusieoas iš
nuomojamas gražus 5 kamb. bu
tas antrame aukšte. Skambinnti 

1 476-3929 po 5:00 vaL vakare. 

Rami spy-Vbmum?, 5 teanih, 
I linkė. Arti vienuolyno. 

TeL 4M-888e 

IfOr, bungalotr — 3 dideli miega
mi, saiionas (židinys), valgomasis, 
1% vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly
pas. I vakarus nuo Kedzie. Gražu* 
aamas, gera vieta, ^ 

Paiki 5*og» — geisSes it&A&siiį 
*gitl*xp?i iaardina<e) m munu. Ra
kis skębjai parduoti Labai pafanągaa 
t t . - t . 

S I M A I T I S 6EALTY 
Insurance — taesone T*x 

2951 W. 63rd &n*t - 436-7878 

C L E K K T Y P I S T 
Full or part time- EiceUent pay, 

OOTD menaurat* ^ith esperience. M w t 
type 40 WPM Couve^ieat loop oliicę,. 
AH company beuefits. 

Please call Mr. Longstreet 
TeL 782-8467 

ReflcaBnga šeimininkė gyventi vie
toje arba ateinanti moteris porai die
nų savaitėje apvalyti kambarius, pa
būti kompanione senesnei moteriai ir 
pernakvoti. Sąlygos pagal susitari
mą. 65-os ir Pulaski apyi. Skambint 

354688 

2KLF WANTK» — VYUA1 

Parduodama* toe«L buagatev, 1 
miegamasis, Patogus porai arba 
vienam asmeniui 30 x 125 p akiy • 
pas. Namas gale sklypo, didelis 
kiemas iš priekio. Arti 63 ir Pu
laski. Skambint tik nuo pirmad. iki 
ketv. tarp 6 ir 10 vaL vak. tel. 
509-2012. 

EKPERIENCED BODY MASf 
NEEDED AT OSCE 

Good workiag eonditions. MUŠT 
bave own tools. 
ELSTON AITO EEBC1LDERS 
S809 No. Ektonu tel. 463-1660 

išnuom. 5 kamb. butas su vonia 
plnnarce aukšte. Pečros apškjymui. 
Kreiptis 3-čiam aukšte iš šono. 4508 
S. Honore. Skambmt 37S-244S. 

Išnuom. 3-jų kamb. butas vyresnio 
amt. dirbančiam v>Tui. Apyl. 82-os 
tr Wasbtenaw. Privaftus įėjimas. 

PR t-1441 

HlSfII2JLAN*0U8 

•t 

BALTTMORE, MD. 21224 
3206 Eastero Aveme 
<S«1) — DI ^2S74 

CHICAGO, flUL 
2242 W. Cmcaao A 
<S12>23S-778S 

CHICAGO, VLL. 
40«5 Archer Avenue 
(312) — YA 7-SSM 

CLEVELAND. OHK> 44134 
5432 State Rd 
QMjr7H KM 

PA 1*123 
M13 N. MbrvhiBr str. 

A. S I M K 6 S 
SOTAJ&Y PCBUC 

r VOOMF T A x mttenom 
4259 S«. Mapleiroad- tri. 354-T440 t-* , - . „ 

T»iip pat daromi VERTIMAI. MAJtOI TTTS" v i f t v t 
OIMI>7V likvletimat pUAoml MARQUETTE PARKE 
FTLJtrrTBfts FRAATMAI » S2 a»tų mOras, 3 miegamieji. l\į 

vonios, g-ažsai įraottas rūsys, gazu 
šildymas, sav. apleidžia miestą (#195) 

6 kambarių mūras, lįį vonios, ga
lt i M U I P Š L2VM ; ai SiMynas. 2-Jq mašinų garažas. 

« w P<sfal t$ralaa t*lpgf a l y v t n S 
I tr perdirba OR dajo. {deda «andc*M 

M. L S. 
MABQV7EITE PARKE B 

. PTFT\AKAKlrOSF. 
Karime aams 

Budraitis Reaity Go. 
DRAUDIMAI IV AIRIŲ BOSIU 

F A C T O R Y 
Rapidly expanding p^recision 

grinding shop has immediate 
openings for Blanchard Rotary 
Grinder opers.. OJ). grindars. 
and 13). grinders. Interested 
parties piease call: 

BI^ANCBARD (r I i i VI >F\ G 
OORPOKAHO>" . 

TeL - 533-237? 

EXPEPJKNCET>: 
• H A N D 8TRIPPER 
*FTRXITURE STRlPPr3J 
* W O » D FENTSHER 

(Viho ean nratch colors) 
BUTU NTJOMAVDfA« 

Pannkauz^ nnomirjniroa, 
i24& W. 6Srd S t , teL 7A7-08M ! 517 N. HaM*«d St. Tei. 7X3-11! t 

L From 8 AM. to 5 PM. 

G. Wood Finishing Go. 

CLEVELAND, OHK> 44 Mt 
3491 We«t 23 St 
f21«V?41-8082 
DETRCHT, MICR 482M 
8729 Miehican Avcone 
{3131*94-1350 

ELTZABETH, N. I, 97291 
9S«A EBzabelh J9p9J9 
(29l)4S4-7998 
HAMTRASIOL MK3L 49212 
U4K iM. ftjf Av 
(3MM9KMJ 

LOS ANGELES, CALV. 
2841 9uaM 
P13M1»8177 

X. Y . 14821 
881-483 Boriso* A«4 
(2MM44-21S1 

SAN PRANCTSra CALTF 94122 
tttiffiKfa Avemos 
(418>St4-798 

SEATTLE, WASH. 88128 
11881 8& Ptoce N. B. 

3-85f* 

SOUTH RIVER. ^. J. 
M OMUiunJ A w , 
081V3B7-2119 

fifldytavaa. Kretptfe 
A, BANYS — teL 447-8808 

I v airi p pr*-kjq fMahinktaias ae-
btanaiai i i tnnstt •mmiSUo. 
O06MDS PASCSt^ RXPRES8 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
S S n S. Bal^tea S^, CMmąo, t»- *4*m 

ąsoj w. M «.. ObioMto. ru, «*oes« 
tV*et SSS-97S? — 2M-SS30 

V. TalumtlMM 

BOTŲ NUOMAVIMAS 
ptridmtf — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — looone Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 77S-22S3 

N L 
Parista HaO, W^» Ava. 

HASS. 81898 

17 

MINNEAPOUS. M M l 38418 
2422 M s J AVSBBS N. S. 
<ai2)-788-2S48 

NEW BRTTAIN, CONM 
97 Shattse Meadov AVH 

VI 

NEW YORK; V T. 
191 First Avsnas 
fllŽM* 4-3939 

YN. N Y. 11222 
881 Maahattaii Vvenne 
012V389«74-

tJORAT HDCi COUX 89888 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T f 

Spalvotos ir Paprastos. Radosi 
Starto b- Oro VAadntjrvsJ 
M I G L I N A S f f 
Pardavimas tr Tsisynsas 

\ 
» 4 C W. flOt* 88^ M. 77A-14A8 
HlHIIHirHIIIIIIHIfaisttllBBBBB«9a89B9R9l 

NAMAI PERKAM! G£M! 
Didelis sstoe oaagticm ant plataus 

skrypo. Gazu Sūdymas. Z&asąneOe 
Pke. S25.750.00 

SYRACL'SĴ  v Y. 
II9 8 .978WJ y;m 
CH8V47849V9 

R>*rw<t «nr 

ttiiiiiiitiitiir 

VALOME 
KILIMUS IR SALDUS 

Ir 

10 bota; SMSSIBSSS taiso 
apie S22JCD0 metmių paiamų, saujas 
atolas, gazu šildymas ir elektra. Mar-
oostte Pk*. Pmigiagam pirkėjui kat-
aa — tai tik atradimai. 

Dvfefo K ? , selsvs; ptvta. 18 flsa-
tsj saorisruui asssss it ekstra didelis 
ondro garažas. Įrengtas, beveik tro-j 
Čias butas, gražiam beismonte, daug 
kxtų priedu. Greit galima užunti — 

$60.000 

Forging Machine Oper. 
We need aa upset forging machine 
operator. W« are willing to train a 
person wbo is mechaaically įnciiued. 
English heipfuL Polish spoken by 
foreman-

Bours: 7 AJ& to 3 PM. 
CJontact Harry Skvceres 

ILD.K. UPSET FiMUJING CO. 
2645West 139tt» Street 
Btae fetand. IL 60406 

Pbone — 338-8770 

CAMPBEIJL S SOlTp CO. 

Has irnrnediate openings for th© 
foflowdng positions: 

Body Mak<f Adjuetcr.M'arhtee B«-
pairmoa. both Kiti: can making eac-
perieatee. Sheet Sietai Worker-E2eo-
trickMB. EbroeU«ot w.xttes^rlnse bea»-
lita. 

APPLY OR CAIX ^ 

CAMPBELL^ SOUP CO. 
2350 West Zjih Street 
TeL 376-3700, ExL 410 

Aa Sausi Opvortnmty Emi>ior«r 

dnty B*t 

J. sTTJRNYB — 1M. 8TB 74181 
IIH«lllMWttMllinilB8lll98«B8s8918J91l 

BJznserlajns 

U* iienra*U\j« 

•P 4> 

Mzain prakybaL 189888888 ar ofl-
soL didaw patogus namas ant pia-
*wia *typ» Manju***̂  «̂ ta $42*00 

Gratss piltas sklypat ir 

VAiMS NCAL ISTATI 
28)8 Wtm flst 

ARC V '̂ELDER 
£xpenenced m Ught sbeet matai 

•»eidmg- Good starnng wages and 
benefUs. 

Contact 

Paul Kartman 272-0770 
AWPTSRFRr,FR BRfK.. INC. 

189 Asets Drhre, Nordibresk. DL 

i w : r i : i : M : i n n n u M i n r n rm 
Ansknoks skalbtis dion. D R A U G E . 

osa Jto plsfsiisBsI 
tavkf (flssrajtls, §1 



> 

TAUTINIV ŠOKIŲ VADOVAMS 
KURSAI DAINAVOJE 

Po dviejų metų vėl nuo ryto i žvelgė šokio raidą, net nuo ak-
9 iki vakaro 9-10-tos valandos' mens amžiaus, ilgiau stabtelėjo 

skamba Baltieji rūmai šokių;ties valso ir polkos laikotarpiu, 
muzka jautriose Rimo Kaspučio119 ir 20 amžiaus naujom nacio-
rankose, šoka, trypia, ploja, r.alinėm idėjom, naujo judesio ir 
karts nuo karto garsiai uždai- \ šokio meno formavimosi ir kiek 
nuoja bešokdami kursantai. Vi 

^ % •*. r \ _5rr* 
KANADOS 

Mississauga. OnL 

• • 

tovžje bus galima laikyti tik mi- DRAUGAS, Šeštadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 24 d. 
; nimalia temperatūrą. 

PIRMASIS PULKIM ANT 
KELIU" NAUJOJOJ 

ŠVENTOVĖJ 

do, rezonavo itin gi i. Taigi, 
ateičiai Lietuvos Karminių pa
rapijos choras akustik 
turės pasigėrėtiną šverr e. 

Pirmųjų pamaldi; 
šventovėj išvakarėse, .joj šven
tovėj iškilmingai bu\ sumokta . , . _ . , . , , , Lietuvos Kankinių parapie iis veikė mūsų tautą, nepnklau-' ,. . , n ^ 7 „ A . . .. ,. .*, . ... c , ,„ *i rv , , ,* ,»„^ • • _*, - • •• i i 4. • • - 'ciams lietuviams 1977 m. rugse- Į ir pirmoji lietuviška jaunavedžiu 

so jų oi. Daugumoje jauru stu- somąjį laikotarpi u* mūsų nau- . ,~ , * ' - *-
dentai, tarp kurių jsimaišius ir jojo šokio gimimą. 
viena kita ži'ste'.ėjusi galva. Visi! Paskutinė paskaita buvo A. 
čia šią savaitę lygūs "suspėja Tamošaičio apie mūsų sodžiaus 
sykiu suktis — kuri mano po- j audinių groži, jų rinkimą ir da-

yra ir liks tikrai atmin-
j tina diena. 

ra!" amžių, vaikus, ne anūkus 
ir titulus paliko namuose. Buvo 
darbšti, drausminga jaukios šei
mos nuotaikos savaitė. 

Tautinių Šokių institutas abe-

bartinio Tamošaičių tautinio 
drabužio menišką atkūrimą. Vi
sa tai paįvairino skaidrėmis. 
Gaila, kad prelegentas neatsakė 
į klausimą dėl sceninio tautinio 

jojo, kad kursai būtų reikalingiį kostiumo, paliko vadovus dvejo-
kai V-oji šventė ką tik praėjo, o | n£je kaįp toli jie gali eiti. Ragi-
Vl-oji dar nepramatoma, tačiau n a jaunimą susidomėti audimo 
vieno, kito vadovo paskatinta kursais, kuriuos jis ir p. Tamo-
Matulaitienė rizikavo organizųo- Į šaitienė numato organizuoti 
ti. Ji neapsiriko. Kursai buvo Kursai vyko rugpiūčio 21-28 
sėkmingi. Suvažiavo atstovai išį dienomis. Vyriausias maitinto-
įvairių Amerikos, Kanados vie-1 jas buvo J. Karasiejus, komen-
tovių, net viena iš Australijos j dantais buvo V. Stankienė ir M. 
atvyko. Šiais kursais jie buvo Chainauskas. Atrodo komen-
ypatingai patenkinti, kad be fan ta i neturėjo vargo, kursan-
prak:iškų žinių (išmoko 13 šo-jtai buvo labai drausmingi, užle
kiu) giliau įžvelgė į šokio esmę, i ko p. Matulaitienės ramaus įspė
jo istoriją, buvo atsakyti įvai- į jįuįį h- buvo tyla. 
rūs klausimai, šokio dėstymo j Užbaigiant kursus kursantai 
metodai. Nors beveik kiekvienas pageidavo, kad kursai būtų ren-
dėstytojas pasakė, kaip jis pasi- gįami kas vasarą. Nėra abejo-
ruošia naują šokį mokyti, kaip Kė s , tokie susibėgimai vienai sa-
jis sprendžia vieną ar kitą pro- vaitei šokių vadovams yra labai 
blemą, bet dėkingiausia buvo prasmingi ir atsinaujinti, ir nau-
pats išgyvenimas praktiškai gy- jų jį-jų pasisemti, ir 

Tą dieną naujojoj šventovėj 
buvo atlaikytos pirmosios pamal
dos. Pamaldas laikė kun. dr. Pr. 
Gaida. Prieš §v. Mišias buvo su
giedota A. Strazdelio nepamirš
tamoji giesmė "'Pulkim am kelių" 
ir po to — giedamos kitos gies
mės. Giedojo parapijos choras, va 
dovaujamas muz. St. Gailevi-
čiaus. 

Nors tą dieną įvyko ir maldi
ninkų kelionė į Midlandą prie 
lietuviškojo kryžiaus ir į pamal
das Midlando Kankinių katedroj, 
bet ir šiose lietuvių pamaldose 
Mississaugoj —buvo beveik pil
na šventovė žmonių. 

Choro giedamos giesmės, atro-

vojo dėstymo metodo. Čia Ma- klausimus išsiaiškinti ir susi-
tulaitienės nuopelnas aprūpinti draugauti. K. Marijošiene 
kursantus tokia gausa lektorių,; 
net dešimt paskaitininkų. Klau
sytojai turėjo vaizdingiausią bū
dą pas rinkti kas jiems atrodė 
priimtiniausia. 

Buvo supažindinta kaip skai
tyti užrašytą šokį ir bandyti 

kaip. Daugpilyje Arlauskaitė 
surinko 4V_ tš. t M. Kartonaitė 
Dnepropetrovske 3 tš., t- y. bai
gė abi priešpaskutinėmis ((XV 
v.). 

— Bostono MET lyga spalio 
3 šaukia komandų kapitonų 
posėdį aptarti netrukus prasi
dedančių 1977-78 Bostono tarp-

kilusius : klubinių rungtynių reikalus. So. 

pora — Vytas Lenausk is ir Aldo
na JasineviČiūtė. Sutuoktuvines 
apeig:s atliko net trys kunigai: 
Kankinių parapijos klebonas 
kun. Petras Ažubalis. Dcihi ir 
Londono kleb. kun. J. Staskus ir 
Evangelikų liuteronų .<Ieb. kun. 
A. Žilinskas. 

Be to, prie šventovės patalpų 
yra dar ir atskiras kambarys va-! 
dinamai generalinei absoliucijai, 
atseit, bendram išrišimui teikti, 
jei tokia galimybė ar reikiamybė 
kada nors pasitaikys. 

Naujojoj šventovėj jau sudė
ti seniau dail. J. Bakio sukurti 
vitražai, kurie savo laiku buvo 
instaliuoti Sv. Jono bažnyčios se
nojoj patalpoj. Į kitus langus — 
laikinai įdėti stiklai. Ir šiems lan
gams bus sudėti vitražai, kuriuos 
dabar kuria dail. A. EIskus. 

Pranys Alšėnas 

Naujojoj šventovėj, šalia pa
grindinio tikintiesiems skirto ga
na nemažo grindų ploto, yra erd
vi zakristija ir dar vienas kam
barys — koplyčia šiokiadieni
nėms pamaldoms, nes skaitomasi 
su pabrangusiu ir dar vis brangs-
stančiu žiemos metu šventovės 
apšildymu, o vasaros — apšal-
dymu. Laikant pamaldas šiokia
dieniais mažojoj koplyčioj —šven-

KOMTNIKACIJOS DIENA 

Socialinės komunikacijos prie
monių pasaulinei dienai, kuri 
jau dvyliktą kartą bus minima 
ateinančių metų gegužės sep
tintą, popiežius Paulius VI pa
skyrė šią temą: "Žmogus, kaip 
socialinės komunikacijos pri
ėmėjas: jo viltys, teises ir pa
reigos". 

ŠACHMATAI 
— Korčnojaus — Fischerio 

mačas įvyks 1978 m. pradžioje. 

Bostono LPD šachmatų klubui 
atstovaus naujasis lietuvių ko-j 
mandos kapitonas Bronius Skra 
bulis (tel. 471-4704. 

— So Bostono LPD .šachma
tų klubas, USCP pavestas, spa 
lio 8 rengia "National Chess 
Day 77" LPD klubo patalpose, 
368 W. Broadway, So. 

Vieni sekė užrašuose, kiti ban
dė realizuoti. D? 
vertinga pamoka. 

Šokius mokė G. Breichmanie-
nė. ~ ~ 

zutytė. 
Buvo labai vertingas įnašas 

Boston, i 
. ._. , ____,. Pasitraukęs iš Sov. S. dm Vik- MA. BUS rungiamasi grupėse į 

jam suteikti gyvybę - šokt. t o r a K Korčnojus viešėdamas ^ 4 dalyvius. ŠK kviečia visus! 
JAV susitiko su Bobby Fische- šachmatų mėgėjus, nežiūrint pa Į 

de realizuoti. Daug kam buvo riu i r a p t a r ė ^ ^ „ ^ ^ jg. „ g u m Q ( m o k a n č i u s ar vos pra- i 
skyrus tikslią datą. dėl būsimo dedančius) dalyvauti, užsiregistj 
juodviejų mačo, kurį finansuoja mojant iš anksto pas Kazį Mer-

G. Gobienė, M. Chainauskas, vienas V. Vokietijos biznierius, ų tel. (617) 268-0853 arba pas 
R. Karazijienė, K Marijošienė, skirdamas 3 mil. dol. tam rei- B r o m u s trabulį tel. 471-4704. 
N. Pupienė, L. Sagys ir vai-jkalui. 
kams J. Matulaitienė ir D. Ra-j — Talinas, čia vyksta mote

r į pasaulio varžybų pusbaigmio 
mačas tarp 16 m. gruzinės Mai-

Gražinos Vokietaitytės - Amo- jos Čeburdanidzės ir rusės Ele-
nienės, kuri dėstė šokio judesio,nos Achmylovskos. Pirmauja 
mechaniką, judesio ir ritmo san- Maija 3-2. 
lykiavimą — pulsavimą ir isto-' — Insbruk (Austrija). Pa-
riškai vadinamus liaudies žings-; šaulio jaunių (iki 20 m ) \a~ 
nius Ji kasdien turėjo po valan- žybose po trijų ratų pirmavo 
dėlę kurią pravesdavo teoretiš-' jugoslavas Popovič, tačiau pra-
kai ir pavyzdžiais praktiškai, j laimėjęs Jusupovui (Sov.) už
jos maloni asmenybė buvo kur-;leido pirmavimą pastarajam, 
santų labai šiltai priimta. kuris dabar veda 6(1) tš . j NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

Vakarais būdavo paskaitos, — Pasaulio jaunuolių (iki 17 j chkago, 111. 60632, telef. 927-5986 
pokalbiai, diskusijos — laikas m-) varžybose tvirtai pirmauja uiimiiimiimi mil u uniHimiiiJiiiiiiii III 
neribotas. Būdavo vakarų kad amerikietis Gay, turėdamas 
diskusijos padvigubindavo pa- 4 _ 0 **• Kasparovas (Sov.), pra-
skaitininko laiką. | laimėjęs Koppui (V. Vok.) liko 

Pradėjo V. Strolia tema __|-U 3 t l . 
šokių muzika. Jis išdėstė daug — Mu8t* dm Ro™1™** Ar-
plokštelių ir juostelių senų lietu-!kmsfc<w l S Australijos praneša, 
viškų įgrojimų ir svetimtaučių.'kad Tzwns l a i m ė*> A d e l a i d f 
Buvo įdomu išgirsti klumpakojį tarpMubinėse I vietą. Komando 
grojant čekus, olanchis, vokie- f l o š ė , Arlauskas ir keli "sam
čius, lenkus net italus. Pavadi- <*?** kariuomenės', atseit, lat-

viai ir australai. Romanas dar 
turi vargo su savo akimis. 

— Abi Lietuvos atstovės 
(Arlauskaitė ir Kartonaitė) da
lyvavo Sov. S. moterų pusbaig
mio varžybose, bet sužaidė ne-

Kazys Merkis 

— Visi filosofai, turėję religi
ją, visais amžiais tvirtino: "Yra 
Dievas ir reikia būti teisingam". 
Taigi yra visuotinė tikyba žmo
nijoje susidariusi šimtmečiuose. 

— VoUaire 
HtmittiiiiiiHiiiiiiHtiitmimiiiiiiiiuiitiii 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

rimai kitokie, bet muzika ta pa
ti. Taip pat suktinis ir noriu 
miego ne tik lietuvių grojami. 
Prelegentas tik pademonstravo, 
palikdamas atvirą klausimą ki
tiems pasiknisinėti, kur šaknys 
tą šokių glūdi. 

L. Sagys kalbėjo apie pasiro
dymus, jų organizavimą, pro
gramų sudarymą, efektus. Pa
vaizdavimui kaip netinka daryti 
paminėjo buvusių švenčių trū
kumus kas išsaukė ilgas diskusi
jas. Buvo iškeltas vienas kitas 
pasiūlymas ateities šventėm. 

G. Gobienė savo kalboje rėmė
si romantine senove, apdainuota 
dainose ir iš kilnių tradicijų iš
einantį šokį, švelnų, lyrišką, ku-1 
r; šokio vadovas turi su meile 
puoselėti ir neleisti jį subanalin
ti perdėtais efektais ar prie
monėm. Vėl kilo ilgos dis
kusijos dėl leistinų ir neleisti-, 
nų priemonių, dėl dabar šokamo 
šokio amžiaus ir t t Jaunimas 
3 pač pasižymėjo tą vakarą klau
simais. 

K- Manjoiienfc trumpai per-

Gtl&s visoms progoms 
•EVERLY HILLS GfiLINYČIA 

2443 W£ST 83rd STREET 
Telefonai: PR *-0S33 ir PR H-ftfai 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė. 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak L_wn 

TeL 499-131S 

iiiimiiiiuimiiiumiiiiiitiiiiimiuntMim 

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

Apdraostas perkraustynuui 
|vairių atstumu 

Tei — S76-1882 arba 
376-5996 

tllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllftllllllt' 

MARUA NOKMKlENft 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
'-**imi n«4rpt<l<in)n.rrH» c***** i « h i 

TFU — v « a-trai 

M O V I N G 
_EIR£N/U3 perkrauslo baldus J ai 
tui daiktua. Lr ii toli miaato leid> 
ea l lr pilna apdrauda 

TEU — WA M M I 

Brangiam tėveliui ir seneliui 

A. t A. BALIUI LAPINSKUI mirus, 
mūsų mylimą mokytoją DARIŲ LAPINSKE UUM^] 
ir PiRĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Rfiti PutMiti 
Mirga JtlmavUMfiti 
Aras RlmavMhn 

Brangiai motinai 

A. t A. VERAI MITUZIENEI mirus, 
jos sūnų UMARĄ ŠEPSKĮ ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dalibogai, Hobsonai ir Pikeulai 

Mielam poetui 

A. t A. PETRUI P I L K A I 
iškeliavus amžinybėn jo žmonai EMILIJAI, dukra; 
LUANAI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Emilija Ir Viktoras Liaukai 
Bronš ir Jonas žiliai 

A. t A. B A L I U I L A P I N S K U I 
išėjus į amžinybę, sunu komp. DARIU L^PINSKR 
ir šeimą bei jo mamytę p. VERiJ LAPINSKIENE liū
desio dienose giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Elegijus, Aldcna ir Rasa Kaminskai 
Rože ši lieti i 

A. t A. JONUI J O N Y N U I 
mirus, atsiskyrimo prislėgtą žmoną ANTANINĄ 10-
NTNIĖNI, sūnus TITJ| ir J0NJJ su šeimomis, bro
lius ANTANJį ir VYTAUTE širdingai užjaučiame. 
Kaip daugel; kartų džiaugsme, taip dabar liūdesy 
— esame kartu su lumisl 

P. Vaitekūnas 
J. Ūkas 
E. ir J. Berscnai 
M. ir P. Genčiai 
J. ir K. Valaičiai 

Mt. Bridg.-*. Ont., Caitada 

MŪSŲ „rtimai 

A. t A. ALDONAI LABUCKAITFJ mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą jos MAMYTEI, BRO
LIUI ir visiems artimiesierrs 

Or. Romas Ir JadzA Gineičiai 
Kun. Vacys Kitar&kis 
Jeronimas Čibiras 

A. t A. Dr. VLADUI JUODEIKAI mirus, 
jo žmrnai GRAŽUfAI, dukteriai INGRIDAI ir sūnui 

MINDAUGUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia 

Ragina lr Vladas ingafevtčlal 

A. f A. 
VERAI MITUZIENEI - SEPSUENB 

mirus, j s sūnui ILMARUI, marčiai BIRUTEI ir anū
kams reiškiu giliausią užuojautą. 

Ignas Adamkavičius 

Brangų švogerį 

J U O Z Ą M I K U L I 
par anksti apleidus Š} pasaulį jo mylimai sesutei 
Lietuvoje, užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Ale šumakerieni 

E U D E I K I S 
LMD0TUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. D AINIU 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

433Ū 34 South Calitornia Avenaa 
Telefonai LA 3-0440 u LA 3 98Sv 

4*05 07 South Hermltage Aveaut 
Teietonas - YArds 7174i-/ 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOJTH VVESTERN Ai/E. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

K U S 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. rugsėjo m&tL 24 cL 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

užpulti mokytojai ir kiti vado
vybės nariai 1,140 kartų. 

x "žmogaus teisių demons
tracija Washingtone" praneši
mą padarys Jonas Talandis (Fi
nansų komisijos vicepirininin 

d. 1 vaL p. p. dr. J. Briedžio so
dyboje, l l3th S t ir Bell Road. 
Lemonte. Apie ateinančią Bel
grado konferenciją kalbės dr. 
Myron Kuropas. Kviečiami visi 
dalyvauti 

B£G0 26MTUAS ~ 

Chicagos meras Bflandic tre
čiadieni bėgo 26 mylias paežere 
nuo Montrose gatvės iki 55 g. I 
pietuose ir atgal iki Buckinham j 
fontano. Užtruko 4 ^ valandos,-
tačiau 54 m. meras buvo pajė
gus tą bėgimą atlikti. Jo tikslas 
buvo — duoti daugiau entuziaz
mo vadinamam maratono bėgi
mui, kuriame numatoma daly
vaus apie 5,000 bėgikų. 

TURTINGIAUSI CHICAGOJE 

Apdraudos savininkai W. Cle-
ment Stone nebėra turtingiau
sias žmogus Chicagoje. Jis turi 
rpie 50 miL doL, bet dar yra 
devyni asmenys ar šeimos, ku-
i-4 nuosavybė prašoksta 100 

mil. doL "Chicago Magazine" 
ikelbia: Pritzker šeima, kuri tu
ri Hyatt viešbučius, turi 750 miL 
doI„ McDonald korporacijos va
dovas Ray Kroc — turi 500 miL 
doL, General Dynamics bendro
vės pirmin. H. Crown — 400 
mil. doL, Searle šeima, turinti 
vaistų firmą — 250 miL doL, tas i Hammond. Motina atsive- „, " * , " • . , : _ _ , . ' .. Z: - .. . , , . ,. ,... Motorolos prezidentas R. Galvin ze ligoninėje išduotą liudijimą „ _ _*i ' _ 

175 miL dol., Donnelly spaus-

MOKYTOJŲ UŽPUOLIMAI 
Užpuolimai Chicagos miesto 

X Bishop HfiL UL, tautinių' mokyklose sumažėjo, bet vis dėl-
gruphj festivalis ruošiamas spa- t 0 praeitais mokslo metais buvo 
Lo 1-2 d. Jame tarp kitų tauti
nių grupių pasirodys ir lietuviai 
Šoks Grandies tau:inių šokių! VAISTU PAKAITAS 
grupė o Emilijos Sakadolskienės j Gubernatorius Thompson pa-
vadovaujamos karJstinmkės pa-1 gįrasė įstatymą, kuriuo leidžia-
skambins. Antanas Paskočimas ^ vi e t o n brangių su aukštu 
parodys liaudies dirbinių, Aldo- vardu vaistų duoti tuos pačius 
^a Veselkienė parodys audinių, paprastus, kas gali kainuoti iki 
o Stasė Tallat Kelp'a pademons- 53 c/c pįgiau. 
truos audimą. 

RADO PAGROBTA 
Su ašaromis iš policijos atsi

ėmė savo 4^4 mėn. kūdikį moti
na Bathy Gibson iš Kentucky. 

kas) Dlinois Lietuvių respubli- K ū d i k i 8 *™> Pagrobtas namuo-
konų rudens išvykoje rugsėjo 25 į " *P***— gatvėje, atgaben-

X Pavergtųjų tautę komiteto 
posėdis jvyks rugsėjo 27 A, an
tradienį Latvių bendruomenės 
centre. 

su kūdikio kojytės ir motinos 
piršto antspaudu. Kūdikį radusi 
policija paskelbė spaudoje. At
pažino jį iš nuotraukos močiutė 
ii pranešė motinai 

ĮKLIUVO SER2AXTAS 
Policijos seržantas H. T. Mi-

keL 24 m., sugautas su vogtu 
j automobiliu. Vedami tyrimai, 

x Dr. l i no Sidno kritiškasį kiek jis į tas blogybes buvo Jsi-
pastabas apie gydymą Lietuvo- \ vėles. 
je ketvirtadienį perdavė Chica
gos radijo VVBBM žinių stotis. 

x Salomėja EndriJonienė, ku-

SFŽLUGO LIGONINĖ 
Iš Tabernacle ligoninės, 5421 

So. Morgan, Chicagoje, atšauk
ti atstovauja tarptautiniame į tas leidimas toliau veikti. Prie-
chirurginių gail. seserų kongre- i žastis — finansiniai sunkumai. 

iuvininkų šeima — 150 mil. doL, 
Marchall Field — 125 mfl. dol. 

IŠ KUR NUSIKALTĖLIAI 
Ulinois valstijoje buvo pa

skirta 1.9 mil. dol. pravesti tyri
mus, ieškant jaunimo nusikalti
mų priežasčių. Skelbdamas tyri
mų duomenis Mike Anderson 
dienrašty "Sun - Times" savo 
pranešimą pradeda: "Didžiau
sią problemą jaunimo nusikalti
mų srity sudaro valdžios mo
kyklos". Praeitais metais Illino
is valstijoje į teismą pateko 15,-
000 neuinamečių. L jų tik 35% 

Dvi Liepsnos, E!izabeth, N. J., šokėjos ilsisi po programos, kurią atliko 
Hunter Mtn., N. Y., tautų festivaly Nuotr. E. Skruodžio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
KILNOJAMOJI MENO 

PARODA 
mą bei atgarsius reikia skaityti 
našiu kultūriniu indėliu į Lietu
vos bylos kėlimą bei kultūrinį 
reprezentavimą. 

I Parodos užbaigtuvėms Stan-

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE | - B *»*<**» [ ********* 

ruošiamą demonstraciją Wa-
— Konstancija Vamiskienė, į a h i n g t o n e rugsėjo 24 d., autobu

su šeima gyvenanti Barrington, 8 a 8 ^ Detroito išvyko penkta-
R. L, neseniai gavo dvi liūdnas ^ ^ m g s e j 0 23 d., 8:30 v. v. 
žinias, kad okupuotoje Lietuvo- n u o Dievo Apvaizdos parapijos. 
je rugpiūčio 31 d. mirė jos bro- v i f i i užsiregistravusieji važiuoti 
lis a. a. Vincas Lelešius, o rug- a u t o D U S U , susirinko aštuntą 
sėjo 5 d. po operacijos staigiai j ^ ^ j ^ ^ v a k n e s reikėjo pasi
mirė jos motina, 85 metų am- k r a u t i i r atsisveikinti. Grįšime. 
žiaus. Amerikoje liko duktė ęekmadienį, apie devintą vaL va-
Konstancija su vyru dr. Antanu k a r e T e n k a p r i m i n t i t k a d tTei. 
Valiuškiu ir anūkė Gaja. d a l | keliaujančių autobusu suda-

— Kolumbijoj įsteigta Katali- tyĘ grandrapėdiečiai ir kaimy-
kų Teisingumo ir taikos komisi- uai ^ndgoriečiai. Labai gaila, 
ja. "Mes pasitikime geriausia k a d detroitiečiai nesudarė kele-
garantija — sakoma komisijos Uys a u t o b u s ų . A*rodo, kad mo-
pranešime — tai yra tikėjimu į k a m e ^ š n e k e t i b ^ k a į reikia 
Kristų pagal Evangeliją". Komi- d a r b a i s įrodyti, i i e k a tik muilo 

Lietuvių dailininkų kilnoja
moji meno paroda JAV 200 me
tų sukakčiai atžymėti, prasidė-,, 
ūisi 1976 m vasario 18 d. Chi - : i e y B a l z e k a s ; Lietimų kultūros; p a r uoš tas akt. Juozo Kaributo. 

muziejaus pirmininkas, rugsėjo 

sija taip pat rūpinsis žmogaus 
teisių apsaugojimu Kolumbijoje. 

— A. a. dr. VL Juodeika pa
laidotas rugsėjo 15 d. Los Ange
les Šv. Kryžiaus kapuose. I VI. 
Juodeikos laidotuves susirinko 
labai daug žmonių. Pagal velio
nio valią nebuvo jokių kalbų, 
vainikų. Jis prašė tik maldų. 

— Los Angeles radijo valan
dėlės balius įvyksta spalio 15 d. 
vakare parapijos salėje. Meninė-
ė programoje scenos vaizdelis, 

burbulas. (J. Urb.) 

ca miesto centre Public Library j 
patalpose, pasibaigė rugsėjo 6 d. -
Lorado Taft Gallery, Oregcn. 
UL Per tą laiką jos eksponatai 
buvo dar išstatyti Cbicagoje 
First National Bank, Press Club 
ir Uptown Saving ir Loan As-

10 d., talkininkaujant P. Alek
sai, J. Marks ir K. Baltramai-
čiui. savo rez'dencijoj J. Han
cock pastate surengė puikų pri
ėmimą ir vaišes Dalyvavo gau
rus daili inkų būrys, jų artimie
ji ir svečiai. Trumpas padėkos 

— A. a. poeto P. Lemberto 
minėjimas įvyks lapkričio 26 d 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa-
rap. salėj. 

— Laima Balčiūnienė ateiti-

ŠVEICARIJOJE 
— Dr. Aleksandro Štromo pa

skaita tema "Opozicija Tarybų 
Sąjungoje" buvo 1977 m. rug
piūčio 19 d. Ziueriche Lietuvių 
Bendruomenės sukviestame visų 
egzilų bendruomenių valdybų su
sirinkime. Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. A Gerutis, o jam 
suorganizuoti daug dirbo dr. Pe-
čiulionytė, dr. Jakaitis ir kt. Vie
tos spauda (Zuericher See-Zeu-
tung) įsidėjo paskaitos aprašy
mą ir laikraščių atstovai turėjo 
pasikalbėjimą su dr. A. Štromu. 
Lenkų tautinės grupės nariai, 
atsidėkodami dr. A. Štromui už 

soc Vėliau paroda keliavo po , _,. , . f „ ... kalbas pasakė muziejaus kurą Ulinois vals.ybę. Buvo Illinois, ^ . T%„ lx -,.. -,,. „ , 
State Museum Springfield, M'*t 
chell Museum. M. Vernon ir 

se Šv. Kryžiaus ligoninei, iš Švei- Tyrimai parodė dideles skolas, 
carijos atsiuntė nuoširdžius svei- vėliau paslaptinguose gaisruose 
kinimus "Draugo" redakcijai ir i *""*"<> apyskaitos, 
savo artimiesiems. Džiaugiasi, 
kad šiuo metu geras oras ir 
pertraukomis gali pasigėrėti 
puikiais Šveicarijos vaizdais. 

X Dr. Benediktas Ročkas, 

NEPRANEŠĖ KYŠIŲ 
Buvęs Du Page apskr. vy

riausias inžinierius Robert H. 

sakėsi reguliariai lankę mokyk- j Lorado Taft Galery, Oregon, m 
•^ I Vienur ji susilaukė labai didelio 

BOMBOS RADIACUA I susidomėjimo, kitur mažesnio, 
Argonne laboratorija buvo į į ? P ^ i reprezentavo ne

pasiruošusi matuoti kinų Ę\***** 
sprogdintos bombos radijaciją, 
kuri penktadienį jau turėjo pa-

Liles nubaustas 6 mėn. kalėji- siekti Dlinois. Specialistai skel-
j mo, kad jis savo mokesčių lape j bia, kad tuo tarpu ta radiacija 

Oak Park, UI., atnaujino prenu- j nepranešė apie kyšiais gautas nepavojinga. Kai jos krituliai 
meratą ir atsiuntė 15 dolerių | Pajamas, kurių buvo susidarę pasieks žemę, gali patekti | kar-
auką. Jis skelbiamas dienraščio i tūkstančiai. 
Garbės prenumeratorium. Labai 
ačiū. 

vių pieną. 

X Bronius Burba, Dearborn, 
Mich., yra nuolatinis "Draugo" 
rėmėjas, šiomis dienomis gavo
me jo 10 dolerių auką. Dėkoja 
me. 

X Cicero Liet. Bendruomen." 
spalio 8 d., šeštad., 7:30 v. v , 
Šv. Antano parap. salėje rengia 
tradicinį rudens vakarą. Progra
moje: sol. Vanda Stankienė, ra
šytojas A. Baronas, akordeonis
tas A. Stelmokas. Bilietų skam
bint tel. 863-8399, 652-5349 a r 
kitiems valdybos nariams. 

Valdyba 
(A Venclovas, pirm.) 

(pr.) 

X Rašomosios maš. lietuviš
ka raidynu, visuose modeliuose 
ir elektrinės gaunamos Cbicago
je: "Draugas" - 4545 W. 68rd St. 
ir vakarais pas A. Daugirdą, 
tel. 476-7399 arba tiesiai iš 
S P A R T A savininko J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. NORTHPORT, N. Y. 11731 

(sk.) 

X Jaunimo Šokiai bos Jauni
mo centre šį šeštadienį, rugsėjo 
24 d., 7:30 vaL vak. Groe nau
jai įsikūręs "Sacramento Ave." 
orkestras, vadovaujamas Petro 
Aglinsko. Įėjimas 2 dol. (pr.). 

1'ininiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniHiiiififnimii: 

STASĖS FASHIONS f 
Kūdikiams ir vaikam* | 

rūbų krautuve. | 

8237 S. Kedzie Ave. Į 
Tel. 436-4184 

Sav. 8tasė BaceviSeo* | 

ibtiniiiiiiiiiimiiiimiiiiHiiimiiiiiiHiii^ 

į statyta ir dalinama literatūra 
j supažindino lankančią publiką 
I su Lietuva. ;os istorija, kultūri
nėmis valstybėmis ir dabartine 

(padėtimi. Dauguma rengėjų su
ruošė lietuviams dailininkams 
puikų atidarymą ir vaišss. Apie 1 7 
parodą rašė vietos laikraščiai iri 
skelbė plakatai, ypač puikų pla-j 
katą "Look at Lithuania" visur į 
iškabino Chicago Public Lib-; 
rary. 

Tos kilnojamosios parodos | 
mintį iškėlė Stanley Balzekas. | 
kuris pnkiauso Dlinois Arts 

i torius K. Baltramaitis, St. Bal
zekas ir J. Marks, o dailininkų 
vardu muziejaus vadovybei dė
kojo M. Šileikis ir seselė Mer-

; cedes. Taip pat ne'uviais daili-
įninkais pasidžiaugė pobūvy da
lyvavęs Art Instituto konserva
torius Alfredas Jakštas su žmo
na. A. Eivienė 

CICERO SAULIŲ VETKLOJ 

x J. Sbatas iš Waterburio pa- X Pranė Adamonienė, žino-
rėmė dienraštį 7 doL auka. Dė- ma omahiškė, atsiuntė prenume-
k u i- kratos mokestį ir 7 doL auką. 

X Margučio koncertas ren- A č i ū -
giamas spalio 2 d, 3 vai. p. p. | x Elena Lembertieiie, Los 
Jaunimo centre. Programoje r Angeles, Calif., žinoma visuo-, 
pianistas V. Puskorius* baleto! menės darbuotoja, parėmė savo | C o u n c l 1 , ° s u n k i a u S 1 ^ realizavi-
šokėjai V. Karosaitė, J. Pno-! dienraštį 7 doL auka. Ačiū. m o d a r b ą a t U k o ^ ^ P 1 0 " 1 1 8 

Petras Aleksa. Iš pradžios buvc 
X Panevėžiečiai kviečiami da- į suorganizuota 20 dailininkų da

lyvauti šv. Mišiose už a. a. Stuo- j lyvauti su vienu kūriniu, o vė-
gio vėlę T. Jėzuitų koplyčioje liau, talkininkaujant Janinai! 
rugsėjo 25 d. 12 vaL (pr.) 

džiūnas ir k t Visi kviečiami 
Bilietai (3, 4, 5 ir 6 dol.) gau
nami Marginiuose ir Margutyje. 

(pr.). 
x Antras Kaimas ir aktorė 

Eglė Vthitienė išpildys nuotai
kingą meninę programą spalio 
8 d., 7:30 vaL vak. Jaunimo 
centre, Nerijos Tunto ruošia-

Rugsėjo 18 dieną šaulių Bro
niaus ir Reginos Latožų bute, 
Cicero, įvyko "Klaipėdos" jūrų 

I šaulių kuopos valdybos posėdis. 
Aptarta eilė kuopos reikalų. '• 
Spalio 8 dieną B. Pakšto salėje 
jvyks metinis kuopos pobūvis, 
kuriam kruopščiai ruošiamasi. 
Fantus laimės šuliniui sutiko pri 
imti La^ožai ir J. Dekeris. Pobū
vio išvakarėse, spalio 7 d.. 6 vai. 
vakaro kuopos nariai rinksis sa-
lėn pastatyti simbolinį Klaipė
dos švyturį, primenantį okupuo
tą Lietuvos pajūrį, ir salės pa
ruošimui. 

X Beveriy Shores, Ind-, lietu
viai rengia iškilmingą balių, ku
ris |vyks spalio 1 i , 7 v. v. Red 
Lantern salėje. Dainuos solistė 

ninku sendraugių stovykloje paskaitą, įte'kė jam lietuviška 
džiugino visus akompanuodama tautine juosta perrištą gėlių 
savo dukrai Ingridai ir sūnui — puokštę. Šia proga dr. A. Štro-
smuik;ninkams. I mas praleido savaitę Muenchene 

; r ka'bėjo per "Laisvės" radiją 
Lietuvos klausytojams. Lapkri
čio 24-28 d. dr. A. Štromas kal
bės San Francisco, Calif. tarp
tautinėje mokslininkų konferen
cijoje — The Search for Abso
liute Values in a Changing 
VVbrld" apie taikos strategiją 
(Strategy for peace). 

VOKIETIJOJE 
— Lietuviu bendruomenės 

darbuotoja suvažiavimas kvie
čiamas spalio 21-23 Romuvoje 
Hnettenfelde. Bus LB valdybos 
pirinininko, apylinkių vadovų ir 
kiti pranešimai, mokyt. V. Bar
tusevičiaus paskaita apie TV 
PLJ kongreso tikslus. 

— Stuttgarte, rugsėjo 4 d. į-
vyko visuotinis LB Stuttgarto 
apylinkės narių susirinkimas. 

Dr. Jonas Zdanys kalba literatūros I ^ 1 * ^ nauja apylinkės valdy-
vakare Kennebunkporte, Me. . ba: pirmininkė dr. Alina Veigel-

Nuotr. P. Ąžuolo Plechavičiūtė, vicepirmininkė ir 
sekretorė He'ena Reinhardt ir 
iždininkas kun. Kazimieras Sen-— Sofija ir Adolfas VasiuliaL Paskirta aukų Altai, Balfui ir 

5 S » T * Z S S S 1 0 a d ' 3 R K a U n t O S p a m i n k ] 0 S * * | — « ^ « » D e t r o i t e T į ^ Aiares, aai papuayta įu aain- ^ ^ mtmrt* netrukus su-1 u^ :*».- - - J - . U . _ . . .„ VT; 
ninku. Iš viso dalyvavo šie me
nininkai: F Aleksa, V. Aleknie-

mame rudeniniame baliuje. Visi j Vanda Stankienė, gros Stelmo-
kviečiami atsilankyti Vie tas : k o orkestras, bus pagerbtas žy-
rezervuoti teL 436-3729. ( p r . ) J m u s i s humanistas dr. J. Valan-

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

Mutual Federal Savings, 2212 
We8t Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (pr.) 

X Akiniai siuntimui \ Lietu 
v-ą. Kreipkitės J V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, m . 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

>ooooooooooooooooooooooooo 
x Skrendame bei automobiliu 

vykstame į Sunny Hills Florido
je rudens savaitgaly sptJio 8, 9, 
10 d. d. 

Dėl informacijų kreipkitės: 
V. Beleckas 

New York— 212/382-6440 
i. Zuhavu m> 

Sew Jersey—261/S81-S198 
D. Dnkitis 

Detroft — 313/549-6878 
J. Mikonis 

Cleveland—216/531-2190 
M. Kieia 

Chicago — 312/434-9655 
(sk) 

t «oooooo a oofrosflctaft&e e 1 M — 

i tiejus. (pr.) 
x Laima Rastenytė vaidina 

"įgaliotinį" Algirdo Landsber
gio dramoje "šventasis narvas", 
kurį matysime spalio mėn. 1 d. 
Maria High School salėje. Akto
rė vaidina Chicagos teatruose ir 
buvo ne kartą atžymėta už jos 
talentingai sukurtas roles. Ji 
yra išleidusi vaikams plokštelę 
"Sdkų pasaką" ir sukūrusi lėlių 
teatrą. (pr.) 

Taip pat nutarta netrukus su- j iietuvišką sodybą netoli Daina-

nė, V. Balukienė, N. Banienė, H 
Blyskis, B. Blinstrup, A. Cooper, j į j į j i į į 
V. Eivaitė. R. Jautokaitė, J. Ke- l l K l a i p M 0 3 „ , š k p 
lečius, J. Kinka, A. Kurauskas, 

rengti kuopos šaudymo varŽy-|VOg ^ pa&aų j Ū I O a ^ ^ g^ 
bas a c e r o Medžiotojų - Meške-, aklavietės . Turi |vairių vais-
riotojų šaudykloje. Posėdžiui p i r | m e d ž i ų mdeU 8QČąt ^ ^ ^ 

A. Marčiulionis, E. Marčiulio
nienė, J. Marks, R. Marder, se
selė Mercedes, R. Mozohauskas, 
B. Morkūnienė, B. Murinas. A. 
Petrikonis. Z. Sodeikienė, D. 
Stončiūtė. A. Sutkuvienė, M. 
Stankūnienė, M. Šileikis, I. Šim
kienė. E. Valaitis, J. Tričys ir 
G. Zumbakienė. Parodos proga 
buvo išleistas puikus katalogas. 
Reikia pažymėti, kad lietuviai 
dailininkai buvo pirmoji etninė 
grupė, suruošusi tokią kilnoia-
mą paroda, todėl jos egzistavi-

šaulių sąjungos ir į „ ^ p a s i s t a t ė patys, dekoratyvi-
* niais medeliais ir gėlynais ap

sodino. Skautai, šauliai čia daž
nai iškylauja. 

kus. 

i ius su įvairaus turinio buteliais, 
skanumynais ir piniginiais če-į 
kiais, kuopos vadui maj. Jonui! 
K. Valiūnui, Antanams Janušo-
niui ir Sadlauskui. Borisui Mata-
čiūnui ir Viliui Kurcui, ištarna-' 
vusiems po 30 metų, ir Heinz'ui 

Sesr:tės Bilita-.ičiūt2s, Vytauto Didžiojo šauliu rinktinės dainininkės, ' Bandsze. ištarnavusiam 25 me-
nUicca arvęrazna r»utis« 4v«it/i :—.-» įįvotr.C Genučio t UlS. 

kas K. Milkovaitis. 
Tą pačią rugsėjo 18 dieną 

kuopos uniformuoti šauliai su 
vėliava dalyvavo aukščiausiąjį | — ^aSA šoliūnaitė, Lionė Bra-
karo garbės žymenį gavusio i dūnaitė, Kristina Veselkaitė, 
Amerikos kariuomenės kapitono ; Taura Zarankaitė ateitininkų 
pagerbime — parade, Bb, j sendraugių stovykloj smagiai 

! grojo, dainavo, o kai prisidėjo 
— Schwetzingen tautos šven- j ^ar blondinė kalifornietė Poli-

tę 8591 LB lietuvių kuopa ir! kaitytė, tai tikrai visi žavėjosi 
VLB Schwetzingeno apylinkė at- į mūsų lietuvišku jaunimu. Pa
šventė rugsėjo 9 d. Prie kareivi-. sigesta dar kaliforniečių Palu-
nių esančiame pušynėlyje suren- į bmskų šeimos, taip gražiai pa-
gta gegužinė į kurią susirinko sirodžiusios 1976-jų metų sto-
kuopos nariai su šeimomis ir jų vykioj su trimis sūnumis ir 
svečiai. Iš Romuvos buvo nuvy- dviem dukrelėmis, 
kę keletas Vasario 16 gimnazi-| _ N e w Y o r k o ^ N e w J e r 9 e y 
jos mokytojų bei personalo n a - ; U e t u v i u d a n t ų gydytojų draugi
n e Kulminacinį šventės punktą! j a r u g s ė j o 1 0 d 3 U r e ė i š l e i s . 
sudarė pagerbimo raštų ir dova- ^ ^ ^ nzrei J a n e 0^^^,. 
nų įteikimas 25 ir 30 melų LS n e i > ^ ^ v y r u J u o 2 U j ^ ^ . . 
tarnyboje išdirbusiems vyrams | u ^ ^ ^ į moričą „ a ^ i 1 

130 Engr. brigados vado pava-;vėg b u v 0 ^ Uenos yilčinskie-
duotojas pulk. lt. Bern. Slofer j - : n ė s n a m u o s e g e i m i n i n k ė p a 8 a . 
teikė diplomus ir didelius k r e p - | k ė k a ] b i r a I i n k ė j o ^ d ie_ 
f iussu įvairaus turinio hntpliaia « _ . . . 

nų Floridoj. 
— Sol. Genė L'gjanskienė dai

nuos dr. Jono Basanavičiaus 
minėjime, kuris rengiamas spa
lio 2 d. Brooklyne Kultūros ži-

F R A R K Z A P O L I S 
t S M H WeM M t h Si 

OhJcaco, niiaote 
TH. — GA 4-SCS4 

Turtu Chica«o« miesto leMlm*. 
Dirbu tr užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
rVEDCHAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTI8 
4SS8 S. Wa»M«naw Ave. 977-3559 

• g - | - f - r r r i i * 

P U S M E Č I U I 
$94.00 Cbicagoje 

$71.00 
tVfmJf 

<iO/20/5,UM) 
PM)5ininl(am« auto npdrauda 

Amžius 62 !tci % m. 
BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So. Kedzie A venų© 

diny. Rengia specialus komite
tas, kuriam pirmininkauja dr. 

IEU Zs'oakas. 

•iinmiHmnminiiiiitiinnniiminnmin 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinku, ir vandens 

šildytuvu specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks Slnkos 
vamadžiai IsValomJ elektra. Kreiptis 
nuo 7 0d 8 vaL ryto arbs po S vai. 
vak. 

SERAPINAS — 778-0201 
HIIIMIIIMHIII 
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