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Krikščioniškajam 
Pasauly 

REIKALAUJA RELIGINĖS 
LAISVĖS R. EUROPOJ 

Washingtonas. — Amerikos 
katalikų konferencija pasiuntė 
amerikiečių delegacijos pirminin
kui Belgrade ambasadoriui Gold-
bergui plačiai dokumentuotą me
morandumą apie žmogaus teisių 
ir religinės laisvės padėtį komu
nistų valdomuose kraštuose. 
Konferencija šia proga paprašė 
Goldbergą, kad jis paragintų 
Belgrado dalyvius nuodugniai 
apsvarstyti žmogaus teisių ir re
liginės laisvės pažeidimus Rytų 
Europos kraštuose. Memorandu
me ypač atkreipiamas dėmesys j 
grubias priemones, kuriomis So
vietų Sąjungoje ir kituose Rytų 
Europos kraštuose yra varžomas 
vaikų religinis auklėjimas ir jau
nimo religinis gyvenimas. Prie 
memorandumo pridėtas Ameri
kos vyskupų šių metų pavasarį 
ipaskelbtas pareiškimas tema 
"Religinė laisvė yra matas, ku
ris parodo, kaip yra konkrečiai 
užtikrinamos pagrindinės žmo
gaus teisės". 

PAGALBA PABĖGĖLIAMS 

Amsterdamas. — Olando ku
nigo Werenfried van Straaten 
įsteigta ir vadovaujama tarptau
tinė organizacija, besirūpinanti 
pagalbos teikimu kenčiančiai Ry
tų Bažnyčiai ir jos kunigam, ar
timiausiu laiku pradės vykdyti 
pagalbos programą Tajuje prisi
glaudusiam Indokinijos pabėgė
liam. Šios programos įvykdymas 
atsieis apie šimtą milijonų dole
rių. Tajuje šiuo metu yra apie 
80 tūkstančių Indokinijos pabė
gėlių ir jų skaičius nuolat auga. 

M E N O PARODA BAZILIKO/ 

Vatikanas. — Paulius VI Šv. 
Petro bazilikos šoninėje navoje 
atidarė įspūdingą meno parodą, 
apimančią apie du šimtus tapy
bos, skulptūros ir grafikos kūri
nių, kurių dauguma yra sukurta 
šiuolaikinių pasaulinio garso dai
lininkų ir padovanoti popiežiaus 
aštuoniasdešimtojo gimtadienio 
proga. Kūrinių autorių tarpe yra 
tokie žymūs dailininkai, kaip Ma-
tisse, ChagalI, Rouault, Dali, De 
Chirico, Guttuso, Manzu, Anni-
goni ir daugelis kitų. Parodoje 
išstatyti kūriniai bus įjungti į 
Vatikano muziejaus moderniojo 
meno darbų kolekciją. 

Neprarast i vilčių 

Varšuva. — Kardinolas Wy-
szynski, susitikime su lenkų 
kultūrinio pasaulio atstovais — 
menininkais, rašytojais, žurna
listais ir aktoriais — pažymėjo, 
jog tikroji žmonijos pažanga 
yra neįmanoma, jei nėra ap-
saugojamos kiekvieno pavienio 

PALEISTA 
N . SADCNATTC? 

Gautomis iš giminių žiniomis 
ilgai kankinta Nijolė Sadūnaitė 
esanti iš kalėjimo šiomis dieno
mis paleista ir paskirta į Krasno
jarsko sritį vienos mokyklos va
lytoja. Tuo tarpu daugiau žinių 
nėra. 

Turime geru konsule 
Los Angeles 

Los Angeles, Calif. —Iš W a -
shingtono dr. St. Bačkis, Lietu
vos atstovas, pranešė, kad inž. 
Vytautas Čekanauskas yra paskir
tas ir patvirtintas Lietuvos gene
raliniu garbės konsulu. 

Gen. kons. V. Čekanauskas yra 
gimęs 1929 m. kovo 7 d. Kaune. 
Amerikoje yra tarnavęs kariuome
nėje ir už pasižymėjimus tapo ap
dovanotas garbės medaliais. Bai
gęs inžineriją ir dirba savo pro
fesijoje. Jo žmona — sol. Janina 
Budriūnaitė-Čekanauskienė taip 
pat pasižymėjusi meno srityje ir 
lietuvių visuomenėje. 

KKK grasinimai 

San Diego. — Šio miesto val
džia buvo užaliarmuota, kai Ku 
Klux Klan pasigyrė, jog jo na
riai pradės patruliuoti Amerikos 
— Meksikos sieną ir sulaikys 
meksikiečių nelegalią migraciją, 
kai to nepajėgia nei Caiifomija, 
nei federalinė valdžia. Bijoma 
galimų rasinių susidūrimų. 

Alžyras. — Jugoslavijos prezi
dentas Tito buvo atvykęs į Al-
žiriją ir prezidento Houar i Bou-
medienne svečiu buvo 24 valan
das. 

At lanta — Oro piratas, nu
kreipęs lėktuvą iš Grand Island, 
Nebr., į Atlantą, Ga., išleido ke
leivius ir pats nusišovė. Neišrei
kalavo nei savo draugo, banko 
plėšiko paleidimo iš kalėjimo, | 
nei parašiuto, nei 3 mil. dolerių. 

Maskva — Vakar į Maskvą 
atvyko Indijos ministeris pirmi
ninkas Morarji Desai. Pasiliks še
šias dienas. Vizitu nori parody
ti, kad Indijos gėrėją santykiai 
su Washingtonu nėra Maskvos 
sąskaiton. 

60 metų bankrotas 
Komunistai greit švęs Spalio revoliucijos sukakti ir vis dar negali gyventi taip. kaip 
žadėjo naujos Rusijos kūrėjai 

Washmgtonas. —"Komunisti-
j nei Rusijai 60 metų. Ar komuniz-
j mas jiems buvo pasisekimas, ar 

bankrotas?" Tam reikalui "U.S. 
News and World Report" (X.24) 
•paskyrė 16 puslapių teksto ir 
iliustracijų. Specialioj sekcijoj sa
koma, kad po 60 metų revoliuci
jos komunistinė Rusija vis dar 

j nepradėjo gyvenu" taip, kaip bu
vo žadėta. 

Bolševikai 1917 saplio mėne
sį užvaldė Rusiją ir svajojo apie 
proletariato viešpatavimą visam 
pasauly. Svajojo, kad Sovietų 
Sąjunga bus svarbiausia jėga nu
ginkluotam pasauly, o namie 
įkurs tikrą komunistinę bend-

Dievdirbio Daumanto Cibo darbo lietuviški kryžiai jo įkurtoje Toluvos 
sodyboje, 3033 Oleander Ave., Vista, Californijoje. Stovi D. Cibas ir 
red. Br. Kvikiys. Kryžiuose įkaitomi įrašai: "Lietuva, Tu per amžius 
gyva", "Mes mylime Dievą, Tėvynę ir laisvę", "Garbė Dievui Tėvui, kad 
mes lietuviai". Nuotr. Kontrimo Cibo 

Belgrado konferencijoj 

Amerikos kaltinimai 

Europos komunistinių partijų jau 
ignoruoja Maskvos vadovavimą 
ir priima demokratiją, kuri bol
ševikams atrodo herezija. Prole
tariato vienybė, apie kurią sva
jojo Leninas, suskilusi, o Karlo 
Markso "mokslinis" socializmas 
jau nelaikomas tikėjimu. 

Tas pats ir su kitomis vizijo
mis. Pasaulis šiandien labiau ap 
siginklavęs kaip bet kada, ir Sov. 
Sąjunga varžosi su Amerika dėl 
karinės pirmenybės. Sovietų eko
nomija turėjo būti socializmo mo
deliu, bet praktiškai yra labai to
li nuo to. Teoretiškai atmeta ka
pitalizmą, bet naudojasi kapita
lizmo išmėgintu metodu skatin
ti produkciją, žinoma, darbinin-ruomenę. 

Šiandien matom, kad realybė I kų sąskaiton. 
kita. Per šešis dešimtmečius ko- Sovietijos plotas daugiau ne-
munistai savo tinklą užmetė ant j gu dukart didesnis nei Amerikos, 
kelių tautų, o Pabaltijo valstybes j 0 gyventojų 20 proc. daugiau, 
net įjungė Tik Jugoslavija, Al- ' 
banija ir Kinija nuėjo savo ke
liu. Tą patį padarytų ir Rytų 
Europa, jei ten nebūtų sovietų 
kariuomenės. Daugelis Vakarų 

Belgradas. — Belgrado konfe
rencijoj pats didžiausias žodinis 
apsikapojimas, koks buvo iki 
šiol, buvo ketvirtad., kai Ameri
kos ambasad. Arthur Goldberg 
apkaltino sovietus dėl žmogaus 
teisių ir Čekoslovakiją dėl ketu-

Alaskos nafta 

Valdez. Alaska. — Kai Alas-
kos naftotiekis prieš 4 mėnesius 
buvo paleistas į darbą, juo pra
tekėjo naftos jau 50 milijonų sta
tinių, vidutiniškai kasdien nuo 
720 iki 750 tūkstančių statinių. 

VOKIEČIAI IR PRANCŪZAI 
IEŠKO TERORISTU 

Bonna. — Vakarų Vokietija ir 
Prancūzija pradėjo stropiai ieško
ti 10 moterų ir 6 vyrų, turinčių 
ryšių su pramonininko Schley-
erio pagrobimu ir jo nužudymu. 
Vokiečiai paskyrė 19,200 dolerių 
kiekvienam, kuris sutelks infor
macijų, įgalinančių ieškomuosius 

žmogaus i r tau tų pagrindinės s u į m t į . Paskleista milijonai lape
lių septyniomis kalbomis su ieš
komųjų nuotraukomis. 

teisės. Nors pasaulio istorijo
j e nuolat pasikartoja smurto 
veiksmai prieš žmogų, nors daž
nai žmogus y ra pažerninamas ir 
engiamas, jis vis dėlto niekad 
nepraranda vilties susilaukti 
šviesesnio i r teisingesnio gyve
nimo. Šis gėrio ir pažangos 
troškimas nėra iliuzija, pažymė
jo kardinolas, bet paties Dievo 
žmogaus sieloje įdiegta sėkla. 
Todėl Bažnyčia, per ilgus am
žius visada skatino žmogų ne
prarast i vilties gyvenimo sute
mose ir, nežiūrint visų sunkumų 
bei kliūčių, siekti gėrio, teisin-
;ii-rw> ir * jvifm. 

Visos Europos kraštutiniai kai
rieji pradėjo grasinti V. Vokieti
jai. 2ada susprogdinti 100,000 
bombų, sunaikinti "kapitalistinę 
vokiečių ekonomiją visoj Eu
ropoj", pažadėjo suorganizuoti 
ambasadoriaus Romoje "nusižu
dymą". 

I šiuos grasinimus vokiečiai 
žiūri rimtai. Teroristinė grupė, 
pasivadinusi "Siegfried Hausner 
Commandos" apie savo ketini
mus painformavo telefoniniais 
pranešimais spaudą. Vienas jų sa
kė, kad ' sausio 20 vokiečių au-
xoua ^ J^~ iu&groffiiru; bet 

rių "Chartijos 77" narių nutei
simo. Sovietų Sąjungai prikišo 
1968 karinę Čekoslovakijos oku
paciją. 

Pirmiau konferencijoj smar
kiausiai kaltino sovietus Vakarai. 
Šioje sesijoje Goldbergas pateisi
no tą Vakarų p>/iciją, gynė juos 
nuo sovietų puolimo. 

Sovietų blokas Goldbergui ža
dėjo atsakyti vakar. 

kur Europoje. 
Romoje italų policija šarvuo 

tuose automobiliuose saugo V. 
Vokietijos ambasadą. Išsišokimų 
prieš vokiečių įstaigas ir turtą 
Italijoj jau užregistruota 20. Ro
mos universitete studentai su po
licija kovojo 3 valandas, šauk
dami, kad "vokiečių naciai nu
žudė tris laisvės kovotojus ir tris 
kalinius". Penki policininkai buvo 
sužeisti. 

Įvertino vokieau 
komandą 

Wasriingtonas. — Amerikos 
žvalgybos ir saugumo sluoksniai 
labai patenkinti efektinga vokie
čių komandos veikla, be jo
kių nuostolių įkaitams juos išva
davusia. Dar kartą patvirtinama, 
kad ir Amerikos Gynybos depar
tamentas turi panašų vienetą, 
suorganizuotą tik prieš porą mė
nesiu. 

Daug žuvusiu 
darbininku 

Quito. — Ekvadoro cukraus fab
riko darbininkai p-adėjo streikuo
ti ir policija juo<> vaikyti. Kai jie 
panikoj bėgo nuo policijos, 23 
jų įkrito į kanalą ir prigėrė, o 
vienas buvo nuš* ;tas. T a i p sako 
valdžios sluoksniai. Kitaip tvirti 
na darbininkų konfederacija. Jie 
sako. kad žuvo daugiau negu 
100 žmonių, vienus policija nu
šovė, kiti paskendo. 

Nassau. — K J ralienė Elžbie
ta II atidarė Bflhamų parlamen
to sesiją, pirma k rtą po 248 me
tų nuo šio krašto parlamentinės 
santvarkos pradžios. 

Gali ištremti 
Sacharove 

Maskva. — Sovietų pogrindžio 
spauda spėlioja, kad Andrėj Sa
charovas gali būti ištremtas. No
belio premijos laureatas, žymus 
mokslininkas, disidentinio judėji
mo vadovas, kovotojas už žmo
gaus teises sovietams yra rakštis. 
Sacharovo žmona Jelena šiuo me
tu gydosi Italijoj, o jo podukra 
Tatjana su vyru neseniai gavo 
leidimą ir emigravo į Vakarus. 

Šachas vizituos 
Washingtona 

Washingtonas. — Nors prezi
dentas Carteris kito mėnesio pa
baigoje ir lankys Iraną, bet ša
chas Rėza Pahlevi porą savaičių 
prieš jo vizitą lankysis Washing-
tone ir konferuos skubiais strate
giniais ir kariniais klausimais, 
nelaukdamas Carterio. 

Concorde 
ne taip jau baisus 

New Yorkas. — Concorde lėk
tuvas pakilo iš JFK aerodromo, 
ir nebuvo didelio triukšmo, dėl 
kurio buvo tiek nepasitenkinimo 
ir protestų, uždelsusių susisieki
mą 18 mėnesių. 

McComb, Miss. — Nukritus 
lėktuvui, buvo užmušti Šeši žmo
nės, tarp kurių buvo Lynard 
Skynyrd "rock" muzikos grupės 
trys vyrai. Dvidešimt kitų buvo 
sužeistų. 

bet gamyba siekia tik kiek dau
giau negu pusę to, ką gali Ame
rika. Pajamos piliečio vidutinis 
kai sudaro tik 4 2 % amerikiečio 
pajamų. Daugiau pagamina už 
Ameriką tik naftos žaliavos, ang 
lių, plieno ir cemento. Net dau
giau užaugina kviečių, bet jos 
žemės ūkis yra labai atsilikęs. 
Tas pats ir su tpramone. 

Vidutiniškai kiekvieno pilie
čio pajamos siekia per mėnesį 
208 dolerius, dvigubai nei buvo 
prieš 15 m. Pagal jpirkimo gali
mybę mažiau nei pusė to ką ga
li nusipirkti vakarietis. Ir nežiū

rint tų aiškių skaičių, Kremlius 
vis dar svajoja komunizmą iš
plėsti visam pasauly. 

Pagrindinis skirtumas tarp 
Amerikos ir Rusijos piliečių ap
rūpinimo glūdi tame, kad sovie
tai didžiausią dėmesį kreipia į 
sunkiąją pramonę, karinį gink
lavimąsi ir erdvių programą, ma
žai rūpindamiesi vartotoju. Ame
rikoj priešingai. Čia visa tech
nologinė pažanga skiriama var
totojams. Tik paskutiniuoju me
tu ir sovietai susirūpino nors kiek 
padėti ir savo piliečiams, ypač 
pradėjo skirti daugiau pinigų že
mės ūkiui. Vakaruose pirko dide
lius kiekius grūdų savo gyvu
liams šerti padidinti maisto pro
dukciją. 

Sovietai didžiuojasi savo kons
titucija ir joje įrašytomis laisvė
mis. Praktikoj yra kitaip. Disiden
tai ir tie, kurie išdrįsta pasaky
ti kaip iš tikrųjų yra, kenčia dar
bo stovyklose arba psichiatrinėse 
ligoninėse. 

Kai norima pasiteisinti prieš 
savo piliečius, sovietai operuoja 
skaičiais, kiek ko buvo prieš ku
rį laiką ir kiek to yra šiandien, 
nedrįsdami pasakyti, kokią pa
žangą per tą patį laiką padarė 
Vakarai. 

Ko galima tikėtis? Vis daugiau 
yra manančių, kad esamoji val
džia ir tvarka subyrės, įvyks nau
ja revoliucija. Degtuvas jau pra
deda rūkti. 

Būdingas kaimelio vakarinėje Rusijoje vaizdas 

Ifcvl'J>fl pp-«»ifįj{<d«̂  

Milijoninis 
apiplėšimas Sovietijoj 

Maskva — Jerevane, Armėji-
jos sostinėj, praėjusį mėnesį ban
ditai apiplėšė banką, išnešė ke
lis milijonus r"blių. Tai buvo di
džiausia žinoma vjgystė Sov. Są
jungoje, rašo 'Los Angeles 
Times". 

Pagrobtoji suma gali būti nuo 
1.5 mil. iki 8 mil. rublių (nuo 
2 iki I I mil. dol.). Sovietų spau
doj apie tai nebuvo nei žodžio, 
bet tie, kurie turi ryšių su Ar
mėnija sako, kad tai žino visas 
Jerevanas. 

Kai korespondentai užklausė 
telefonu Vidaus reikalų ministe
riją, valdininkai patvirtino, pa
sakė net kurioj gatvėj yra tas 
bankas, bet daugiau ką pasaky
ti atsisakė. 

Pinigai buvo skirti atlygini
mams mokėti fabrikų darbinin
kams. Vagys į banką įėjo pro sto
gą ir nepalietė įrengtų aliarmų, 
įvykio tirti iš Maskvos atvyko 
daug KGB pareigūnu^ 

Amerika gins 
Panama 

Panamos Miestas. — Panamos 
šefas Omar Torrijos, ragindamas 
savo piliečius balsuoti už kanalo 
sutarties ratifikavimą, sakė, kad 
sutartimi Amerika įsipareigoja 
ginti kanalą, tuo pačiu ir Pana
mą nuo bet kokios svetimos di
delės jėgos užpuolimo. 

Balsavimas vyks rytoj. Nežiū
rint kraštutinių nacionalistų ne
pasitenkinimų ir demonstracijų, 
tikimasi, kad sutartis bus ratifi
kuota. 

KAJ^ENDORIFS 

Spalio 22: Melanas, Salome, 
Sudimantas, Minė. 

Spalio 23: Jonas Kap., Kurdu-
lė. Ramutis, Jautrytė. 

Spalio 24: Veteranų diena; Ra
polas, Nunilė, Daugailis, Guoda. 

Saulė teka 7:00, leidžias 6:00. 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, vė
siau, apie 6 0 Isipsmij. 
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ŽMONĖS, ĮVYKIAI, DARBAI 
Kongresinis leidinys "Ateitininkų keliu" 

sižioplino, tuščiomis rankomis 
nešdinosi nuo artėjančių rusų 
tankų. Tad kodėl man save va
dinti tremtiniu? Ar savo senojoje 
tėvynėje geriau gyvenčiau, negu 
čia gyvenu? Niekados. Ko man 
trūksta? Tai kas, kad čia negi
miau, bet tikriausiai čia mirsiu. 
Jau kapinėse ir sklypą nusipirkau. 
Čia ir mano vaikai stipriai Įaugo 
i žemę ir į laisvę. Jokiu atveju aš 
ten negrįšiu. Čia jau mano laiki
nieji ir amžinieji namai. Jau ne-
hesapnuoju ir savo gimtinės. 

Nesakyčiau, kad tai oportunis-
to šneka. Tačiau tai menkos as
menybės paviršutiniškas pori
ni mas. Niekas manęs nelaiko did
vyriu, o aš pats tokiu nesirengiu 
būti. Bet nesu ir pastumdėlis, ko
kiu gal būčiau senojoj tėvynėj. 

Tokio galvojimo užtiksime vi
suose mūsų visuomenės sluoks
niuose: dešiniuosiuose ir kairiuo 
šiuose, menko išsilavinimo lietu
viuose ir akademikuose - moksli
ninkuose. Panašiai protauja ir 
daugelis ateitininkų, kurie daž
nai tariasi nežiną, kas esą: ame
rikiečiai ar lietuviai. Jau ir spau
doj pasitaiko gana naivių šiuo 
klausimu pasisakymų. 

Tad Antano Maceinos straips
nis "Ateitininkų darbai ir dienos" 
sutiktinas su dideliu šird'es pa
lengvėjimu. Galų gale mes esame 
tremtiniai net ir tada, kada to
kiais nenorėtumėm būti. Net to
kiais laikytini ir tie, kurie savo 
tėvynę yra palikę ir daug anks
čiau. Nėra reikalo tremtinio var
do baidytis. Bet duokime kalbėti 
pačiam filosofui: "Bet ar iš tikro 
mes esame tremtiniai?" ' Nors 
būtume iškeliavę iš Lietuvos mū
sų pačių laisvu apsisprendimu ir 
todėl niekados nebuvę tremtiniai, 
nors būtume svetur gimę, augę, 
mokęsi ir savos tautos krašto nie
kados neregėję, tačiau tą valan
dą, kai kraštas, yra pavergiamas, 
visi tampame tremtiniais, kurie 
save laikome lietuviais". "Pa
vergto krašto akivaizdoje lietu
vio ir tremtinio sąvokos susilieja". 
"Tačiau kai tėvynė pavergta, jos 
vartai mums užtrenkti, ir mes ga
lime pro juos žengti, tik pavergė
jui nusilenkę". O tai primena 
mums Schillerio Vilių Tellį. 

Šis Stasio Barzduko redaguotas 
leidinys pilnas straipsnių, straips
nelių. Dauguma jų tik metmenys. 
Prie jų, matyti, neturėta progos 
ar laiko ilgiau sustoti ir pasvars
tyti. Nebūtų btrvę leidiny ir dau
giau vietos ilgesnėms studijoms, 
kurios butų buvusios medžiaga 
būsimai ateitininkų istorijai 
(bent nuo 1940 mėtų iki šio 
paskutiniojo kongreso). 

Tačiau ir šiandieną pribiioma, 
kad toji būsimoji istorija nebū
tų parašyta, užmirštant ateitinin
kų "minias", i kurias savo veiklą 
rėmė ateitininkų pirmūnai. Kaip 
dažnai vyskupas nedaug reikš
mės teturi be vyskupijos, klebo
nas be parapijos, daktaras be pa 
cientų, profesorius be studentų 
auditorijos, taip ir organizacijos 
pirmūnas be jos narių ar garsus 
išradėjas, neturįs progos pritaiky
ti savo išradimo, padaryti jį nau
dingu visiems žmonėms. Gal būt, 
b'uvo galima tikėtis gilesnio žvil
gio j ateitininkis praeitį, ypač da
bartį ir... ateiti, nebūtinai grin
džiant mintis pranašavimais... 

Atimkim Antano Maceinos "A 
teitininku darbai ir dienos" 
straipsnį iš leidinio, tai ir paties 
leidinio svarumas gerokai suma
žėtų. Asmeniniai buvusių pirmū
nų pasisakymai apie tai, kas pra
eity apie juos sukosi, jau ne vieną 
kartą jeigu jne skaityti, tai bent 
girdėti. Iš dalies tai būtų galima 
priskirti prie reklaminės dalies. 

Tremtinys ar išeivis 
Tremtis nėra žygių erdvė: 
ne čia "didvyrių žemė''. 

Antanas Maceina 
Ne kartą aš pats savęs klau

siau: esu išeivis ar tremtinys? 
Spaudoj pradėjo retėti žodis trem
tinys, užleisdamas vieta išeiviui. 
Girdi, mes jau įsikūrėm, kai kas 
ir milijonus susikrovėm, tad ko
kie čia mes tremtiniai. Net laga
minai, per marias perplukdyti, 
seniai iškežo. sudrisko, ir šiukš
lių išvežiotojai surinko iš gatve
lių ir kaž kur išvertė ar sudegi
no. Koks aš tremtinys? Vakarų o-
kupantas man davė net pusę va
gono daiktams susikrauti. Ir į šį 
kraštą tiek atsivežiau gėrybių, 
kad ir dabar turiu ką parodyti 
svečiams. Nesu kaip tie, kurie už-

Pranas Razminas 
(Bus daugiau) 

Kun. A. lipniūno moksleivių ateitininkų kuopos Chicagoje 1977-78 
mokslo metų valdyba. Priešakyje sėdi D. Musonyte, n eilėje (iš k.): 
A. Pemkus (pirm.), R. Narutyte. L. Dudenaitė, E. Saliklis 

Nuotr. Danutes Račiūnaitės 

PAMALDOS 

Kiekvienais metais Pr. Dieli-
ninkaičio jaun. moksleivių atei- i 
tininkų kuopa laikosi tradicijos 
ir organizuotai dalyvauja Vėli
nių mišiose, pagerbdami miru
siuosius. Trečiadieni, lapkričio 2 
d., 6:30 v.v. visi uniformuoti na
riai renkasi mokyklos prieangyje. 
7 vai. vak. su žvakutėmis eisi- į 
me į Šv. M.M. Gimimo bažny-j 
čią iškilmingoms šv. Mišioms.-

Visus kviečiame jungtis į eise
ną ir bendrą maldą už miru
siuosius šv. Mišių aukoje. 

Kuopos vadovybė 
STUDENTŲ ATEITININKU 

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

Visų laukiamas SAS suvažia
vimas valdybos yra ruošiamas. 
Visi studentai įpareigoti spalio 
28-30 dienomis rinktis Chicagoje 
pradėti 1977-78 metų veiklą. 

Sukvieskite visus savo idėjos 
draugus ir atvykite i SAS suva
žiavimą, atnaujinti senas pažin
tis, idealoginį įsipareigojimą ir iš
sirinkti ateinantiems metams 
naują Studentų sąjungos valdybą. 

Taigi, nedelsiant, sušauki
te draugovės valdybas ir išsirin
kite suvažiavimu; atstovus. Atsi-
vežkite ir balinius rūbus, nes 
teks visiems dalyvauti "Ateities" 
baliuje, kuris įvyks šeštadienį, 
spalio 29 d. 7 vai. 30 min. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Dėl tolimesnės informacijos seki
te spaudą. SAS valdyba 

VYSK. M. VALANČIAUS 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Vysk. Motiejaus Valančiaus, 
Cicero moksleivių at-kų kuopos 
pirmasis poatostogrnis susirinki
mas, įvykęs spalio 8 d., kuopos 
globėjos A. Prapuolenytės na
muose, praėjo jaukioje ir darbin
goje nuotaikoje. 

Svečias iš Clevelando, centro 
valdybos pirm .S. Čyvas papasa
kojo apie at-kų konstitucijos pa
keitimus. Taip pat, skaitė savo 
rašinį: "Ar mes liudijame savo 
įsitikinimus?", kuriame svarsto 
klausimą, kodėl nėra ryžto ir gy
vybės at-kų organizacijoje. Įsi
tikinome, kad ryžtas ir gyvybė 
yra tampriai surišti su kiekvie
no nario įsipareigojimais savo or
ganizacijai. Kuopos pirm. V. Kup
rytė aiškino apie šių metų mū
sų kuopos temą "Laudikune Kris 
tų ir savąją tautą". Tai nesenai 
Clevelande įvykusio IX At-kų 
kongreso vedamoji mintis. Taip 
pat, nutarėme platinti lietuvišką 
spaudą mūsų kolonijoje. Išklau
sę kuopos pirm. žodžio, padarė
me išvadą, kad mokėti savo kal
bą, ją kalbėti, būti tuo, kuo esa
me — lietuviais ir siekti Amži
nojo Gėrio, mums kaip ateiti
ninkams geresnio pakaitalo nė
ra. 

Susirinkiman atsilankė R. Ol-
šauskaitė ir dvi idėjos draugės: 
D. Paulytė ir R. Žukauskaitė iš 
Lemonto. Susirinkimą baigėme 
at-kų himnu. Toliau, kuopos 
globėjos vaišinami ir difiguoja-

j mi, smaguriavome ir dainavome. 
Kuopos koresp. Vitas Laniauskas 

"ATEITIES" VAKARAS 

Visi Chicagos ir apylinkės 
i ateitininkai yra maloniai kvie
čiami atvykti į "Ateities" žur-

I nalo vakarą, kuris įvyks spalio 
j 29 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak 
Į Jaunimo centro didžiojoje sa-
; lėje. 

Programoje jaunimo konkur-
I so premijos įteikimas, vakarie-
į nė ir šokiai. Gros "Vyčio" or
kestras. 

Ateitininkų IX k.v.jrr^sc. r.er: Clevelande šv Mišias atnašauja vysku
pas dabar arkivyskupas) Charles Salatka. jam iš dešines — kur. V. 
Rimšelis, ifIC. iš k. — kur.. G. Kijau^kas. SJ Nuotr. VI. Bacevičiaus 

IŠ UPNIŪNEČIŲ VEIKLOS 

RUDENS ĮSKYLA 

Pr. Dielininkaičio jaun. moksl. 
ateitininkų kuopa ruošia rudens 
išvyką šį sekmadienį, spalio 23 
d. Beverly Shores, Ind.. viloje 
prie Lake Front Dr. ir Derby 
Ave. 

Programoje: 10 vai. ryto Šv. 
Mišios, tėvų. komiieto jttruo&os 
vaišės, sportas, žaidimai, pasi 

vaikščiojimas prie ežero ir spal
vingoje gamtoje. Nepalankiam 
orui esant, pabendrausime pasto
gėje, prie židinio. 

Važiuosime savomis priemonė
mis. Kelio planas: važiuojame 
Dan Ryan, 94 keliu į Indiana, 
išsukame 49 keliu į šiaurę (ne
sukite į pietus). Pavažiavę 49 ke
liu apie vieną-mylią,-trumpučiu 
vingeliu įsukame į 12-tą kelią, 

kuriuo važiuojame iki pirmų švie
sų (Broadway Ave.) Pasukame 
į kairę ežero link. Privažiuojame 
Lake Front Dr. (ežeras, Red 
Lantern Inn). Pasukame kairėn ir 
maždaug už 1.5 bloko antras na
mas po kairei — iškylos vieta 
(Derby yra stulpeliais uždaryta 
neišgrįsta gatvelė. Prieš pat stul
pelius įvažiuojame kalneliu į vi
lą). *į~: 

Kviečiame kftų kuopų jaunu
čius, jauniu*, vyr. moksleivius ir 
tėvelius. Visų lauksime. - *-' * . . 

Kuopos vadovybė 

Spalio 8 d. įvyko pirmas šių 
mokslo metų kun. A. Lipniūno 
moksleivių kuopos susirinkimas";p. 
Saliklių namuose. Susirinkimą 
pradėjome malda, kurią pravedė 
Raminta Pemkutė. Po maldos 
susirinkimas prasidėjo, vedamas 
pirmininko Arūne Pemkaus. 

Jis pirma pristatė valdybos na
rius: Rasą Narutyte, vice pirm.; 
Lidiją Dudėnaitę, sekretorę; Ed
mundą Saliklį, iždininką; Dalią 
Musonytę, korespondentę; Dalią 
Garūnaitę, laikraštėlio redaktorę, 
ir save patį. Po to, kiekvienas na
rys prisistatė ir pasakė kurią mo
kyklą lanko ir kiek metų amžiaus 
turi. Dvasios vadas yra kun. J. Ša-
rauskas, o globėjų dar nėra. Me
tinė tema yra ** kun. A. Lipniūno 
kuopos ir at-kų istorija". 

Į susirinkimą atsilankė garbės 
svečias, MAS-CV pirmininkas, 
Saulius Čyvaš iš Clevelando. Jis 
kalbėjo apie nutarimus IX-ame 
At-kų Kongrese Clevelande. }is 
pranešę, kad MAS-CV nebeturi 
reikalų su jaunučių stovyklomis. 
Dabar yra ruošiama jaunučių at-
-kų sambūris. Ateitininkų prezi
diumas — Ta?yba, kuri veikia 
Detroite, žada bandyti sujungti 
tarpą tarp stovyklų ir kursų bend
ra tema. Jis perėjo* aplinkraštį ir 
pranešė apie kursus Dainavoje. 

{ kursus, kurie vyksta Padėkos 
dienos savaitgalį Dainavoje, 
šiais metais visi kursantai turi su
sirinkti trečiadienio vakare, kad 
kursai galėtų prasidėti ketvirta
dienį iš ryto. Kursų mokestis 35 
dol. Registruotis iki lapkričio, 
16 d. Bus priimta tik 60 kursan
tų, tai nebus ribotas skaičius iš 
kiekvienos kuopos. Kursantai yra 
pirmųjų ir antrųjų metų gimnazi
jos mokiniai. 

žiemos kursai, nuo 19T77. XH. 
26 iki 1978.LI.. skiriami 3 ir 4 
metų gimnazijom mokiniams. Kur 
sų tema yra Aktologija. Mokes
tis 55 dol. Registruotis gruodžio 
11 d. Kursantų skaičius yra ribo
jamas 60 kursantam, bet nėra ri
botas skaičius iš Jdekviėnos kuo
pos. 

Kadangi me:inė tema yra apie 
kun. A Lipniūną, if daug kas nė
ra su juo susipažinę, tai buvo su
daryta penkių asmenų komisija jį 
pristatyti per "Ateities" žurnalo 
šventę, spalio 29 savaitgalį. Rita 
Ambrazaitytė, Dalia Garūnaitė, 
Audrė Kižytė. Audra Kubiliūtė ir 
Audrius Rušėnas pasisiūlė su
ruošti medžiąza kun. Lipniūno 
pristatymui. 

Vyko diskusijos, ar butų geriau 
turėti šiais metais balių ar tiktai 
kelis linksmavakarius ir subatva-
karius. Daug pas pasisakė už ba
lių, bet klausimas bus iškeltas 
vėl per sekantį susirinkimą. Kuo
pa jau yra suruošusi du sėkmin
gus balius, tai gali vėl gerai 
pasisekti. 

Edmundą- prašė, kad kiekvie
nas narys užsimokėtų 4.00 dol. na 
rio mokestį kiek tftk galima anks
čiausiai. Dalis nario mokesčio yra 
perduodama MAS centro valdy
bai, o ižde yra labai mažai pini
gų. — -

Susirinkimo masinei daliai bu
vo rodomos skrdrtft S demonst
racijom Washinzrtdne» * t**irfų M 
AS kursų ir vasaros ftovykhj D t i - j 
navoje, \t 8 iri MAŠ ftovytlolJI 

Neringoje. 
Kun. Lipniūno kuopos valdy

ba dėkoja visiems atsilankusiems 
nariams. Matėme daug naujų vei 
dų, ir tikimės juos visus matyti 
per visus veiklos metus. Ačiū la
bai Chicagos draugovės studen
tams už vaišes ir p. Salikliams, 
kad leido mum panaudoti jų na
mus pravesti mūsų susirinkimą. 

Garbė Kristui 
D. Musonytė 

IHE LrTHTANlAN WOBLD-WIDE DAILY 
Second claes postage paM at Chieago, TU. PubHshed dafly 
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and Easter by the Lithuanian Gatholic Press Society. 

P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošSsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
iSvaizčcje. Del įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo S. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 6 mėn. 3 mSn. 

Chieago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 centu; 
Šeštadieninis su priedu 25 centai. -~ 

DRAUGO premnerata mokama & anksto 

iiiiiiiHHmtiiuiiiuiiititiniiHmiiiiHmM 
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L K. RiLIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ SĄJUNGA 
telkia Itšas persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti ir leidžia 

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

1978 m. bus išleistas ketvirtas tomas. 
Lojolos Universiteto vardu šiemet išleidžiamas I.KB 

Kronikos' ' pirmas tomas ispanų ir pirmas tomas analų kal
bomis, kurie tas plačiai paskleisti t a kalbą kraštuose. 1978 
m. bos leidžiama an t ras ir trečias tomai. 

Jų išleidimui reikalinga didelių piniginių išteklių. 

Mieli Hetaviai! Skaitykime ' 'LKB Kronikos*' knygas ir 
savo aukomis remkime jų išleidimą. Attikime savo pareigą 
persekiojamai Bažnyčiai ir pavergtai Tauta i . 

Aukotojams išduodami kvitai i r jų aukos atleidžiamos 
nud federalimų mokesčių. Aukojusiųjų ne mažiau kaip 100 
doL pavardės b u s įrašomos leidžiamose knygose. 

Aukas siųsti: L K. fcefigiaės Šalpos Rėmėju Sąjunga, 
0825 So. Talman Ave., Chieago^ 01. 60629, USA 

Kur veikia š ios organizacijos skyriai, aukas galima 
įteikti jų valdyboms. 

LKB& Rėmėjų Sąjungos Valdyba 
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| Smač&f "LKB Kronikos*' knygoms leisti 
I Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti 
| Varaus, pavardė 
I Adresas 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
***£ 

AKVARALA 

VILUA 

SUTEMŲ GARSAI 

AR PAMENL. 

rfeVYNEI AUKOJAM 

GARBfi TAU, VIEŠPATIE 

TEVT&K&S NAMAL kastetą 

KUR LYGŪS LAUKAI 

Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys: Žalio
ji banga, Dar nežinia, Tu man brangiausia, 
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas. Daina apie 
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00 

Moterų kvartetas, direktorius L. Stukas, ak- | 
ompanuoja A. Maleski. Dainos — Kur gimta i 
padangė, Apynėlis, Oi motinėle, Rid rito, Už j 
mėlynų marių, Piršliai, KareivėBai ir kitos 

Kaina $6.00 i 
Vanda Stankienė. Orkestras ir trio — Bobby 
Christian. Svajonė, Joninių vabalėlis. Apka- į 
bink mane, Tik nežinau, Kas iš to ir kitos 

Kaina $5.00 
Vanda Stankienė. Orkestras Bobby Christian, 
muz. Vytautas Jančys. Neužmirštuolės, ilge
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidabrinės naktys ir 
kitos pramoginės dainos. Kaina $5.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 į 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA, Tyliąją 
oakti, Sveikas, Jėzau, gimusis, Linksmą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus 

Kaina $500 
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras. 
Lietuvio giesmė. Pradės aušrelė aušti, Mano 

protėvių žemė, Lietuvos himnas ir kitos. 
Dirigentas Bronius Budriūnas Kaina $6.60 
Sk>je plokštelėje rasite: Tu, žeme gimta, Ko 
aerimsti tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma
nęs, Daina be galo ir įvairios kitos. Išleido 
"DAINA", Chieago. Krina $6.00 

• » * * •—. 
Oitakrouia s t p f c DRATOtt, 454S W. 63 S i . Chieago, m . 60629 
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persmsjmnL mada gyventojai tais-
reikia pridėti po $1.75 pafto Saklotts. 
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liehtviad telkimai — 

TAUTINĖS DVASIOS IŠLAIKYMAS 
Negalima šią savaitę prabėgo zacinę veiklą, ypač j švietimą ir 

mis praleisti tokį pareiškimą: mokymą lituanistinėse mokyklo-
"Nebėkime iŠ lietuviškų koloni- se yra didžiausios reikšmės tiek 
jų, nes lietuviškos veiklos stipry- tautai pavergtoje tėvynėje, tiek 
bė ir sąlyga buvo lietuviškos sa- išblaškytai ir nuolat blaškomai 
los didžiuose Amerikos plotuose išeivijai. Susitelkti į didesnes ar 
— tiek senojoje, tiek mūsojoje iš- mažesnes lietuviškas salas, su-
eivijoje. Neretai į užmiestines re- kurti sąlygas jaunimui savo tar-
zidencijas iškeičiama savųjų vai- pe ir su vyresniaisiais bendrauti, 
kų lietuviškoji siela". suteikti galimumų mokytis ir iš-

Taip kalbėjo Ateitininkų fede- mokti tėvų kalbos bent tiek, kad 
racijos vadas dr. Petras Kisielius, jis jaustųsi tautinės bendruome-
mecenatų vardu sveikindamas nės nariu, yra būtinybė išsilaiky-
Jaunimo centrą dvidešimties mui ir darbų pratęsimui, jeigu 
metus sukakties minėjime. Tas nenorima, kad jaunimas pergrei-
pareiškimas — geriau reiktų sa- tai sunyktų 'pilkoje masėje, 
kyti skatinimas — vertas dėme
sio labiau, negu tik mėginimas 
išlaikyti organizacijas ir nenu
trūkstamą veiklą. 

Organizacijos pažadina naujo 
gyvenimo troškimus jaunimo 
sielose. Būtina 

Sį uždavinį išspręsti geriausiais 
būdais esame susirūpinę ne tik 
mes, bet ir kirų tautinių grupių 
atstovai, kurie sąmoningai su
pranta savo kilmę, kaip tautinį 

•vi t- A Paveldėjimą, arba bent įesKo sa 
vo kilmes šaknų, kaip to pavel-

Rimties valandėlei 

KRISTUS NUOLAT 
YRA BAŽNYČIOJE 

Paulius VI, kalbėdamas prieš je yra pačios Bažnyčios gyvybės 
naujai pastatytą modernią prisi-; išlaikymo laidas ir visų tikinčių-
kėhisao Kristaus statulą, sukurtą ių tobulybės siekimo tikslas. I Jė-
skulptoriaus Pericle Fazzini, pri- zų nukreiptos v'sų akys, Jėzumi 
minė Vat'kano II susirinkimo j seka ir laikosi Bažnyčia, 
konstituciios apie Bažnvčią žo- Krikščionis ir dabar tebežvel-
džius. kad vyskupai iš'.aikvtų vie- j gia į Kristų Bažnyčioje, kaip { 
nyb? ir nebūtų pas'daliję. Kris- į gyvą savo pavyzdį, ka;p "gyveni-

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba suvažiavimo metu spalio 8 d. Chicagoje. L§ kairės sėdi: dr. J. Valaitis, 
dr. K Šidlauskas, P. Dargis. dr. K. Bobelis, ini. Eug. Bartkus, kuo. A. Stasys ir T. Blinstrubas: stovi J. 
Pakalka. inž. J. Talartdis. E. Smilgys, T. 
bienė, dr. J. Genys, kun. J. Prunskis. A. 

Kuziene, O. Barškėtytė, E. Vilimaitė, J. Skorubskas. I. Blinstru-
Pakalniškis Nuotr. V. Noreikos 

tautinis gyvenimas neišblėstų ir •~, i_* J i- -i-- dėjimo dvasinių turtų, kuriais iie nesunyktų su daugelio veikėjų m> *. « * L U - J I gyvena. Šiuo metu tą klausimą 
kelia Amerikos italai, lenkai, uk
rainiečiai, net kroatai ir gudai, 
kurie savo skaičiumi neprilygsta 
dedesnėms grupėms. Dvasių nu-
tautimo pavojų ypač primena 
italų veikėjas John Volpe, bu
vęs valdžios viršūnių aukštas pa
reigūnas. 

Pirmasis uždavinys visų lietu-

metų skaičiumi ar gyvenimo pa
baiga. Lietuviškų salų tikslas iš
silaikyti ne sau pačioms, kad 
svetimi vandenys jų neišskalau
tų, bet kad jose išaugtų lietuviš
kos naujos kartos, kurios tęstų 
pradėtą veiklą ir realizuotų vy
resniųjų planus ir visus tuos dar
bus, kurių reikia pavergtos tau
tos laisvės viltims ir pačios tau
tos gyvybei išlaikyti ir iki laimė
jimų prieš okupanto kėslus prie- viškų organizacijų turėtų būti rū-
šintis. peštis, kad daugiau jaunimo iš-

Pasikeitimai ir judėjimas, gy- liktų prie tautinio kamieno. Nors 
ventojų nepastovumas ir kaimy- išeivijoje tikra prasme tautinio 
nystės dvasios stoka yra šio me- kamieno nesudaro nė viena pa
to visų didžiųjų miestų nelaimė, skira kolonija, bet vis dėlto di-
Tai trukdo sukurti tikrą tautos dėsnis vieno amžiaus, panašių 
dvasią, skatinti tikrą patriotiz- minčių ir tų pačių užmojų jauni
mą ir atsakingumą už savo tau- mo sambūris jau sudarytų jėgą, 
tos ir valstybės ateitį. Lietuvis- kuri prasilaužtų pro svetimybių 
kos salos, kurių buvo daug ir stip- užtvaras ir savoje aplinkoje siek-
rių įvairiuose Amerikos miestuose, tų gyvenamojo krašto'ateities ir 
šiandien baigia nykti ne tik dėl kartu savo iš tėvų paveldėtos tau-
miestų kaitos ir specialiai daro- tinės dvasios įgyvendinimo. Kiek-
rnos nelemtos aplinkos, bet ir viena organizacija savo veikla 
dėl pastovumo stokos, kuri jau tiek yra verta ir tiek pateisina 
reiškiasi ir lietuvių kolonijose, savo egzistenciją, kiek ji pajėgia 
Vieni meta savo kaimynystes dėl tautinių tikslų siekimą pratęsti į 
darbų, kiti dėl patogumų, dar kiti jaunesnes kartas, kad tautos sie-
iškeičia savo vaikų sielas į kimai nemirtų su organizacijos 
užmiesčių rezidencijas, nes ten pabaiga. 
daugiau patogumų ir mažiau pa- Mokykla ir šeima yra vienin-
vojų susidurti su nelemtais teles tvirtovės, kurios labiausiai 
miesto -papročiais ir nenorima turi būti remiamos ne tik pavie-
kaimynyste. Kai kuriamasi vieno- nių asmenų ar tėvų, turinčių mo
ję artimesnėje vietovėje ir kai kyklinio amžiaus vaikų, bet ir vi-
galima sukurti naujus kultūri- sos lietuvių bendruomenės, visų 
nius ir švietimo centrus, pavo- organizacijų vadovybių ir visų, 
jus prarasti jaunimą sumažėja, kurie savo šaknimis dar jaučiasi 
Tačiau yra bloga, kai paliekama atsirėmę tautiniam podirvy. 
viską — paliekama net svo tu- M , ,, , . , . . . 

Nekalbama apie tuos del įvairių 
priežasčių iš lietuviško gyve
nimo pasitraukusius ir savo tau

tinio identiteto pžinimo sąlygas. 
* 

Toje pačioje mecenatų vardu , . . . . T ,, . , «-• • i. tai jau nebeegzistuojančius. Ne-pasa<ytoje kalboje dr. Kisielius , ,,J .̂ . . ' , 
A • i J « - *• • • • kalbame cia ir apie tuos, kurie, 

oareiske, kad mūsų tautiniai ir . . . . Zr .__. '., . i ., ,v . .v,. .. , nesugebėdami įžvelgti tikrovės, krikščioniškieji laimėjimai vra ° , . '. . j ,. - J . ST j ' , gvvendami sentimentais ar issi-daugeho lietuviu suteikto darbo b- . . . .« ir valios veiksmai. Esame galingi 
ir sėkmingi, kada traukiame ir 
stumiame vežimą viena kryptimi, 
ir ne vienas, ne du. o dešimtys, 
šimtai... Jaunimas mums pavyz
dys: jis sugeba dirbti be vaidų, 
ginčų, be trukdymų vieni ki
tiems^. Tai ir yra to jaunimo . -_ ; "V. 7-~~ 

, , . . . , • makvklose, besirūpinančius he-
auklejimo. moKvmo, organizaci- .;, .,, 

tuvis* a veikla 

auginę savyje menkavertiškumo 
praeities ir kaltės pajautimo 
dvasią, mėgina ją perteikti visuo
menei ginčų, kurstymų, skundų, 
įžeidimų ir niekinimų pavidalais, 
nes jie jau yra savo tautos duob
kasiai. Tačiau turime vertinti vi
sus tuos dirbančius, mokančius 

nes veiklos, ideologinių sambū
rių pastangų vaisius. 

Yra jaunimo, kuris pajėgia 
rengti demonstracijas, susiburti į 
kongresus, spręsti savo tarpe jau
nimo, vyresniųjų, tautos ir jos a-
teities klausimus. Ir tai vėl dide
lio dėmesio vertas pripažinimas 
tų. kurie dirba su jaunimu ir jau
nimui, kad iš jo išaugtų vadai, 
pašaukti tęsti tautos uždavinius 
išeivijoje, nes vergijoje tauta tų 
uždavinių spręsti negali vien dėl 

jaunimo organi
zacijomis ir auklėjimu, besisielo
jančius tautos siekimų perdavi
mu savo vaikams ar savo aplin
kai. Jie yra ir bus tie stulpai, ku
riais remsis tautinis rūmas išeivi
joje. Jie kuria tautos ateitį ir 
išlaiko laisvės idealus, kurių ne
užmiršta net priespaudoje ir 
nuolatinio genocido pavojuose 
gyvenanti tautos dalis. 

Šiandien išlaikyti lietuviškus 
telkinius bet kurioje miesto daly
je ir bet kuriame mieste yra gy to, kad ji yra nutildvta. Pavergta1 ., v̂ . ., L ••-! • vvbinis tautos reikalas. Išlaikyti tieji gali reiicstis tik herojiškomis v ' . . , , , . . šeimos ir mokyklos tvirtoves yra 
išeivijos didžioji atsakomybė, nes 
tai tautos išsilaikymo garantija. 

pastangomis, rizikuodami kalėji
mais, kančiomis ir gyvybėmis. 

Dėmesio nukreipimas į jauni
mo auklėjimą. į jaunimo organi- Pr. Gr. 

ANTRAS TILTAS PEE 
BOSFORĄ 

Turkija statys antrą tiltą per 
Bosforą, nes pirmasis tiltas, 
statytas prieš ketverius metus. 
yra perdaug a- krautas. Nauįa-

\ šiaurę ir jo ilgis sieks 1.165 m. 
Darbai prasidės kitą pavasarį. 
Be to turkai galvoja prakasti 
po Bosforu geležinkeliui tunelį. 
Dabar keleivių susisiekimas j 
Mažąją Aziją per Bosforą eina 
su persėdimu laivu arba auto-

TAIKA IR JOS SIEKIMO MIGLOS 
Kalbos apie nusiginklavimą netarnauja taikai 

Sovietai ypač šiais metais la
bai garsiai šneka apie taiką ir 
nusiginklavimą. Šiomis kalbomis 
jie siekia kelių tikslų: revoliuci
jos sukakties metais tinkamai nu
teikti krašto gyventojus, savo ran
kose laikyti nusiginklavimo klau
simą ir nusiginklavimo derybose 
su JAV siekti praktiškų tikslų. 
Ryškiau tarus, Maskvos rikiuoto
jai siekia :pasėti viltis, kad krašto 
gyventojų gerovė kils, kiek su
varžius apsiginklavimą. Aišku, jie 
nori groti pirmuoju smuiku 1978 
m. gegužės ir birželio mėn. Jung
tinių Tautų ruošiamoje nusi
ginklavimo konferencijoje. Mask

vai rūpi ir praktiški reikalai — nu
siginklavimo priedangoje stiprin
ti kraštų sambūvį, ypač ūkinį 
bendravimą su vakariečiais. 

Šie tikslai pastūmėjo Sovietus 
daryti menkas techniško pobū
džio nuolaidas JAV, bandant 
bent kiek sustiprinti pašlijusius 
santykius. Prezidentas J. Carte-
ris, savo metu skatinęs su Sovie
tais griežtai kalbėti, ir jo patarė
jai dėl šio mosto padarė per daug 
toli siekiančias išvadas. 

Nusiginklavimo mistika 
Nuo pat pirminio žmonijos vi

suomeninio bendravimo žinomas 
žmonių jungimasis ir išsiskaidy
mas, bendravimas ir kova, žmo
nijos taika .priklausė ne nuo su
sitarimo, bet nuo griaunančios 
jėgos apvaldymo. Ta pati taisyk
lė tebegalioja ir Šiuo metu. Kai 
atsiranda sprogdinanti jėga. besi
tikinti laimėti, nežiūrint didžios 
pagarbos taikai, metasi į karą. 

Žmonijoje įsivyravo ir kitas 
mitas, kad apsiginklavimas skati
na pradėti karą. Netobuloje vi
suomenės santvarkoje kiekviena 
valstybė turi rūpintis savo saugu
mu, nes nėra organizacijos, kuri 

GEDIMINAS GALVA 

ją apdraustų nuo užpuolimo. Kai 
kuriais atvejais apsiginklavimas 
skatina pradėti karą, pvz, III rei
chą įsivelti į antrąjį pasaulinį, bet 
dažniau apsiginklavimas sulaiko 
priešininkus nuo kraujo pralieji
mo. 
Romėnų patarlė: "ei vis pacem, 

para bellum" — jei sieki taikos, 
ruoškis karui, turi gerai išmąsty
tą prasmę. Po pirmojo ir antrojo 
pasaulinio karo buvo daugelis tai
kos ir nusiginklavimo konferenci
jų, tačiau jos labai mažai patar
navo ramybei išlaikyti. 

Strateginiai ginklai 

Šiame pokaryje prasidėjo vadi
namų strateginių ginklų tarps
nis. Jo metu didelės įtakos turėjo 
įvairios branduolinės raketos ir 
lėktuvai joms panaudoti. 

Strateginių ginklų gamyba žy
miai brangesne, kaip naudotų 
antrojo pasaulinio karo metu. Ap
siginklavimas priklausė nuo kraš
to ūkinio pajėgumo ir technologi
nės pažangos. JAV šio meto. ūki
nis kilimas gana lėtas. Vis dar 
nepajėgiama atsikratyti milžiniš
kos bedarbių armijos, subalan
suoti federalinį biudžetą ir kovoti 
prieš infliaciją. Apsiginklavimas 
yra vienas svarbiausių infliaci
jos skatintojų. 1977 m. kasdienis 
biudžetas jau gali siekti 127 bil. 
dol. 

Sovietų ūkinė padėtis žymiai 
blogesnė, o apsiginklavimo var
žybos ją tik pablogins, gyventojų 
gerovę apkarpys. Gerovės pablogė
jimas gali paliesti ir tarybinės san
tvarkos pamatus, žymiai sumažin
ti gyventojų pasitikėjimą jau ge
rokai suburžuazėjusia konserva
tyvia komunistų partija. 

Kliūtys deryboms 

Jau trejetas metų praslinko, 
kai įstrigo JAV ir Sovietų nusi
ginklavimo derybos. JAV siekė iš
gydyti Vietnamo žaizdas, o So
vietai sparčiai ginklavosi. 1974 m. 
lapkričio mėn. Vladivostoke įvy
kęs susitarimas pripažino abiejų 
kraštų apsiginklavimo pusiaus
vyrą. Sovietai nenorėjo atsisaky
ti Vladivostoko laimikio ir visai 
nesileido į kalbas dėl C. Vance 
siūlyto spartesnio kraštų nusi
ginklavimo. 

Tik š. m. rugsėjo mėn. pabai
goje Sovietai padarė lūžį ir pasiūlė 
kai kurias nuolaidas: žymesnį 
strateginių ginklų gamybos ap
karpymą, kuris sukėlė apsiginkla
vimo srities žinovų susirūpinimą. 
Siūlymas vėl pravėrė duris dery
boms dėl antrojo tarpsnio strate
ginių ginklų gamybos varžymo. 
Ar pavyks šalims susitarti? Vaka
riečiai turi nepamiršti, kad Sovie
tai turi įprastiniu ginklų persva
rą Europoje ir Artimuosiuose Ry
tuose. Ryškiai įprastinių Sovie
tų ginklų ypač šarvuočių, per
svarai atremti panaudoti strate
ginius ginklus. Be to kiekvieno 
krašto skirtingi strateginiai gink
lai ir jiems ieškojimas bendro 
vardiklio pareikalaus ilgų dery
bų, ilgos gaišaties. 

Senato pasipriešinimas 

Tarkime, kad šalys susitars dėl 
antrojo tarpsnio strateginiams gi 
lams varžyti. Prezidentas pateiks 
sutartį senatui tvirtinti. Romė
nai sakydavo: senatoriai geri vy
rai, bet senatas yra žvėris. Ame-
rikietiškas žvėris nesileidžia pre
zidento dresiruojamas ir nenori jo 
pateiktų patiekalų valgyti. Se
natas gerokai sudarkė energetikos 
įstatymą, jis kelia abejones dėl 

fus "pa'aimintąiį Petrą paskyrė 
kitų apaštalų vadu ir padarė 
nuolatiniu, regimu tikėjimo ir 
bendravimo vienybės ryšiu bei 
pamatu" (n. 18). Panašiai kal
bėjo Petras aplink jį ir kitus apaš
talus susirinkusiems, kai apašta
lai jau buvo gavę Šv. Dvasią ir 
turėjo drąsos mokyti, o susirinku
sieji norėjo iš jo lūpų išgirsti tą 
gerąją naujieną, "kad Dievas jį 
padarė Viešpačiu ir Kristumi, bū
tent, tą Jėzų, kurį jūs prikalėte 
ant kryžiaus" (Apd. 2, 36). Tai 
Bažnyčios pradžia, bet tai kartu 
parodymas, kad Kristus nėra pa
sitraukęs iš Bažnyčios susirinki
mo, o gyvena su jais kartu, da
lyvauja jų gyvenimuose ir jų 
šventame susirinkime. 

Pats Jėzus, dar mokydamas 
apaštalus ir vaikščiodamas su sa
vo mokiniais, nuolat nurodė į sa
ve, kaip į tą Dievo Pasiunt:nį, 
kurio išrinktoji Dievo tauta lau
kė, kuris buvo pažadėtas ir turė
jo savu laiku pasirodyti žmonių 
tarpe. Kalbėdamas apie gyveni
mo šviesą, kurioj reikia eiti tei
singu keliu. Jėzus skelbė: "Aš pa 
šaulio šviesa. Kas mane seka, ne
vaikščios tamsybėse; jis turės gy
venimo šviesos" (Jn. 8, 12). "Aš 
kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė 
vienas neateina pas Tėvą, kaip 
tik per mane" (Jn. 14, 6). 

Tas kelias ir yra Jėzaus nuro
dytasis, jo pavyzdžiu įrodytas ke
lias, kuriuo ėjo jis pats, ėjo apaš
talai ir jų mokiniai, eina dabar 
ic tikintieji, susispietę Bažnyčio
je, kurioje jis ir dabar yra kelias, 
tiesa ir krikščioniško gyvenimo 
gyvybė. Ir nėra kitos šviesos tam 
keliui nušviesti kaip pats Jėzus 
Kristus, iki pasaulio pabaigos bu-
df.s savo susirinkime — Bažny
čioje, savo sekėjų širdyse, minty
se ir darbuose, kad jie nuolat da
rytųsi tobulesniais, kaip tobules
ne darosi ir pati Bažnyčia Jėzuje 
Kristuje, o ne žmonių išmonėje. 
Kristaus tikroviškas gyven'mas ir 
jo dieviškas budėjimas BažnyČio-

palyginti nepavojingos Panamos 
sutarties ir neabejotinai jam kils 
žymiai didesnės abejonės dėl savo 
krašto ir bičiuliškų valstybių 
saugumo, kuris gali turėti didelės 
įtakos vakarietiško pasaulio liki
mui. Ir šiuo metu nusiginklavimo 
derybos gali patekti į miglas. 

mo duoną... ka^. kas ios vaV-s. 
nemirtų" (Jn .6, 48 — 50), kaip 
"Žmogaus Sūnų" ( M L 16, 13) ir 
kaip "tikrai esantį Dievo Sūnų" 
(Plg. ML 14. 33). Taip per visą 
krikščionybės istoriją Kristaus gy
vas liudijimas ir neužmiršta
mas pavyzdys lydi kiekvieną krikš
čionį, nors jis ir ne viską žinotų, 
ką skelbia Evangelija, ne viską 
suprastų, ką aiškina Kristaus 
Bažnyčia, ne visuose simboliuo
se matytų Kristaus dvasios apsi
reiškimus. Krikščionis tiki Kris
taus buvimą ir veikimą jame. jo 
aplinkoje, juo labiau Bažnyčioje, 
kuri yra jo įsteigta institucija 
saugoti tikėjimo turtui ir parodyti 
gyvenimo kelius žemėje 

Neįmanoma išlikti be abejo
nių net tikėjime. Leon Blois ka
daise sakė, kad, kas neturi abe
jonių, tas neturi ir gryno tikė
jimo, nes abejonės padeda išsi
aiškinti tikėjimo neaiškumus, 
suprasti savo žmogišką silpnybę, 
parodančią proto siaurumą ir šir
dies ribotumą. Tam Kristus pa
naudojo ne dejones Alyvų darže, 
prašydamas pašalinti kančios 
taurę, bet su visišku atsidavimu 
diev'škai valiai priimdamas savo 
paskirti — kentėti iki paskutinio 
atodūsio ir mirti už žmoniją. Kris
tus savo pavyzdžiu veda per kan
čias ir mirtį, per persekiojimus ir 
paniek'nimus į garbingą prisikė
limą ir nauju būdu susijungimą 
Švč. Trejybėje. Toks yra ir žmo
gaus kelias Bažnyčioje, kurioje 
Kristus yra gyvas ir regimas vi
suose savo darbuose, savo paveiks
luose, atsispindinčiuose šventų
jų ir kankinių gyvenimuose. 

Laikas yra toks trumpas, kai ji 
lygini su žmogaus gyvenimu, kad 
jis tėra tik žybtelėjimas begalinė
je erdvėje. Kr stus užtat ir gyve
na ne laike, bet amžinybėje. Ta
čiau jis gyvena su žmonėmis, ku
rie jį turi jausti, suprasti ir juo 
sekti savo laike. O to laiko kryp
tį nurodo Kristaus Bažnyčia, ku
rioje jis nuolat gyvena ir nuolat 
veikia. Bažnyčios narys gali saky
ti visuomet su Šv. Jonu Krikšty
toju: "Reikia, kad jis augtų, o aš 
eičiau mažyn... tokio džiaugsmo 
aš pilnai patyriau" (Jn. 3, 3 — 
29). Reikia džiaugtis nuolat ir da
bar Bažnyčioje gyvenančiu Kris
tumi, nes tai krikščionio džiaugs

mas. A. Dh. 

iis tiltas bus už keliu kilometru. I bu*ak> pe? tiltą* m-

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS 8TABAKALNE 
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Jis pirmiausia paklausė, kur jo daiktai. Jo veidas 

apsiniaukė, kai išgirdo, kad jo kraitis yra paliktas ge
ležinkelio stotyje ir kad jis nakvojęs viešbutyje. 

— Reikėjo tuojau pat atvažiuoti čia, —pasakė 
priekaištingai žiūrėdamas. 

Išėjęs atsivedė kitą jo amžiaus vaikiną mokslei
vio uniforma ir supažindino: 

— Marcelinas Dočkus. Su juo gyvensite drauge 
viename kambary. Jis padės ir paliktus daiktus parga
benti ir čia įsikurti. 

Ėjo abu į geležinkelio stotį, draugiškai kalbėda
miesi. Dočkus buvo gražiai nuaugęs, aukštas, švel
naus būdo. tik prieš kelis mėnesius čia įsikūręs. Esąs 
viskuo patenkintas ir laimingas. Atsiėmę pasisaukė 
vežiką ir linksmai parvažiavo. 

Išpakavęs savo daiktus, Karuža pasiklojo antrame 
pasienyje stovinčią lovą, susirikiavo savo reikmenis. 
Pasižiūrėjo pro langą iš antro aukšto. Priešais ana gat
ve jis vakar naktį ėjo jų šnipinėti. Jam pasidarė ne
smagu dėl tokio elgesio. Kam taip reikėjo daryti? Tas 
nemalonus jausmas vis didėjo. Jis to negalės pamirš
ti. Jis pradeda jaustis, lyg būtų juos nuskriaudęs — 
nuskriaudęs tokius gerus, jam tik gera norinčius. 

Jo kambario draugas yra jo visų pirmųjų žings
nių vadovas. Jis nurodymus gauna iš naujokų ma
gistro (mokytojo). Ar dėl jo švelnios jaunuoliškos, iš
vaizdos ar šiaip iš meilios pagarbos, jis vienuolyne yra 
visų vadinamas tėveliu magistrėliu. 

Atsivežtas jo uo£&nes Jie tuojau Buaeše | M n 

namo požemyje. Valgyti galima tik valgomajame kam
bary ir tik nustatytu laiku, ir tik tai, kas ten yra pa
teikiama. 

Apėjo visą vienuolyno rajoną, kuris atrodė, kaip 
atskira miesto dalis. Jo matytas sodas jurginų be
veik neturėjo, bet mirgėjo ir kvepėjo daugybe kitų 
gėlių. Sodas* baigėsi Šešupės aukštupiu ir Šešupės lan
komis. 

Šiaip jis nebuvo su daugiau kuo supažindintas 

parapijos. Jis taip norėjo jį pamatyti, kad tėvas turėjo 
jį užsikelti sau ant pečių, tokį jau didelį ir sunkų. Jis 
dabar bandė save palyginti su tuo Evangelijoje apra
šytu mažaūgiu muitininku, kuris buvo įlipęs į medį, 
kad tik galėtų pamatyti praeinantį Kristų, kurio palan
kumą jis ir laimėjo. Štai, ir jis valgo jau kartu, gyvena 
po tuo pačiu stogu su tuo apaštalų įpėdiniu, kuris tuo 
laiku atvykęs juos laimino. Prisimena, kaip kitą dieną 
jis stovėjo ilgoje eilėje papuoštų vaikų, bažnyčioje, o 

Suartėjimas ateis palaipsniui. Pirma jis turi "augti I vyskupas praeidamas kiekvienam suteikė Sutvirtinimo 
dorybėmis ir malone pas Dievą ir pas žmones". Kiek- j sakramentą. Veikė tuomet greitai, bet neskubėdamas 
vienas neofitas atsineša dalį svetimos pasaulio dvasios. Į - t ik kunigai sumišę nespėjo jam patarnauti. Neti-
Jis turi pats pajusti naujojo pasaulio dvasią ir ja per
siimti — "apsivilkti nauju dvasiniu rūbu". 

ketai pamatė tą vyskupą jau priešais save, kuris pats 
jo klausė: 

— Kap vards? 
Sužinojęs vardą, palaimino sutvirtinimu ir švel

niai tekštelėjo su pirštais per veidą — būk tvirtas ti
kėjime ir pakelk persekiojimus ir kančias dėl tikėjimo... 

Toks pat judrus jis ir dabar. Didingos išvaizdos, 
su erelio profilio veidu, santūrus ir paprastas prie sta
lo. Ganytojo įpratimu dėmesingai stebi kitus. Pastebė
jęs ką nepatinkamo, droviai galvą nuleidžia. 

Ant šoninės sienos kabojo senas paveikslas pir
mojo steigėjo kun. Papčinskio. Jo asketiškas veidas 

Skambtelėjus dvyliktą valandą, visi rinkosi į kop
lyčią privačiai maldai ir sąžinės sąskaitai už pusės 
dienos veiklą. Po penkiolikos minučių pasigirdo trys 
varpelio dūžiai, kviečiantieji pietums. 

Visi rinkosi pakilia nuotaika j pirmo aukšto val
gomąjį kambarį ir ėjo žąsele pakraščiais trijų ilgų sta
lų. Ketvirtasis stalas, šiek tiek platesnis, stovėjo sker
sai priekyje —kaip ir prezidium6 paskirčiai. Priekyje 
ant sienos kabojo kryžius, į kurį visi veidais susiri
kiavo maldai prieš valgį. . 

Vienuolyno vvresnvsis iškilmingu balsu pradėjo f " S l r u P m c s imre*° » ^ gausią brohų šeimą lyg ir 
lotyniškai kalbėti maldą. Jam atsakinėjo visi vienu I į ! a ^ a m a s : a r ^ t , c P ^ 0 " ™ * V™ * » **" kUali-

' ' • i i balsu, lyg ir patvirtindami. Baigdamas prašė palai
minti. Šalia jo stovintis arkivyskupas atsisuko ir lai- Antroje pusėje buvo pakabintas naujas ir labai 
mino stalus ir ten valgančius. Laimino noriai ir grei-j r > ' š k u s portretas arkivyskupo Jurgio Matulaičio. Jo 
tai — paskutiniu rankos judesiu imdamas samtelį, py- j v e i d a s »PyP»lnis, kaip renesanso vaizduojamų angelų, 
lesi truputį sriubos stovėdamas, perkėlė vazą toliau I Tokios geros ir kilnios akys į tave žiūri... Karužai pa
lotiems ir sėdosi valgyti. j sirodė, kad jo tėviškas žvilgnis tarsi sakytų: "valgy-

Karuža labiausiai stebėjo arkivyskupą. Tai t a s | k , t e - vaikeliai, tas Dievo dovanas sočiai, pakankamai, 
pats paskutinysis Žemaičių vyskupas, kurio jis didelė- s u pasiskonėjimu". Tas veikė jį padrąsinančiai paval-
je kelmiečių minioje laukė tą šiltą vasaros vakarą prie! SY^ 8<"5uu. kaip pas motulę. 
Yjbb£t&o už Wfc—> atvykstaacio iaakyu po karo & l Į Į Į Į 
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»rr» r *ir*r 
chene. į kontinentą jau lankė 
1976 metais :r koncertavo Kana
dos lietuviams. Dabar, PLJS va
dovybės pakviesta bei globojama 
oradėjo koncertų seriją K-mados 
bei JAV didžiuosiuose lietuvių tel 
kiniuose. 

Vtcanii u mums | 
) 

Lietuvai, Latvijai. Estijai laisves ir žmogaus teisių reikalauja brokto-
mečiai pabaltiečių demonstracijų Washingtone metu. 

Nuotr. l ino Meilaus 

MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

JAUNIMO ANSAMBLIS 
SŪKURYS 

Buvo malonu apsilankyti 

Lietuvoje buvo išleista net 
! penkiolika V. Rakauskaitės įdai

nuotų plokštelių. Dar šiais me-
; tais numatoma išleisti jos pirmą
ją plokštelę vokiečių kalba. Be 

i abejo, netrukus pasirodys ir nau
jų lietuviškų plokštelių, jau lais-

j vėje gyvenančios įdainuotų. Det- ĮI 
i roite turbūt nėra sava kultūra be- j | 
Į sidominčio lietuvio, kuris Viole-' ' 

tos balso nebūtų girdėjęs. Jis nuo-
j lat ir nuolat skamba lietuviškų 
j radijo transliacijų metu. Su Vio-
| lėtos balsu esame pažįstami jau Į įį# 
j keletą metų. 
! Kada ir kur Violetą Detroite su

sitiksime? Jos koncertas įvyksta 
šeštadienį, lapkričio 5, Dievo Ap 
vaizdos parapijos kultūros centre. 
Programa prasidės 8 valandą, 
punktualiai. Kaip ir kitų PLJS 
Detroito skyriaus rengtų koncer
tų metu, publika sėdės prie stalų, 

pf9ff?ffl«, N ! *>— ~ ~ ~ - ' -
kapela Romantika publiką šok
dins, veiks ir stipriųjų gėrimų bu
fetas. 
Už bilietus mokėsime po 5 dol., 

o jaunimas ir pensininkai — ipo 
3. Paskutinius du v'<madTenius. j I Š B U o m ( n u o l a p k r x d ) 6 k a n 
po pamaldų Die\ o Apvaizdos, butas suaugusiems. 71 ir Califor-
bažnyčioje, bilietus pardavinės į nia apyl. Nuoma $275.00 mėn. 

— -

C L A S S I Fl ED G U I D E 
I&NTJOMOJAlfA — fOB BENĮ 

Vida Nakaitė. Kitaip — juos gali- į 
ma įsigyti prieš koncertą. 

Ateikime išgirsti ir pamatyti; 
Violetą Rakauskai**, paremti i 
veiklųjį savo jaunimą, pasilinks-' 

Alfonas Nakas 

Skambint 436-4761 

minti. 

gesnį būdą — koncertus. Sių me
tų pradžioje, PLJS vadovų iš Ar
gentinos atskraidinta, keliuose! girkšnos vyną ir valgys sūrį Po 
Kanados ir JAV miestuose daina- -

Išnuom. (nuo lapkr. 1 d.) 4 kamb. 
apšild. butas, šiltas vanduo. 72 ir 
Rockwell apyl. Suaugusiems. Jokių 
gyvuliukų. Skambint nuo 5 iki 9 v. 
v. tel. 776-8931 

Marguette Pko. apyl. suaugusiems 
išnuom. gražus 5 kamb. butas 2-me 

' aukšte. Skambint kasdien po 5 v. v. 
i teL 476-2929 

6 kamb. zn&r. btmgalow. 67 ir 
Spauiding. Galimos pajamos. Tuš
čias. $24,000.06. 

6 kamb. didelis mfir. bungalow 
71 ir Washtenaw. Tuščias. Pasiū
lymas. 

Skambint 436-5390 

B E A L E S T A I S HELf WANTED — MUIUKYS 

Savininkas parduoda i]Ą kamb. 
mūr. "raised rancb" namą. Centr. 
oro vėsinimas. Keramikos vonia. 
Garažas. Agentai prašomi nesi
kreipti. 59-ta ir Kolmar apyL — 

TeL 735-5641 
fflCKORY HELLS 

SoL Violeta Rakauskaitė 

o penkiolikmetė Adriana Jocytė. Į J/ 
Vasaros - rudens sąvartoje, vėl' 

Brocktono North Junior High | k e l i u o s e miestuose išgirdome vos 
School patalpose, kur vyksta i ?eT msd&imtį perkopusio Ričar-
Sukurio šokių bei muzikos pa- j d o D a u n o r o balsą. Metams į galą 
mokos. artėjant, su koncertų serija ats- į 

Sumanaus ir energingo ad-: - , r e n c j a trečias jaunas, originalus j 
ministratoriaus M. Subačio dė- į b a i s a s > k u r i o v a r a a s _ Violeta 
ka į Sūkurį įsijungė šokių bei j Rakauskaitė. 
muzikos gabūs mokytojai, rė
mėjai ir daug žavaus jaunimo. 

Ketvirtadienių vakarais repe 
tuoja per 30 studentų ir gim
nazistų — vyresniųjų grupė. Jų 
šokių mokytojas ir ansamblio 
vadovas Vytautas Bruzgys. 
Muzikos mokytoja Naomi Gi-
rourd su akordeonistų grupe 
groja šokiams. 

Šiuo metu daug įstojo į jau-

Prieš pasakydamas, kada ir 
kur ji Detroite dainuos, pirma i 
pateiksiu jos biografinių bruožų. į 
Ji gimė Kaune, baigė Vilniaus 
universitetą, Kauno vidurinėse 
mokyklose dėstė vokiečiu kalbą. 
Dainuodama mergaičių choruose 
buvo dirigentų išskirta, tapo es
tradine soliste ir pradėjo daini
ninkės karjerą. Koncertavo už ge
ležinės uždangos apie 300 kartų: 

mtčių ir jaunių šokėjų grupes. į Lietuvos bei kitų Pabaltijos kraš-
Jaunučiams tautinių šokių pa- j tų miestuose. Lenkijoj, Cekoslova-
mokos vyksta pirmadienių, o j tjįgį, dar keliuose kraštuose Dai 
jauniams — ketvirtadienių va-, nuodavo publikai salėse ir televi-
karais (tose pat N. J. H. School zjj0j e . Ištekėjusi už Lietuvoj besi-
patalpose). Šias abi grupes rno lankančio dr. Lando, 975 metais 
ko kupina nuoširdumo ir patir- į ;* g a v o lej^jmą s u vyru išvykti 
ties Genovaitė Treinienė. Visų i 
gokių grupių vadovas V. Bruz-

P U S M E Č I U I 
$94.00 docagoje 

$71.00 
Ciceroje 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

6455 So. Kedzie Avenue 

gys. Pamokų metu šokėjus pa-Į 
lydi Marytė Crowdy, kuri į šo
kėjų grupes įrikiavo ir savo 4 
vaikus. Yra šeimų, pvz., R. Di
lio, net 5 šoka. Tai trečios kar
tos lietuviai. 

Lietuvių liaudies šokių dai
nų bei operų muzikai koordi-

Z f c S t S * ^ & BftOVteros-"778-2233 
rama Sūkuriui yra didelė. 

Ansamblio dalyviai ir puose-' 
lėtojai kviečia Brocktono ir 

Turiu Chicagoe 
apylinkės visuomenę su ameri i 
kiečiais draugais atvykti į Sū
kurio šokių bei muzikos rengi
nį ir su jaunimu ir globėjais 
drauge pasidžiaugti. Savo gau
siu atsiflankymu rengėjus dva
siškai ir materialiai paremsite. 
Vakaras įvyksta lapkričio 12 
d. 7 vai. vak. N. J. H. School 
auditorijoje. ū08 Oak St., 
Brockton, Mass. 

E. Ribckienė 
Detroit, Michigan 

LAUKIAME 
V, RAKAUSKAITĖS 

KONCERTO 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
junga, besiruošdama ketvirtajam 
kongresui, telkia lėšas prieškong-
resiniams darbams. Vietoj praši
nėti pinigu tik už ažių. jaunimas 
pasirinko originalesnį ir garbin-

KALĖDINIAI DOVANU SIUNTINIAI { LIETUVA 
IR KITAS SAUS 

Kalėdinis 1977 
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės me

džiagos suknelei; 2,75 m. crhnpleno medžiagos moteriškai eilinei; i 
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mo
teriškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 ang
liškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su jaudimu "Ali 
vooi made in England". 

Kaina su įskaičiuoto muitu fe* visomis persiuntime išlaidomis 
$180.06. 

Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų svorio. GaS buri 4 
m. medžiagos. 2.75 m. dirbtinio menko kailio arba kitokios prekės. Že
miau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Vfeos kainos yra jau su 
įskaičiuotu muitu. 

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . . $80.00 
Jeans "Wrangier", vyriškos arba moteriškos . . 40.00 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas . . . . . 27.00 
Geresnis nertinis 82-®® 
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos . . . 3.00 
Tights 3.56 
Vilnonė medžiaga suknelei 24.00 
Crimpteno medžiaga suknelei 18.00 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui . . 30.00 
Nailono apatinis M.0§ 
Nailono marškiniai ll.tt 
Geresni marškiniai . . « . 15.00 
Vimonė skarelė * . . . . HJg 
Lietsargis telesiopie 12.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei . . . . . 50.00 
Geresnės rūšies medžiaga eilutei . . . = > . 80.00 
Dar seresnės rūšies medžiaga eilutei W.OO 

Išnuom. mieg. kambarys su atski-j. 
ru tualetu ir prausykla. Atskiras į 
įėjimas. Galima naudotis virtuve. Į _ . _ . . . . . _ . ^ x _ ^ . „ « t - j t 
i g g t t . P*e. S u b u r t n s ^ m l * ^ " ^ į į 1 - ^ * * £ 
Išnuom. 4 kamb. apšild. butas 2-me j Attached garage. Central air. 
aukšte, apyl. 67-os ir Artesian. Su- $64,900. 598-0845 
augusiems. $175.00 mėn. 

Skambint 737-4694 
Išnuom. mieg. kambarys vyrui. 

2-me aukšte, su atskiru įėjimu. 
Skambint 52S-8944 

PUIKIAME MIAMI EEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 

Išnuom. 5 kan*. butas. Rami apy
linkė. Arti vienuolyno. 

TeL 4S4-88S2 
Išnuom. Brighton Pke. prie 43-čios 
ir Calif ornia 5 kamb. butas 1-me 
aukšte. Dalinai mebL Viską apmo
ka savininkas. Vienam ar vyresai. 
amž. porai. Nuoma sutartina. 

Skambint S47-286S 

g« »«>«»» •• r»-rr*-rmIMU •"» 

parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos k gyvenimas kurorte. 
VlrS 25% ant investmento. įmokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. BOK 14494, N. 
Palm Beach, Florida 33488, UAA. 

SU M M > I M » » » « > > I M M M M < 

SEAMSTRESSES 
WANTBO 

B0HWIT TELLER 
Has Esceiient openings for - rali 
or part time seamstresses. Escel-
lent beneSts - llberal disoonnt. 

Gali Misti Kadek for appoūtfmenl 

751-1800 ExieosioB 207 

BONWTT TELLER 
HANCOCK CENTEE 

875 Nortb Micbigan Ave~ GUcsg* 

Labai erdvos 2-įų ankštą 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai. 2 maš. garažas. Marąuette 
Fke. 

OSNERAL OFFICE 
Permaneirt posiUon for alert person 
•wtth aptltude for figures — for re-
card keeping & typing in small- office. 
Exper. desirable. Mušt knem German 
laagnage. Paid hospitalizatkm — 
plūs S HoUdays. Apply 

RIGHARD O. SCHTLž Q&. 
7432 W. Grand 

Ebmvood Park, Illinois 

MLSOELLANBOrS 
mm »i~n * 

Sudarant visai naują sftmtmt dar reikia pridėC $?4.'T0 persiuntimo 
išlaidoms. 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persrunčia-
me palikimus į Lietuvą ir kttas šafia. 

BALTIC STORES, LTD. 
U London Lane, Bromky, Kent, England 

TeL 01 460 2592# 

iiiiiHiiiimminiiiiiiimiiiMiiiiHiHiiiMiii 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame 

senu namu pataisymas. 
PKTRAUSKAS 

CONSTBUCnON COMPANT 
TeL — 847 7564 

Skambint po 6 vai. vakaro 
mHlllllMUMUIHIHIHIHHIIHHHIIIIHIHII* 

pajamoa. 
3 butai ir biznis. Brighton Pke. Pa
skubėkite. 

Š I M A I T I S R&ALTY 
Insoraace — tocome Taa 

2951 W.6»rd Stoee* — 4S6-7878 

M. L S. 
HABODEFTE PABKE £B 

PIETVAHAKirOSE 

IIIHHHHIItUltMlIlIlHIIIIIIIHIIUIHIIinillll 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisaa s«w»s fcr "tideclB naa^M pe

čius. P%ia4 *J.vaUa taipsri alyvtalns tt 
perdirba d£l dują. Įdedu vandens SaV 
dyravus. Kreiptis — 

A. BANYS — TeL 447-8806 
HiiiiMiuiiiiuiilimiiiiifitiii 

Terime «»*»« 

Budraitis Realty Co. 

VYBAI Ht MOTERYS 

MANAGER 
E3xperieaced foreman for vol-
ume custom pieture frame 
ahop. 

Ask for JOAKIE — 647-0722 

HELP WA>~TED — VYBAI 

A C H I N I S T 
la tbe Eandn for Engine Lalbe. 
Bench tathe, & ;aDall Chūckera. 
Experiecc«d. Ov<Ttim«. AH benefita. 

Tel- — 334-U8S 

_ PRBOf^E MACRINE CO, 
ĮORAUDiMAI fVAIBIC BCitTj 2 , 1 2 M W i n w . AsnaKtm BeajMa, m 

BUTC NTOM.\VIMAS 
Parinkaime nuomininkua. 

424S W. 63rd S t , teL "767-0600. 

iiiiiiiiHHiiiiiHiiiiHnitiiiiiiiHHHiniHim: 
10cį _ 20% — SO% pteiao mofc8ait 
u ž ' apdrauda aao uiįakeu tt aafcamo-
bitto pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
'..•••»-2 t ? * * » s t » Streea 

ChKsw?r>. mtnois 
Tel. — GA 4-**X4 

tninnnMniiiiiiuimniiiinnHimm*<WH 

IMKITE BE BAIMES 
Tvirta* 2-fc b«ta noro namas. 2 

atskiri šildymai, aluminum langai. 
Didelis garažas. Labai gera vieta. 
$31,900. 

tHdeHs mfiro bangalaw ant plataus 
sklypo. Gazu Šildymas. Maraeette 
Pke. $25-79600. 

llllllHlimilllHIIHHimiliimimniIllinMI i • bu*0 tvarklagas mčro aaaias, 
iTairtu prekių pasirlnkanas ne*>rai»- «apie $22,000 mebnią pajanuį naujas 

gini ii mūsu tsvndFUo. ' stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar-
COSMOS PABCELS EXPRESS jąuette Pke, Pinigingain pirkėjui kav 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ aa — tai atradimas. 
Dviejų botų, gelsvų plytų, M 

" " " ^ ^ S ^ S L E S . tų i — 
— 2S4-SS20 

T A I L O R 
NEEDED — Esperienced for 

MEN'S SPEOAIiTT CLOTHING 
STORE. TOP SALARY and Escel-
knt Beasefita 

M. HYMAR A S0H 
18120 SO. HALSTED 

Eomewood, OSBOK 
FBONE 79MU590 

— . , . 
IbKMsist 

8BKNEN SET OP ASfD 
OPOtATE 

Grind Rite Grinding and Mfg. 
TeL — 679-0906 

6436 N. Hatnfin, Oricago 

2.->Ot W. 
Telef.: 925-27S7 

miegfco leldfma. 
Dirbu greitai, 

garantuota? Ir sažinliųrai. 
E L E K T R O S 

fVEDTMAI — PATAISYMAI 
KLAUDIJVS PUMPUTIS 

4558 S. Warfbteoaw Ave, 927-8559 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma LIUDVIKA MJKULSKT 
Tfi (BSkalnkis), kuri save vadina! 
N. Mikaekyte. Administravo Ray'sj 
likerių parduot. Richmond HilL 
New York. Žinantieji ją malonėki-] 
te pranešti šiuo adr.: DRAUGAS. 
Adv. No. 4182, 4545 W. 63rd St.. 
Chicaeo. Dl. 60629 

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

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocks Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreiptis 
nuo 7 fld 8 vaL ryto arba po 5 vai 
vak. 

SERAPINAS — 77841203 

mfiro garažas. įrengtas, beveBk trs-
limillHIUHIlIllUimUUUHimmHllliaiin ^ ^ į ^ ^ gn2iam beismonte, daug 

Į lIUUJMiUHlllHUlUltUtHUIHIUlUUlMIIIM 

A. V I L I M A S 

AUTOMATIC SCBEW 
MACHINK SX7T UP OPERATE 

Estabfished Evanston firm reąuirea 

F INNERSPACE CONSTRUCTION COMPANY 
I H700 S. VVestern Ave.. Chicago. III. 
I 10TU0IRME LANGUS IR IZOLIUOJAME NAMUS. 

ATLIEKAME VISUS NAMO REMONTO DARBUS 
Joks darbe* n*-i y>*t mažas aei v«r didelis. 

NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Ofiso teL 238-5555 
arte kreipkitės i Antaną (Tooy) Butkų tel. 434-1094 

MŪ4ų tarnautojai ialha Uetuviakai 
•S 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 
yra jautr ir gyva proga 

tsss »?.-.--<• 4 pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties Sverte, fcuriaje >Ma£^e -rgsnUneta mal
da nukrypsta į toos, kurte, H Bto ęmtimUo asgtekyrę, nc - aali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlbją dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos SV. MUkas b? vekarak; giedeM gedulingi miS-
parai už bendradarbius, geradariui Ir ftaai ausy raakiom pavedamus 
mirusiuosius. 

Irt i ui ii i Savo brangtu 

MOVING 
ApdrsastM pericrsgiitj IISM 

|vairiu atsftung 
TeL — 376-1882 

IIIIIUItlUlIlIiUIHIIIIlUllslliMIHUItIfUfUfA 

Jotų priedą; Greit galima užimti — i aggressive, highly skilled persos, 
vertas $60,000. PBNSJOS PLAN 

Biznio prekybai, restofanol ar «fl*iother outstanding company bene-
suL fideBs patogus namas ant pte- Qts. 
taus sklypo Marnuette Pke. $Ą9©8.| cbn S28-6905 HaDie Roetmefi 

I GraSos 
Marmaette Pke. 

ir 
pirkėjui. 

Kviečiame visus įsijungti t 
mirusiųjų vardus siuskite: 

Marias Fsthers, 63M S*. Bfesors Ave., Chlcaen H. 

Sia proga prašau prisbniatt Sfe| man brangkį mirusių sietas: 
n 

i Mano vardas ir pavsriė 

Adresas 

I 
Pridedu auką beodr. Sv. sSttans 1 • moeau ausą oauor. sv. mniisun f •, , i 

iMMHIIIHmiUHIHIilHHHMHMHIHIIIHIII! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaSkaoJBJBS) 
vis9 r&ias grindis. 

J. Bl"BNYS — TeL RE 7-5108 
HiHnninnminmmwniiwimnmiiHHi 

[ . . . 
PACKAGK KKPRESS AOESfOT 

M VKH A VORKKBENft 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Laitai pa«ctdaa.iamM *mm rv&te* 
' pretefe. Matetas iš Roropoa aaaan i s . 
2«ns w. es st.. duoafco, m. «o«2t 

T B U — WA 6-87S7 
; niiiinti)tHiinniiriimtmiiiiHHiiHHHiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir ES toB mieste lei
dimai Ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-80*1 
IHIIIHIIIIIIIIHIIHIHHIIIIIIIIIIHIMMMHIsll 

Valdis Red Estate 
262SWesnisiSfrwt 

T«L 737-7200 ar 737-8534 

J A N I T O R 
j Foll tune mghts, 1 a.m. to 9 ajn» 
į See PETE between 8 ajn. & 9 a,m. 

•rMMHflg Iroa Restavrant 
4200 West 95tti Street 

OAK L»AWN, TTJ.TNOIS 

M. A. « I M R U S 
NOnrAKT FCBMC 

nrooscE TAX sERVicrt 
teL 254-74M 

D t M K S l O 

f2ft« 8«v 
Taip pat daromi VERTTMAl. 
ODONTC SHcn«ttxaai. pfVloaal 
nX£BTTBf i8 P R A j m i J U IB 

kttokj Maakai. 

MARQUETTE PARKE 
B start astras, 3 miegamie*, 1% 

vonios, gražiai jptoStaa rtaya. gazu 
SOdymas, asv. aplesttU 
(#195>. 

•UT\J NUOMAVTMAli 

• i M a U i 

F R A N K Z A P O L I S 

Valdfaaaa 
DrxudIn»J — ^TM-OOJ* Tas 

MotartatM — v«rrtmal 

REALTY 
L B A C E V I Č I U S 

tigg 8a. Ki*tr* Ave. — 778-BJi 

TELEVIZIJOS 
M I G L i a t S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro VėsintnvsL 
M I O L I Š A 6 T V 
Par^vfmsB Ir Tapymas 

2 M t W. 6»th S t , teL 778-1488 
mMH«HiHninniiiimuiiiuirua«MMiiis 

•MMsMMttUMmitHIIHIHHHimilliMM 
SIUHTINIAI IUET0V4 

ir kihis kraStm 
VigWW«KAK MM6 AJK B*r Ava* 
OstaaKR, BL gOOtL tsM. 
•JIIIIIIIMIlMIlIUIIIIIIIlyMMt 

RemJdt taog tHsTUflrina. korū 
Apsimoka skelbtis tfm. OBAVOE| 
a « jla p4s*6*ki4BsJ skartOBsas tts>i 

•sarsstls. gi skstM 
yra vlssoma pHalsamcav t 

Sifc«a«MS*MaattMBBBBBarSBBBa 

\TZITINTV ROKTfJJL KfaKALL 
vnrasni na UHIIJ mKona^n^m yra 

grasus paprotys. BtsnierlsJ jas 
BteAial sandoja. «s> tinto Ir vjs* 
fuoaaų stste 
fWUB« kortslas. 

file:///TZITINTV


Susitikimas Beverly Shores, Ind. Iš kairės: Meilutė Ruliene, Ona Pul
kauninkienė, Danguolė Valentinaitė Nuotr. Mariaus Kasniūno 

MOSU KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind 

GYVA KUN. DR. FELIKSO 
GURECKO IDĖJA IR VEIKLA 

Dar, rodos, taip neseniai buvo 
graži ir saulėta diena, gamtos 
grožybėse skęstanti, kaip gali bū
ti tik Beverly Shores, Indiana, ap
linkoj. Vieno sekmadienio popie
tėje atvyko čia Lietuvos dukterų 
draugijos steigėjas ir jos ideologas 
kun, dr. Feliksas Gureckas, Chica-
gos skyriaus pirmininkė Danguo- į 
lė Valentinaitė ir susirinkus dide- j 
liam būriui vietos moterų, buvo 
įsteigta tos draugijos seniūnija, su 
kukliu narių skaičiumi, bet su di
deliu užsimojimu ateities veiklai. 

Vaišinguose inž. Petro ir Mei
lutės Rulių namuose pro langus 
tviksėjo saulė, kvepėjo kava ir gė
lės, ir lyg gyvu paminklu liko 
kun. dr. Felikso Gurecko žodžiai, 
gražios mintys apie artimą, ištiesi
mą pagalbos ranką. 

Ir anądien, po metų, vėl rinkosi 
tos pačios moterys, rinkosi ir nau
ji veidai, svečiai, uzgėjo kalne
liuose ir slėniuose automobiliai, 
ėjo keleliais dainas niūnuodamos. 

Atvyko iš Chicagos Lietuvos 
dukterų draugijos pirm. Danguo
lė Valentinaitė. Ir vėl visos susi

būrė tuose pačiuose namuose pas 
Rulius. 

Kalbėjo draugijos vieneto - se
niūnijos pirm. Meilutė Rulienė, 
padarė platesnį pranešimą iš 
Chicagos atvykusi pirm. Danguo
lė Valentinaitė. Savo mintimis 
pasidalino, lyg švyturiui švie
čianti, ilgametė, nuo studentavi
mo dienų Petrapilyje, ligi šių 
dienų dirbanti įvairiose labdaros 
organizacijose Ona Pulkaunin-
kienė, veikliosios narės Lina Žit-
kienė, Liucija Lazauskienė ir ki
tos. 

Buvo svarstoma, kokia bus 
šios draugijos Beverly Shores se
niūnijos ateitis, kai steigiantis 
skyriams, bus perredaguoti įsta
tai, Chicagoje įsteigta centro val
dyba. 

Vienos siūlė draugijos narėms 
įsiregistruoti į Chicagos skyrių, 
kitos — steigti čia atskirą skyrių, 
nes plačiose apylinkėse gyvena 
daug lietuvių. 

Danguolė Valentinaitė, prisi
minusi čia prieš metus pasakytus 
kun. dr. Felikso Gurecko žodžius, 
ragino nebeužvenkti upės bėgi
mo, bet leisti jai plėsti savo vaga, 
šakotis į mažesnius upelius, jung-
tis moterims, kad būtų gyva di-j 
džiadvasio Kunigo paskleista idė-
ja, kad jam ir čia, Beverly Shores, 
būtų pastatytas gyvas paminklas. 

Buvo užsiminta ir kai kieno j 
pasidžiaugta bendra čia gyvenan- | 
Čių lietuvių moterų visuomenine, 
kultūrine ir labdaros veikla. 

Beverly Shores veikia šalpos ^ 
ratelis, kuris, nors kukliu vardu j 
pasivadinęs, atlieka didelį šal-1 
pos darbą. Jam sumaniai, su dide
liu taktiScumu, energingai vado
vavo Ona Pulkauninkienė. Šis 
šalpos ratelis pernai vienu metu 
pasiuntė 38 siuntinius. Tad kiek 
daug darbo buvo įdėta, kiek daug 

ŠACHMATŲ 2IN10S 
— Taline įvykusias pasaulio kas 1319, J . Mažaitis 1519. P. 

pretendenčių pusbaigmio varžy- Narbutas 1478, dr. A. Nasvytis 
bas laimėjo" 16-metė gruzinė11772, W. Plankis 1376. F. Push-
Maija Caburdanidzė, įveikusi kedrą, 2011, G. Rajna 1408, P. 
E. Achmylovskają 6V2—oV2- Rajna 1756. D. Ralis 957. G. 
Maija C. įkelta į pasaulio p-bių Rudelis 1421, D. Shaulis 1672, 
baigmę. I H. Shaulis 1360, 

— TUburgo tarptautini tur-! 1309, A. Simonaitis 
r.yrą Olandijoje laimėjo pasau
lio meisteris A. Karpovas, su
rinkęs 8 tš. iš 11. 2. Anglijos 
dm A. Mails 7 tš. Pastarasis su
lošė lygiomis su JAV dm Ka-
valeku. Sovietų dm Balašovas, 
kuris Klaipėdoje laimėjo Lietu
vių atviras p-bes, liko aštuntu 
(5 tš.), o buv. pasaulio meiste
ris Smyslovas — dešimtas su 
4*/2 tš. 

— Pasitrankęs iš Sov. S. dm 
V. Korčnojus gavo valdžios lei
dimą apsigyventi Šveicarijoje 
nuo lapkričio 1 d., Wohten, Aar-

StaEnys 1755, J. Vąšas 1440.1 
C. Vidūnas 1150, M. Urbonas! 
1398, M. Urnežis 1510, D. Wajc-
kus 1217, F. Židonis, M. Zvilius 
1606. Kazys Merkis 

DRAUGAS, iestaaienis. 1577 m. spalio men. 22 d. 

— Laimė nedaloma, ir kai 
R. Shultis Į vienas žmogus pavergtas, visi 

nėra laisvi. John F. Keiuiedy 

talkos susilaukta. O kur dar kitu 
laiku, kitais metais po dešimti
mis ir daugiau siuntinių buvo pa-
iiųsta. 

Ona Pulkauninkienė buvo čia, 
ir Balfo 119 skyriaus pirmininkė. š a u kantone. 

Besivaišinant Meilutės ir Petro' ~ Islandijos šachmatu vyrų ; 
Rulių namuose., dar ilgai buvo j pirmenybes laimėjo 12-metis 

T™, AmoM.nn pridėjęs dabar kalbėtasi, tartasi labdaros reika-į J o n Arnasson, 
lais. 

VvtKas. 

East Chicago, Ind. 
BALFO VAJAUS 

RINKLIAVA 

Balfo 95-to skyriaus įgalio 
tinis darbštusis balfininkas Jo
nas Pečiulis rūpinasi, kaip ge
riau ir tiksliau pagal esamas 
vietos aplinkybes įvykdyti ru
deninį vajų. Aukų rinkimą pra 

pasaulio jaunių (iki 17 m.) 1 
meisterio titulą. Jis pustaškiu 
pralenkė amerikietį "VVhitehead. j 

— ŠA Lietuvių šachmatų 
p-bių (XL 12-13) dalyviai pra
šomi neužmiršti, kad registraci
jos terminas lapkričio 1 d. Įsi
rašyti pas Rytų apyg. vadovę 
I. Jankauskienę, 105-20 — 107th 
Ave., Ozone Park, NY 11417. 
Pirmenybes praves FJdv. Stak-
nys. 

— USCF Rating Lošt, Octo-
ber 1977, paliečia mūsų šach
matininkus : P. Beržanskis 1816, dės šį sekmadienį, spalio 23 d. 

prie Šv. Pranciškaus bažnyčios į S. Budrys 1954, A. Bukys 1185, 
prieš lietuviškas pamaldas. AuJT. Bullockus 1751, R. Daškus 
kas rinks ir dar du sekančius 
sekmadienius. Kas negalės šį 

1706. T. Gavalis 1253, T. Girnius 
1712, R. Grauslys 1780, L. Ja-

dėję. Visiems prašymams paten 
kinti reikia daug daugiau pini
gų, negu anksčiau reikėjo. To
dėl turime ne vien patys dos-Įstalo. 

Mielai motinai Lietuvoje mirus, sūnui 

PETRUI BINKAUSKUI ir jo šeimai 
reiškiame širdingą užuojautą. 

-
Adele Saukaitiene 
Albina ir Vytautas Gaižučiai 

BEVERLY fULLS GtLINYCIA 
2443 WEST Ord STREET 

T M 0 M f e F I M R I I r R 8 4 a 4 

Taip pat naujoji B e r i w « ir 
O t t Drlshhj icrautuv*. 

THE OAISY STORE 
MIS SootlivMt Rwv. Oak k w n 

TeL 4SS-1318 
Gflti v t o o t pr*ttmm 

Muzikas 

A. H . J O N A S Z D A N I U S 
Mirė 1975 m. spalio mėn. 23 d. 

Jau du metai, kai Tu mums tik brangus prisimi
nimas. Lai Gailesingas Dievas palaimina Tavo amžiną 
gyvenimą. 

Šv. Mišios už Jo vėlę bus atnašaujamos spalio 23 d., 
11 vai. Hot Springs, Ark., Romoje ir kitur. 

Prašome Jį prisiminti maldose. 
Liūdesy likę: žmona Julija ir sunas AJmis 

• 

A. A. 

MICHAEL STURONAS 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 20 d.. 1977, 9 vai. vak., sulaukęs S4 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Velionis buvo vyras mirusios a. a. Marion A Sturonienes. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eleanor Mohorek, žen

tas Thomas A., sūnus Leon N., marti Johanna. 6 anūkai: Tho-
m a s M., Rienard, Ronald ir Robert Mohorek bei Miehael ir Mark 
Sturonai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 5 vai. vak. Eudeikis-Daimid-
Gaidas koplyčioje, 4330 S. Caiifornia Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. spalio 24 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv, Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė. »ūnus marti, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas, tel. 523-0440 

P A D K A 

sekmadienį savo aukos Balfui į siuvdenas 1477, A Jonaitis 1644, 
atiduoti, galės tai padaryti at- V. Karnitis 1793, A. Kulikaus-
einantį sekmadienį arba dar j 
po jo kitą sekmadienį. n i a u a u k o t i j het y p a r a g i n t i 

Šalpos kaštai yra labai padi-įtuos, kurie savo auka dar nėra 
prisidėję prie broliškos šalpos.; 

Dalinkimės solidariai nelaimin
gųjų vargu ir duona nuo sotaus 

A A 

A N T A N I N A JAŠMANTIENĖ 
Mano-mylima žmona mirė 1977 m. spalio 13 d. ir buvo palaido

ta spalio 17 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje. 
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavi

mą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. A. Kiškūnui, kun. C. Augliui ir 

kun. D. Sokaliui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. 
Dėkoju kun Č. Augliui už maldas koplyčioje bei palydėjimą į ka
pines. 

Dėkoju kun. J. Kaniauskui, MIC, kun. J. Prunskiui. kun. A 
Zakarauskui, kun. J. Kuzinskui, broliui T. Margiui, MIC, už maldas 
koplyčioje. Dėkoiu šv. Kazimiero Seselėms už atsilankymą koply
čioje 

DėTcoju dr. Petrui Kisieliui už rūpestingą priežiūrą velionės li
gos metu. 

Dėkoju p. Genevieve Giedraitienei už vargonavimą bažnyčioje. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 

Dėkoju visiems prisiuntusiems velionei gėlių bei pareiškusiems man 
užuojautą liūdesio valandoje. 

Taip pat nuoširdi padėka organizacijų nariams, kurie lankėsi 
koplyčioje ir dalyvavo laidotuvėse. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
turiu galimybės padėkoti. 

Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus 
už malonų patarnavimą 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Liūdintis vyras VIKTORAS JASMANTAS 

A. t /L EMILIJAI GEPNERIENEI mirus, 
liūdesio prislėgtu* vyrą JURGĮ ir DUKRAS su iši
momis, seserį BRONĘ KRRAZIJIENC su šeima nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Apolonija Valatkaitienė 
Liucija ir Severinas Krutuliai 
su šeimomis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKUTIS 
A. f A. 

JONO PAULIUKONIO 
Dideliame skausme prabėgo vieneri metai nuo mir 

ties mūsų mylimo sūnaus ir brolio a. a. Jono, kurio ne-j 
tekome 1976 m. spalio 29 dieną. _ 

Maloniai prašome gimines, dnugim ir pažįstamus tą R 
dieną prisiminti jį savo maWo«e 

Nuliūdę — Motina, hrotii ir gUserys 

uiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

= PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IK KITOMIS PRAGOMIS E 

i SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO į 
I A N T R A L A I D A 

I —I i l e l « • — 
1 LIETUVIU KUNIGŲ VIENYBE 
s MeeeaaiM — PnL JOOSM KmBae 
S Van)a*g Testamentas yra pnuktlAtoo formato jrteta* kieta įe *lr#e- £ 
2 tbUa. Vertima* padarytas graZta Metuku kalba. Meoenato dSka laida S 
S oarduodama prieinama kaina. 

"DRAUGO" kaytym 
•rite _ 9*4* 

IIMnota cTventojal pralotai pridėti 60 c-vtų mokeačlama ir 
siuntimui. (Kitur gyveo&atiejl piidftkHe 25 centas). 

l"**yti N M j t f Tr*tmmtmtą. *i q» W t 

DRAUGAS i 
f 4S4S West 63rd Street 
Į Chicago, Uimoii 60629 
^raitUllllllUlllllllIlUJIUliaillllIlIlIlMIUIHIinHliiHIlIMlMiHlilIlUM'IMliiiiiMiiliiH^ 

Brangiam sūnui 
A. + A. 

Inž. JURGIUI I. BREIVEI mirus, 
gilaus skausmo prieslegtiems Cicero Lietuvių Res
publikonu Partijos Pirmininkui tėvui JURGIUI ir MO
TINAI reiškia nuoširdžią užuojautą 

Cicero Lietuviu Respublikonų Partija I 
Mielam mūsų prietelhii 

A. f A. 

Inž. JURGIUI BREIVEI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą giliam skausme pasi
likusiems TĖVAMS ir dalinamės liūdesiu. 

Viktoras ir Brone Motušiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. Caiifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTWN AVE. 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

ATKSTfc AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetnviu UMotnvIf Dlrtktorlf Asociacijos Rariil 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LITUAN1CA AVE. TeL YA*d» 7-S4»l 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2S14 W. 2Srd PLACF TVt. VTrtfnia 7-M71 
2434 W. mh STREET Tel. REpoMlc 7-U1S 
11029 Soottiwest HHthw*y Palos HHK mi. TeL 974-4410 

PETRAS RIEUONAS 

4S4S SO. CAIIFORNIA AVE. M LAIayettB S-SOT* 

POVILAS I. RIDIKAS 
SSS4 SO. HALSTED STREET Tei. F Artu 7 - » l l 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1S 80. UTUANIGA AVA Tel. Y Ardu 7-1L8S-SS 

VASAITIS - BUTKUS 

1440 80. 50th Av«., CICTSa ILL. M . OLynųOc %-\tm 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1977 m, spalio mėn. 22 d. 

X A. a. Adelė Kupstienė -
Coskle mirė rugsėjo 12 d. Wor-
cesteryje, Mass. Buvo ilgametė 
"Draugo" skaitytoja, labai ver
tino dienrašti ir džiaugdavosi 
jį gavusi. "Draugą" skaitė 
ligi paskutinės savo gyvenimo 
dienos. Velionės duktė Joana 
Dabrilienė ir jos šeima, pagerb
dama savo motinos atminimą, 
perėmė prenumeratą ir atsiuntė 
10 dolerių auką. Dėkojame. 

X Sv. Kryžiaus ligoninės 
bendradarbių keturi nariai bus 
pagerbti Illinois Ligoninių są
jungos suvažiavime Springfiel-
de, BL Bus pagerbti už pasižy
mėjimą darbuose Eleonora Ka-
rolczak. Monika Kasparūnas, 
Mildred Kletz ir Helen Pahnke. 
savanorių pagelbininkų vadovė. 
Illinois Ligoninių sąjungos su
sirinkime dalyvaus Šv. Kry
žiaus ligoninės kapelionas kun. 
P. Kelpša, ses. M. Claudia, ses. 

x Ses. Irenė Yeoehus yra pa
skir ta Šv. Kryž'.aus ligoninės 
visų vadovu prižiūrėtoja - koor
dinatore, kurios pareiga derinti 
skyrių darbus. Ses. Irenė ligo
ninėje dirba jau nuo 1962 m. 
Įvairiuose skyriuose, kaip ligo
nių priėmimo, peršvietimų, chi
rurginio ir slaugymo. Be to, ji 
yra baigusi Marywood kolegijo
je auklėjimo moKslus ir kurį 
laiką y r a mokytojavusi. Būda
ma arkivyskupijos mokytojų 
taryboje, ji ėmėsi iniciatyvos 
įvesti etninę dieną katalikų mo
kyklose. 

X P r a n o Čepėno "Naujųjų 

IŠ ARTI IR TOLI 
U A, VALSTYBĖSE dentui Timothy A. Mitchell ir 

! "Murray Hill News" redakto-
— Dr. Aleksandras Stroma. > riui v ^ r d Brennen. Progra-

pakviestas i r da lyvaus m e t i n i a - : ^ p a r u o š ė > techniškai ja i va-
me Vyriausiojo Lie tuvos Išlais- i d o v a v o i r t e l e v i 2 ; j o j i a i k ą n e . 
vinimo Komiteto — Vhko sei
me 
St. 

1977 m. gruodžio 3—4 d. 
Petersburge, Floridoje. 

— Jonas Miliukevičius ( John 
Mill), pensininkas, ilgą laiką gy
venęs East St. Louis, UI., nuo 

laikų Lietuvos istorijos" I-jo to- ; Louise ir informacijos vadovas 
m© supažindinime lapkričio 23 
d., trečiadienį. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Chicagoje, 
kalbės iš Vv'ashingtono. D. C , 
a tvykęs istorikas Vincas Trum
p a autor ius Pranas Čepėnas ir 
knygos mecenatė dr. A. Šaba-
nienė. Įžangos žodį t a r s L. 
Šmulkštys, pobūviui vadovaus 
Z. Dailidka. 

X Akademinio skautų sąjū
džio per 50 metų nueitas kelias 
— naujas dokumentinis filmas, 
kurį pagamino kun. Alg. Kezio 
vadovaujamas Lietuvių Foto ar
chyvas, bus rodomas ASS me
tinės šventės proga šį sekmadie
nį 8:30 vai. vak. Lietuvių tele
vizijos programos metu. 

X Juozas Bradūnas, žinomas 
baltimoriškis. yra nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. I r dabar , 
a tnauj indamas prenumeratą, 
pridėjo 25 dolerių auką, tuo gra
žiai pa remdamas mūsų spaudos 
darbus . J. Bradūnas skelbia
mas dienraščio Garbės prenume
ratorium. Už paramą nuošir
džiai dėkojame. 

Gene Ldner. 

P o penkis dolerius au-x 
kojo: 

Antanas Urbonas, Chicago. 
Antanas Markauskas. Cicero, 
Bruno Macianskis, Chicago, 
M. Lazdutis, Hamilton, 
S. Tekorienė. Indianapolis, 
Albinas Šležas, Dorchester. 
Visiems tar iame malonų ačiū. 

Spalio 14 d. Jaunimo centre Chicagoje Įvykusi vakarone buvo skirta pasiinformuoti ir padiskutuoti artėjan
čio III-jo mokslo ir kūrybos simpoziumo reikalus. Nuotraukoje vakaronės pranešėjai: (iš k. į d.) dr. J. 
Račkauskas, ini. J. Rimkevičius, dr. T. Remeikis (moderatorius), dr. M. Vygantas ir dr. A Norvilą 

Nuotr. A. Piaušinaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ŠVĖKŠNIŠKIŲ DRAUGIJOS , švėkšniškių ir jų draugų pasi-1 valgių. Ypač visiems patiko jų 

RUDENS IŠVYKA | gerėti puikiomis rudens lapų paruoštos silkės, ten pat iškep-
I spalvomis medžių, supančių vi- tos židinyje. 

Rudens išvyka švėkšniškių lą iš visų pusių. Rūpestingos 
ir jų bičiulių įvyko spalio 16 d. '• draugijos šeimininkės S. Peter-
Julijos Bičiūnienės viloj Bever-' sonienė, D. Sūdžiuvienė ir L 
ly Shores, Ind. Esant gražiam' Krapauskienė. vadovaujamos L. 
saulėtam orui, atvyko apie 30 Miečienės, paruošė 

gamta, 
x "Southwest Ecooomist" 

laikraštis įsidėjo nuotrauką ir 
aprašymą apie Balzeko ruošia
mus kalėdinių papuošalų gami
nimo kursus. 

X Chicagos Lawn biblioteko
je, 6120 S. Kedzie Ave., kur tę
siasi Danutė* Žilevičienės su-

X Jonas Indriūnas, VVheaton, 
HL, nuoširdus skaitytojas, at
naujino prenumeratą ir atsiun
tė 10 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Lyrinis tenoras Rimas 
Strimaitis, kuris debiutavo Ro
meo rolėje mūsų operoje, buvo 
Chicagos lietuvių šiltai priim-

Atvyko ir vilos savininkė J. 
Bičrūnienė su savo draugais, 
atveždama karšto kugelio ir 
kitokių skanėstų. Po sočių pie-

zemaitiskų tų yj e m- igėj0 į mišką pasigro
žėti rudens 

mokamai išrūpino Batuno pirm. 
Kęstut is K. Miklas. 

— Liet. Jaunimo sąjungos 
, Los Angeles sk. valdyba lapkri-
jčio 6 d., sekmadienį, tuoj po 
i sumos Šv. Kazimiero parapijos 

šių metų spalio 14 d., pa rdavęs F a t a l p o s e ^ ^ j , s t u d . L i n o K o -
turėtą namą. persikėlė gyvent i ^ p r a n e š i m ą a p i e vVashing-
į vieną iš Detroito, Mich., v a l - * ^ ^ , ^ ^ 3 jaunimo demon-
stijos priemiestį. J o dabar t in i s , s t r a c i j a s ž m c g a U 3 teisėms pa-
adresas: 15461 D r a k e S t , į v e r g t o j e Lietuvoje ginti. Jau-
Southgate, Mich, 48192. J i s n i m a s ^ v į s a v i s u o m e n ė kviečia-
apsigyveno p a s Macionius, u ž ^ d a l y v a u t i p r a n e š i m e ir dis-

yra ištekėjusi j o sesuo ^ a t t ^ ^ 
Antroji j o sesuo Bronė • 

kurio 
Linda 
yra ištekėjusi už Vasil iausko, 
kurie gyvena ta ip p a t Detroi te . 
Seserų vaikai j a u suaugę , su
kūrę šeimas. Joną Miliukevi-
čių j naują gyvenvietę perve
žė Vytas Maciukonis i r E d v . 
Vasiliauskas. Gaila, E a s t S t . 
Louis lietuvių kolonija la ikas 
nuo laiko vis mažėja. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ŽIAURŪS JAUNUOLIAI 

Du 15 metų jaunuoliai pa
t r auk t i teisman už tai , kad spa
lio 18 d. apiplėšimo tikslais prie 
pa t j o namų, 5400 S. Michigan, 

— Atidaryta IV PLJ kongre-
, mėgėjai so sąskaita Toronte. P L J S val-

susėdo erdviame salone prie dyba yra at idariusi a t sk i rą są s - Chicagoje, nušovė Kr is taus baž-
šachmatų stalo, kiti šnekučia- kaitą IV P L Jaun imo kongreso nyčios k •_• . . . 
vosi prie degančio židinio. 

m. 

Pavakare susirinkus sve
čiams, draugijos pirmininkė A. 

reikalams. Aukas gal ima siųsti 
P L J S valdybos vardu , sąska i tos 
numeris 5630, P a r a m a Credi t 
Union Ltd.. 1573 Bloor S t 

Rūgytė nuoširdžiai padėkojo į ^ ^ ^ M ^ H U S 
vilos seimininkei J. Biciumenei 

• rinktos kolekcijos lietuvių daili-j tas. J i s vėl mielai sutiko at-
ninkų darbų, gintaro papuošalų' vykti į Chicagą ir prisidėti 

\ ir dzūkiškų lovatiesių paroda, • prie paįvairinimo Lietuvių Te-
į spalio 24 d.. 3 vai. ir 6 vai. po-
i piet bus rodomi tų pačių daili
ninkų kiti darbai skaidrėse. 

( p r ) . 

x Turiu parduoti vieną duobę 
su gatavu nauju paminklu (lie
tuviškais įrašais) Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Paminklas 
tuojau už kelio prie koplyčios. 
Teirautis telefonu PR 9-5533. 

(sk.). 
x Chicagos LKVS "Ramovė" 

levizijos rengiamo koncerto 
lapkričio 13 d. Jaunimo Centre. 
Padainuos keletą solo ir duetų, 
palydint kam' riniam styginiam 
orkestrui, susidedančiam iš 12 
asmenų. (p r . ) . 

už leidimą naudotis vilos patal
pomis piknikui ir pranešė val
dybos nutarimą pakelti J . Bi-
čiūnienę į Švėkšniškių draugi-

Canada. 

X Erdvių technologijos inži
nierius NASA tyrimų centre Tveras spalio 23 d. 4 vai . p. p . 
Henrikas Bankaitis III-čiame šaulių namuose atidarys žurna-
Moksio ir kūrybos simpoziume, lui "Karys" paremti kavutę, ku-

— Programa apie Nijolę Sa-
dūnaitę, kuri buvo t ransl iuoja
ma per New Yorko televiziją, 

jos garbės mecenates. Padėko- susilaukė nepapras ta i d a u g pui-
jo šeimininkėms, suruošusioms kių atgarsių ir laiškų. P r o E c -
pikniko vaišes, ir svečiams už clesia Fundacija šią išt iso pus-
atsilankymą. Atsisveikinant nu-! valandžio programą p a k a r t o s 
t a r t a pasinaudoti šeimininkės per New Yorko mies to kabelio 
pakvietimu ir atvykti čia žiemos televiziją, kanalą " C " šeštadie

nį, spalio 29 d., 9 vai . vak. i r 
po savaitės kitą šeštadienį, lap
kričio 4 d., 4 vai. popiet . P r o 
gramą atlieka kun . Kazimieras 
Pugevičhis ir "Laisvės Žiburio" 

D A L E Y PALIKIMAS 

CICERO JCRŲ ŠAULIAI 

x Trečiasis Mokslo ir Kury- metu pasigrožėti sniegu padeng-
bos Simpoziumas jau čia p a t ta is laukais ir miškais. 

I Šių metų svarbiausias įvykis I Dalyvė 
'bus lapkričio 23—27 dienomis, 
kuomet įvyksta Trečiasis Moks-
k>i r Kūrybos Simpoziumas Jau- ' Š. m. rugsėjo mėn. 18 d. įvy- radijo angliškosios dalies vedė-
nimo centre, šį kartą Simpoziu- ko Cicero j . šaulių kuopos vai- j a Daiva Kezienė, vadovau jan t 
mą rengia Lituanistikos Institu- dybos posėdis š. R. Latožienės Pro Ecclesia Fundac i jos prezi-
tas. Pasaulio Lietuvių Gydyto- bute. Be kitų einamųjų reikalų,' 
jų sąjunga. Pasaulio Lietuvių šiame posėdyje buvo paskirtos dainininkė buvo apdovanota 

skyriaus pirmininkas pik. A. 
X Rekolekcijos moterims š. 

m. įvyks lapkričio 4-6 d. Cen-
acle vienuolyne Chicagoje. J a s 
praves kun. A. Saulaitis, SJ. j "Šilumos mainų ir mechanikos rioje kviečiami birutininkės, ra- | Inžinierių ir Architektų sąjunga aukos Altai, Balfui ir Romo Ka- g ė l i ų p u o k š t e . 

inžinerijos sekcijoje" kalbės movėnai ir šauliai bei Čikagos i r J A V Uet^m Bendruomenės lantos paminklo statybai. Po P o to gvečiai i r kuopos šau-
apie "Šilumos mainų vaidmenį visuomenė dalyvauti. ( p r . ) . , 1 ^ ^ 0 v ? L-ba. Uetuvių visuo- posėdžio šeimininkė visus pa- ]iai^s vaišinosi pr ie šal tų už-
ir įtaką į raketinius variklius". I x Lietuviai, dirbantieji Infor-

Chicagos lietuvių chorasj "nacijos Technologijos a r Kom-

Užsirašyt i : dr . 
kienė, 6623 S. 
776-9801. 

Jonė Meškaas-
Francisco, tel. 

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

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

Į menė prašoma šį svarbų įvykį kvietė prie vaišių stalo ir jau- kandžių ir prie šil tos vakar ienes . 
į paremti aukomis. Visos aukos kioje nuotaikoje praleista kele- 7 ^ nuopelnas kuopos moterų 

piub-rh, v nH« . -̂  . , - - , . , > T a nurašomos nuo taksų. Če- t a valandėUų. ' vadovės R. Latožienės i r jos pa-
Pjrmyn' pradeda naują sezo-j v™*nų * " S E , " _ ? ^ -T | kius rašykite Third Lithuanian ' Spalio 8 d. Pakšto salėje įvy. 

X Phoenbt, Arizona, Norin
tieji čia įsikurti prašomi kreip
tis : D. Zakaras , 1239 E . L a s 
Palmar i tas . Phoenix. Arizona 
8502©. TeL (602) 997-5218. 

(sk.) 

X Akiniai siuntimui | Lietu
vą, Kreipkitės į V. Karosaitę, 
Optical Studio. 7051 S. VVashte-
naw Ave., Chicago, HL 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

X Birutės Pūkelevičiutės dra
ma "Pa l ik imas" s ta toma Jauni
mo centre spailo 23 d., sekma
dienį. Bus du spektakliai — 
2 vai. popiet ir 7 vai. vak. Vai
dina Los Angeles dramos sam
būris. Bilietai gaunami Margi
niuose ir Vaznelio prekybos na
muose, (p r . ) . 

ną. Pirma repeticija įvyks sek-
į madienį, spalio 23 d., 3 vai. po-

Gintaro svetainėje, 2548! 
69 St. Kviečiame visus 

mėgstančius linksmą operetės 
muziką ir norinčius važiuoti į 
Dainų šventę, įstoti į mūsų ei-

< Skrendame bei automo
biliu vykstame į Sunny Hills 
Floridoje rudens savaitgaly 
lapkr . 12, 13, 14 d- d. 

Del informacijų kreipkitės: 
V. Beleckas 

New Y o r k — 212/382-644C 
J. Zubavičius 

N P W Jersey —201/381-319? 
O. Dulaitis 

Detroi t — 313/549-6878 
•I. MikonH 

Oeveland 216/531-2190 
>t. Kiela 

Chicago — 312/434-9655 
(ak.) 

les. (pr.) . 

X Rašomosios maš. lietuviš
ku raidynu, visuose modeliuose 
ir elektrinės gaunamos Chicago
je: "Draugas" - 4545 W. 63rd 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.) 
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f STASE'S FASHIONS į 
= Kūdikiams ir vaikam? į 
1 rūbų krautuve. 

Į 6237 S. Kedzie Ave. f 
f Tel. 436-4184 
E Sav. Stasė Ba«vičiefie i 
3 S 
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cagos apylinkėje, yra kviečia-j 
mi į susipažinimo vakarą, kuris 
įvyks š. m. spalio 26 dieną, t re
čiadienį, 8 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi y r a kvie
čiami dalyvauti i r susipažinti 
su savo profesijos kolegomis. 
Turint reikalo, prašau kreiptis 
pas .Modestą Jakaitį, 325-2102 
dienomis ar 257-7877 vakarais. 

(pr.). 
X Manmette Parko Lietuvių 

namų savininkų dr-jos tradici
nis rudens banketas įvyks spalio 
29 d., šeštadienį, 7:30 v. v. pa
rapijos salėje, 6820 So. Wash-
tenaw Ave. Meninę dalį atliks 
sesučių Drūtyčių trio. Gros A. 
Stelmoko orkestras. Bus pa
tiektas geras maistas, veiks ba
ras, laimės šulinys ir k t . Ren-
gjai kviečia visus gausiai atsi
lankyti. (Pr.) . 

X Jau suėjo 4 m., kai mirė 
a. a. Pranas Pakštas . Už jo sie- j 
lą šv. Mišios bus atnašaujamos1 

; spalio 25 d., antradienį, 9:30 v. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Pra
šome gimines, draugus i r pažįs
tamus pasimelsti už a. a. Prano j 
sielą. Nuliūdusi šeima 

(pr.). j 

dėjėjų P. Dvilaitienės ir S. Ži-
Symposium on Arts and ko kuopos "Švyturio" balius, butienės. Be jų, pr ie mais to 

1 Sciences. Inc. ir siųskite Finan- ' Apie 200 asmenų atsilankė pra- paruošimo prisidėjo kiekviena 
1 sų Komiteto pirmininkui Modes- leisti keletą valandų su jūros § a u iė ; kuri tik buvo pap rašy ta . 
tui Jakaičiui, 11816 Hillcrest šauliais. 
Dr. Lemort, Dl. 60439. (pr . ) . j ^ „ 1 ^ ^ uniformuotiems j . parengimų vadovas V. Tiknevi-

x WEISS TRAVEL BU-. šauliams-ėms, B. Pakšto orkest- cms ir jo ta lkininkas K Lazin-
REAL" EVC, 4837 W. Irving rui grojant "Jūreivių maršą", 
Park Rd.. Chicago, Dl. 60641 buvo pasveikinti ir pagerbti at-
turi visą eilę grupinių skraidų į silankę svečiai Kuopos pirm. 
Europą. 0'-<mtą ir taipgi į Mek- K. Milkovaitis trumpai pasvei-

| siką, Karibų sala3 bei Kalifor- kino visus atsilankiusius ir sū
niją ir Floridą. Rezervacijos pažindino su garbės svečiais, 
su viešbiu v i s ar vien tik skrai- būtent pulk. K Dabulevičium, 
dos nuo 1 k i 18 savaičių. Visais pulk. J. Švedu, V. Išganaičiu, S. 
kelionių t ikalais kreipkitės į Cecevičiene ir E. Vengiansku. 
mus. Pareikškit savo pageida- Meninę programą atliko N. Pau-
vimus, mes padarysim rezervą- lauskaitė. padainuodama keletą 

Buvęs Chicagos meras mirda
mas paliko vasarvietę Michiga-
ne 125,000 dol. vertės, apdrau-
dų 67,000 dol., namus Bridge-
por te — 45.000 dol. i r JAV pas
kolos lakštų daugiau kaip už 
53,000 dol. Visas palikimas — 
per 308,030 dol. Pal ikimas ati
teko jo žmonai Eieanorai . 

F O R D O FABRIKO N E B U S 

Fordo bendrovė apsisprendė 
Chicagoje fabriko nes ta ty t i — 
susidaro perdaug mokesčių, 
ypač daug milijonų mokesčių 
būtų Minois valstijai, perkant 
nau jas fabriko mašinas. 

SOLTI LONDONE 

Chicagos simfoninio orkestro 
d i r igentas Solti sut iko drauge 
būti i r Londono Filharmonijos 
o rkes t ro dirigentu. 

IŠGELBĖJO 

Viena moteris ketvirtadienį 
nukr i to ant Chicago - North-
we3tern bėgių ir buvo pavojus, 
kad t rauk inys ją suvažinės. 
Ryžt ingas vy ra s J e r r y Pape, 
24 m., suspėjo skubiai ją nu
t r auk t i nuo bėgių. 

N A U J A S MENO INSTITUTO 
DOIEKTORIUS 

cijas ir ats 
binkit K. 
545-6466. 

stymą pravedė kuopos pirm. K. 
Milkovaitis, padedant J . Bliujui. 
Buvo daug ir ver t ingų laimė
jimų. 

Spalio 16 d. Cicero Medžioto-
jų-Žuvautojų klubo šaudykloje 

sim bilietus. Skam- dainų. Jai akordeonu pr i tarė ' i ^ 0 *x°V<xi mažojo kalibro 
flaslavičienei (312) A. Markauskas. Baigus progra-

(sk . ) . mą, publikai gausiai plojant, 

P R A N O Č E P Ė N O 
"NAUJCJC LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS" pirmas tomas — 

lietuvių tautos atgimimas iki 1914 m. — gaunamas knygų parduotu
vėse. 

Baigiamam ruošti spaudai antrame tome — mūsų tautos isto
rija iki 1520-1922 m., trečiame — Lietuvos nepriklausomybės metai 

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui 
ir graži dovana švenčių bei kitomis progomis. Kietuose viršeluiose, 
560 psl., kaina $1500 Užsisakyti leidėjo adresu: 

i. Urbelis, 1649 No. Broadway, Melą** Park, IU. 6OI60 

Rugs<"« 2' •:. ponų Briedžių ūkelyje, Lemonte, lietuvių Dlinois respub-
likopu sus ikime. buvęs Amerikos prezidento G. Fordo patarėjas et
ninių reikalams, dabartinis Illinois mokyklų administratorius 
dr. M: .ropas papasakojo apie Washingtono politinius užkulisius. 
Jis išk. ,.alą sustiprinti pabaltiečių ir ukrainiečių veikimą Wasbing-
tone. Nuc (koje po pranešmo dr. Kuropą, sveikma Anatolijus Milū-
nas. Liet Respublikonų Illinois Lygos pirmininkas ir j&m ploja 
Kaziaucrat Jksas Illuois tautimų mažumų respublikonų pirmininkas 

Pr ie baro kaip v isuomet d i r b o ' 
Į Mirus ankstyvesniam Chica
gos Meno inst i tuto direktoriui 

ka. I J- Maxon, nauju direktoriumi 
Prie geros B. P a k š t o muzikos, pakvies tas Alan Shestack, 39 

šokių mėgėjai galėjo pasišokti , m., ligi šiol buvęs Yale univer-
Baliaus eiga buvo paįvai r in ta s i teto meno galerijos direkto-
rožių valsu. Dovanų paskir - r ius. Meno inst i tutui Chicago

je p radės vadovauti nuo balan
džio 1 d. 
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P A D Ė K A 
N u o lapkr. 1 d. apleidžiu Ne

r ingos valgyklą. Nuoširdus ačiū 
visiems mieliems klientams už 
gausų lankymosi valgykloj, ypač 
nuolatiniams. 

Dėkoju p. Norvilienei, ypatin
gai daug man padėjusiai. Dė
koju p . Baltramonienei ir p . 
Juškienei už pagelbą. Dėkoju 
visoms ponioms ir mergaitėms 
už pa tarnavimą valgykloje. 

D a r kar tą ačiū visiems. 

Adelė L>tuvninkienė 

Cbkago, Illinois 
1977 m. Spalio 21 d. 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-3599 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai, nuo 9 iki 7 vaL vak. 
fieštad 9 vai. iki 1 vai. d 

šaudymo varžybos dėl pereina
mos taurės 1978 m e t a m s . Bu
vo šaudoma iš t r i jų padėčių: gu
lom, klūpom ir s tač iom po 20 
šūvių iš kiekvienos padėties . 
Teisėjų komisiją s u d a r ė gen. T. 
Daukanto kuopos šauliai V. Zin-
kus ir B. Aniulis i r iš Cicero 
kuopos — A. Gailius. Dėl pe
reinamos t au rės varžėsi 6 šau
liai, kurie gavo t a škų ir pasi
skirstė vietomis: J v ie tą — J . 
Krikščiukas 475 tašk. , n v. — 
J. Bliujus — 469 t š . , H v. — 
V. Petrašiūnas 459 tš^, r v v. B . 
Petrauskas — 408 t š . , V v. — 
J. Mikulis — 303 t š . , VI v. — 
A. Skopas — 164 t š . 

Taigi šiais meta is kuopos pe
reinamą t aurę laimėjo J . Kr ikš
čiukas. Tai šauliškos šeimos sū
nus, nes jo tėvelis, mamytė , 
brolis ir dvi sesu tės y r a Cicero 
j . šaulių kuopos šauliai . 1977 m. 
pereinamos t au rė s la imėtojas 
y r a V. Pe t raš iūnas . 

Aif Gailios i u i i i i n i i i i i i i i i i ' i i i i i m ' Į i i | i i m i n i n i i i i i L 'Jt 


