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SINODO DĖMESYS JAUNIMO 
KATEKIZACIJAI 
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VATIKANAS. — Išsiskirsty-
damaa po intensyvaus, ištisą 
mėnesį užtrukusio darbo, penk
t a s i s Pasaul io vyskupų sino-

mos pilniau atlikti savo misiją, 
kur iant naują, teisingesnę bendį 
ruomenę, kuriai Dievo paslap-j 
t ies gilesnis pažinimas tu r i le- Į 

d a s paskelbė kreipimąsi į Die-1 miamos reikšmės. Mūsų tikėji- \ 
vo Tautą — viso pasaulio tikin- j mui savo reikalavimus s ta to i r Į 
čiuosius, kviesdamas juos su įvairios kultūros, siekiančios ' 
nauju atsakomybes pajutimu j vis didesnio žmogaus ištobuli-
suui teikti prie kai kurių šiuo- i nimo, nors ir ne visuomet su-
laikinės vaikų i r jaunimo kate- į t inkamai su Evangelijos reika-
kizaci jos — religinio mokymo i lavimais. 
bei auklėjimo uždavinių. Krei
p imas is susideda iš įvado ir t r i 
jų dalių: Įvade sakoma: 

"Užbaigdami šio sinodo dar
bus , kurių t iks las buvo nusta-

"Sinodas atkreipė dėmesį į 
įvairius sunkumus bei kliūtis, 
kurios neleidžia Dievo žodžiui 
ir Jėzaus Kristaus Evangelijos 
mokslui pasiekti šiuolaikinių 

t y t i šiuolaikinius katekizaci jos i žmonių mases. Viena iš tokių 
uždavinius, ypač atsižvelgiant i kliūčių yra pilno tikėjimo su

brendimo stoka daugelyje Baž-
1^mm*mm' Į nyčios narių, kurie neįstengia 

"Sinodas atkreipė ypatingą \ savo tikėjimo kitiems perduoti 
dėmesį į tas išviršines kliūtis, \ t inkamu būdu, nors t am tur i 
kurias kai kuriuose kraštuose i ne t ik teisę, bet ir pareigą. Si-
Evangelijos skelbimui ir kate- j nodas atkreipė ypatingą dėme-
kizacijai Dievui ir Bažnyčiai I sį j t a s išviršines kliūtis, ku-
stato priešiškos jėgos". r i a s ka i kuriuose kraštuose 

Evangelijos skelbimui i r kate-
kizacijai Dievui ir Bažnyčiai 

į va ikus ir jaunimą, mes, vysku s t a to priešiškos jėgos, 
pai , norime kreipt is j Dievo "Pirmoje eilėje susirūpinę 
T a u t o s — Bažnyčios — narius vaikų i r jaunimo ateitimi, kur i 
v isame pasaulyje, pranešdami į bus drauge ir pasaulio bei Baž-
apie sinodo pasiektus bendro. nyčios ateitis, Pasaulio vysku-
darbo rezultatus. Į pų sinodo nariai kviečia visus 

"Reikėjo t ad Dieviškojo Žo- ' Bažnyčios narius jaunosios k a r 
džio šviesoje iš arčiau apžvelgti Į tos katekizaci jai skir t i visą 
la iko ženklus, kur ie reikalauja j savo dėmesį" 
a tnauj in t i katekizacijos meto
dus . Pasaulio vyskupų sinodas, 
be to, konstatavo, kad ypač j a u 
nosios šiuolaikinio pasaulio k a r 
t o s ieško tvir tos dvasinės a t ra -

Bonna. — Vokiečių spaudoj 
pasirodė žinutė, kad išrastas 
harmoninis vaistas, sustabdąs 

m o s i r gilaus tikėjimo, trokšda- j merginų per didelį augimą. 

• Sadatas nedaug laimėjo 
'Nebus taikos tol, kol Izraelis negrąžins visų arabų žemių." bet Izraelio atsakymas: 
'Mes kitos nuomones" 

Jeruzalė. Istorinė diena 
Knessete buvo sekmadienis, kai -jo spaudos konferenciją ir pava-
kalbėjo Sadatas, pirmas arabų 
valrtybės vadas. Ar jis daug pa
siekė savo rizikingu žygiu, jau 
pradedama abejoti. Kai jis pa
baigė, ir jam ten pat atsakė 
premjeras Begin, nuomonių skir
tumas liko toks pat, taikos link 
anei vieno žingsnio. Spėjama, 
kad, gal būt, privačiuose pasi
kalbėjimuose bus pasiektas koks 
kompromisas. 

Sadatas savo žody kiek nura
mino Izraelį, kai pažadėjo: "Mer 
prižadam Izraelį priimti j Vidu-
riniuosius Rytus su saugiomis ir 

su opozicijos vadais, vėliau ture- {davęs jų interesus arba užmiršęs 

kary išskrido namo. Jeigu Sada
tas ir nieko konkretaus nebūtų 
laimėjęs, tai nors laimėjo visų 
nuosaikiųjų simpatijas, o dėl savo 
tvirto laikymosi sumažės ir kitų 
arabų pyktis, bus mažiau tų, ku
rie jį vadins "išdaviku". 

Papildomomis žiniomis, į 
Jeruzalę suvažiavo 2,500 laikraš
tininkų. Tokia armija spaudos 
žmonių buvo pirmą kartą istori
joj. 

Jeruzalė. — Sadatas vakar ant 
rą kartą apsilankė Knessete ir 
pasidžiaugė, kad privačiai kal-

garantuotomis sienomis". Bet to-j bedamas su Beginu sutarė: ne-
liau pridėjo: "Nebus taikos tol, j bus daugiau tarp jų karų, krau-

Šv. Cecilija, Nežinomo lietuvių liaudies menininko drožinys, nežinoma ir 
'vietove 

Gamtos nelaimSs 

New Delhi. — Praėjusį savait
galį ciklonas, atmosferinis viesu
las, pietinėj Indijoj paliko 880 

Amino grasinimai 
Amerikai 

Kampala. — Ugandos 

kol Izraelis negrąžins arabų že 
mių, įskaitant ir rytinę Jeruzalę, 
okupuotas 1967 šešių dienų ka
re. Palestiniečiai taip pat turi tei
sę į valstybę. Aš čia atvykau ne 
tam, kad sudaryčiau atskirą, vie
našališką, vien tik tarp Egipto 
ir Izraelio taiką". Po jo kalbos 
parlamento atstovai paplojo tik 
iš mandagumo. 

Menachem Begin jam atsaky
damas paminėjo: "Dėl visko rei
kia derėtis. Taika turi būti... Iz
raelis pasirengęs pasirašyti tai
kos sutartis su visomis arabų sa

ldi į limis, vykti bet kur ir derėtis, 
užmuštų ir 100,000 benamių Amin apkaitino Arnef'.ką sabota- i bet dėl teritorijos mes esame ki-

X... 1 1 ^ - • • » • I • . . . 

žmonių, nutraukė visas komuni
kacijos priemones. Prieš 10 die
nų dėl panašaus viesulo, irgi In
dijoj, žuvo 407 žmonės. 

"Dievas ir Tėvyne" Nr# 2 

Kovoje už tiesą 
Kun. Antano Yliaus kančių kelias 

14 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
— Ta i ką, prieš mus tu dirbi, o 

su mumis nenori dirbti? 
— Už tai atsėdėjau 10 metų. 
— T o per maža. Peikia pasek

mes atitaisyti. 
— Vadinasi, jūs norite mane 

priversti dirbti tą patį darbą, už 
kurį gavau 10 metų. 

— Visai ne tas pats darbas. 
T e n buvo griovimas, o čia staty
mas. 

— Vis tiek ta pati politika. Nuo 
politikos vieną kartą nukentėjau. 
Kiek galima mokytis ir nepasimo
kyti. 

— Mokeisi, ko nereikia. O da
bar reikia dirbti, kas reikia. 

— Aš ir dirbu, kas reikia: jau 
penkti metai kertu mišką, ruošiu 
medžiagą, statyboms. O gal sta
tybinės medžiagos nebereikia? 

— Gana kirrti mišką. Rinkis 
kokią tik nori parapiją mieste ar 
kaime ir garbink sau Dievą. Mes 
iš tavęs nedaug tereikalaujame, 

— Man miške su ramia sąžine 
sunkiai dirbant yra daug geriau, 
maloniau, negu prie altoriaus su 
jau sulaužyta sąžine. Kol statysite 
kokias nors kad ir menkiausias są
lygas, nesuderinamas su Katalikų 
Bažnyčios kunigo orumu, iš miško 
neisiu- Iš miško išeičiau tik ta
da, kai būsiu šaukiamas be jokių 
sąlygų. Verčiau mirsiu, sunkiai 
dirbdamas, negu stovėsiu prie al
toriaus, išdavęs Bažnyčią. 

Pokalbis buvo ilgai. Kiejc.ie-

nas susitikimas su čekistais iš
tampo visus nervus, tačiau gali
ma iškęsti. Šį kartą kun. A. Yliui 
buvo taip sunku, jog jis net pra
dėjo galvoti, ką padaryti, kad tik 
greič au jį paleistų. Atrodė, kad 
per visus 10 metų lageriuose bu
vo lengviau, negu tas kelias va
landas Raseinių saugumą Todėl, 
kai tik vilnietis pasiūlė dar kar
tą viską pergalvoti ir, jei nusi
statymas pasikeis, pranešti, kun. 
A. Ylius atsakė: 

— Gerai. Jeigu kas pasikeis 
mano galvosenoje, tuoj duosiu 
žinią. 

Visi čekistai atsakymu buvo 
patenkinti. Jie, maryti, pagalvo
jo, kad "ledai pajudėjo". Kuo 
mandagiaus'ai pataikaudami pa
sodino kun. A. Ylių į tą patį vi-
liuką, parvežė į namus (ko anks
čiau nedarydavo), linkėjo kuo 
geriausios sveikatos, sėkmės, grei
to susitikimo. 

Po šio pasimatymo kun. A. 
Ylius nuvyko į Kauną pas val
dytoją dr. J. Stankevičių, pasipa
sakojo apie pokalb'us su čekis
tais ir paklausė, ar gerai pada
ręs, kad nesutikęs kapituliuoti. 
Valdytojas atsakė: 

— Labai gerai, kun. Antanai, 
padarai. ne~ rami sąžinė svarbes
nis dalykas už neramią tarnystę. 
Matau, kad vvras esi. Laikykis 
lig : galo. Stengsiuos tave išimti 
iš miško be jokiu sąlygų. 

Tačiau greitai po šio pokal
bio valdytojas dr. J. Stankevi

čius buvo atleistas iš pareigų. 
Kadangi čekistai ir toliau kun. 

A. Yliui nedavė ramybės, jis nu
vyko pas prel. dr. J. Labuką ir 
jam pasakė: 

— Jeigu esu reikalingas ir ga
lite mane paimti iš miško, imki
te, tik be jokių sąlygų. Jei kas 
statys kokias nors sąlygas, iš miš
ko neisiu. 

Matyti, sustiprėjęs vietinių in 
trligentų domėjimasis kunigu, 
dirbančiu miške, buvo nebepa 
keliamas saugumui, nes paga
liau 1966 vasario 8 kun. A. Ylius 
gauna kvietimą atvykti j Kauno 
Kuriją, kur jteikė jam besąlyginį 
paskyrimą i Grinkiškį altarista, 
c po 8 mėnesių jis gavo paskyri
mą j Palonus klebonu. 

Prikibo prie grindų spalvos 

Kurį laiką buvo ramu. Vėl lei 
do kun. A. Yliui suremontuoti 
bažnyčią, organizuoti chorą, or
kestrą. Tačiau jautės:, kad čekis
tai ieškojo progų prikibti. Sura
do. Prikibo prie bažnyčios grin
dų: buvo išdažytas takas, kurio 
kraštus puošė juostelės, supintos 
iš geltonos, žalios ir raudonos 
spalvų. Tako pavyzdį kun. A 
Ylius nusižiūrėjo "Mokslas ir gy
venimas" (1966 Nr.6) žurnale 
visiškai neįtardamas, kad jam ne
valia pasinautoti tarybinio žur
nalo pasiūlymu. Kadangi kun. 
A. Ylius tikrai nebenorėjo susi
tikti su ček'stais, tuoj pat, kai 
tik Radviliškio saugumo virši
ninkas jį įspėjo, uždažė vieną 
soalvą. Bet., tokios kun. A. 
Yliaus nuolaidos čekistų nepaten
kino. Kaip vėliau paaiškėjo, jie 
sumanė naują planą. 

[ Bui daugiau}. 

j zu, noru pakenkti jo režimui 
Ame'rika, jo žodžiais, varžo pre
kybą, išvaro jo studentus, veda 
"melagingą" propagandą. Jis ža
da tą patį padaryti ru amerikie
čiais Ugandoje. Amerikiečių ten 
yra apie 200. Dar daugiau: gra
sina sudaryti komandas, teroris
tų grupes prieš Ameriką visam 
pasauly. 

Madridas. — Ispanų dešinieji 
paminėjo Francisco Franco dve
jų metų mirties sukaktį. Susirin
ko ketvirtis milijono žmonių. Ka
ralius Juan Carlos dalyvavo pri
vačiose pamaldose už Franco. 

tos nuomones 
Sadatui nebuvo labai malonu 

girdėti tokį Begino atsakymą, ir 
jis jautė, kad bus nelabai popu
liaru grįžti tuščiomis rankomis. 
Gera tik tai, kad buvo pralauž
ti ledai. 

Vėliau buvo pietūs, kur abiejų 
kraštų vadai tęsė kalbas. Kalbo
mis jos ir liko, rimtų derybų dar 
negalėjo būti. Begin minėjo, kad 
Jeruzalė turi būti atviras ir lais
vai prieinamas miestas visiems 
krikščionims, žydams ir muzul-
monams, vid tiki vieną ir tą pa
tį Dievą. 

Vakar Sadatas buvo susitikęs 
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jo praliejimo ir grasinimų. Dar 
kartą pažadėjo visas garantijas, 
kokios tik reikalingos Izraeliui 
egzistuoti. 

Sadatas kalbėjo neformalioj 77 
asmenų Begino koalicijos sesijoj. 

Beirutas. — Palestiniečių par
tizanai pasiryžę Sadatą nušauti , 
praneša Associated Press, o vals
tybinė Sirijos radijo stotis para
gino jį nuversti. Kaire 400 pales
tiniečių studentų surengė sėdėji
mo streiką. Dešimt jų buvo su
imta. 

Arabų reakcijos po Sadato kal
bos Knessete kiek atslūgo. Sun
ku jam prikišti, kad jis būtų iš-

palestiniecius. Ryšium su mu-
zulmonų švente, Sadatas gavo 
nuoširdžią Sirijos prezidento Ha-
fez Assado telegramą, irgi rodan
čią, kad jis jau nėra toks piktas, 
kaip buvo pradžioje. Remia jo 
žygį Sudanas ir Marokas. Jorda
nijos parlamentas paragino kitus 
arabus "nepilti alyvos į ugnį", 
palaukti rezultatų. 

Nepasitvirtino kai kieno spėji
mai, kad Egipto armija gab' su
kilti prieš Sadatą ir jį nuversti. 
Jo artimiausias bendradarbis, už
sienio reikalų ministeris Fahmi 
atsistatydino, tą patį padarė ir 
ministerio pavaduotojas, bet prie
šingai, kariuomenės vadas geru 
Mohammed Gamassay išleido at
sišaukimą į karines pajėgas, sa
kydamas: "Ženk pirmyn, prezi
dente, Te Dievas tave laimina". 

Iškilmingas sutikimas 

Kairas. — Egipto laikraščiai 
rašė, kad vakar turėjo būti la
bai iškilmingas Sadato sutikimas 
Kaire. Sunkvežimiais ir autobu
sais buvo vežami jo šalininkai iš 
viso krašto. Turė jo būti apie 3 
milijonai egiptiečių, susirinkusių 
abipus plento iš aerodromo iki 
miesto centro. 

KODĖL TEISIAMI UZ HELSINKIO 
LAISVES? 

Belgradas. — Devynių Euro
pos Bendrosios rinkos kraštų, 
Amerikos, Kanados, Norvegijos 
ir Islandijos delegacijos Belgrado 
konferencijoje įteikė pasiūlymą, 
kuriuo kraštų vyriausybės, tarp
tautinės institucijos ir organizaci
jos bei pavieniai asmenys yra ra
ginami ugdyti tarptautinį bend
radarbiavimą, rūpinantis, kad bū
tų pilnai įgyvendinti Helsinkio 
konferencijos nutarimai ypač 
žmogaus teisių apsaugojimo sri
tyje. 

Belgijos delegacijos pirminin
kas Jacųues Greaffe, spaudos kon
ferencijoje aiškindamas šio siū-

jo Sovietų Sąjungą ir Čekoslova
kiją, kuriose Helsinkio konferen
cijos nutarimai žmogaus teisių 
srityje nėra vykdomi. Jis ypač at
kreipė dėmesį į Čekoslovakijoje 
persekiojamus 1977 metų Charti
jos sąjūdžio narius, kurių keli 
žmogaus teisių gynybos neseniai 
Prahoje buvo nuteisti. 

"Mums visiškai nesupranta
ma, kode! žmonės suimami, tei
siami, kalinami vien dėl to, kad 
jie išdrįso pasinaudoti tomis tei
sėmis, kurios visiem žmonėm įsak
miai užtikrinamos Helsinkio kon
ferencijos Baigiamajame akte", 

lymo reikšmę, įsakmiai paminė - ' sakė Greaffe. 

Lc-.pu.;'- i c Nilo, įštvmusiG Les _ i r»^x . n ••">? r-« 

Pažadėjo gelbėti 
Šcaranskį 

Washingtonas. — Viceprezi
dentas VValter Mondale pažadė
jo Anatolijaus Sčaranskio žmo
nai viską padaryti, kas leistų iš
laisvinti jos vyrą, žymų sovietų 
disidentą. Jis greit bus teisiamas, 
ir jam numatoma net mirties 
bausmė. Mondale tuo reikalu 
kreipsis į prezidentą. 

Graikijoj laimėjo 
valdančioji partija 

Atėnai. — Sekmadienį Graiki
joj buvo rinkimai. Valdančioji 
Constantine Caramanlio partija 
kiek mažiau laimėjo, bet valdžio
je pasiliks, iš 300 par lamento 
narių, spėjama, turės 175. Jo 
oponentai, antiamerikietiškas so
cialistų sąjūdis, liko antroj vie
toj, turės apie 90 atstovu,. 

Daugiau uždirba 
nedirbdami 

Londonas. — Britanijoj yra 
5,000 mūrininkų bedarbių, bet 
statybos firmoms tos rūšies dar
bininkų trūksta, nes mūrininkai 
gauna tokias bedarbiu pašalpas, 
kad jiems neapsimoka dirbti. 

Funchai, Madeira. — Sekma
dienio lėktuvo nelaimėje žuvusių 
buvo daug daugiau — 130 žmo
nių iš bendro skaičiaus 164. Ne
laimė įvyko ne dėl blogo oro, 
bet dėl piloto kaltės. 

KAURVDOBIU8 

Lapkričio 22: Filemonas, Ce
cilija, Steikintas, Dainė. 

Lapkričio 23: Klemensas, Luk
recija, Dovihas, Liubarte. 

Saulė teka 6:47, leidžias 4:26. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, bet Šalta, 
apie 30 laipsnių^ 

• 
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DCĄJJGAS, antradienis, 1977 nv lapkričio mėn. 22 d. ' t? Euo geriausia ir visą laflčą. Ko! 
esti reikalinga. Tokia žmogui pa-

KELIAS J SVEIKATA 
NT2SBRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
EKIJAS Į SVEIKATA. 1601 West Garfield Blvd., Chicago, IL 80636 
• • # • • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • » • • • • • • • • • • • • » • • • • • • * 
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DAUGYBINĖ SKLEROZĖ SMEGENYSE 
Klausimas. Gerb. Dr. Adoma-I jos prasidėjimas po mėnesinių su

kč i au , savo gerais patarimais Jūs Įstojimo, nurodo, kad moteriški 

i 

padėjote daugeliui Lietuvoje. Pra
šau padėkite ir mano motinai. 
Mano motina 75 metų amžiaus 
našlė gyvena Lietuvoje. Jinai la
bai serga ir prašo mane parašy
ti jums. Gal Tamsta galėsite pa
tarti ir jai. Jūs esate gerai žino
mas ir Lietuvoje. 

Prieš kelis metus iš lengvo pra
dėjo drebėti jos rankos. Šią vasa
rą jos kojos nepaeina, lyg supara-
lyžuotos, kiek paėjusi, turi atsi
sėsti. Vienas gydytojas pasiun
tė ją pas neurologą — specialis
tą. Tas apžiūrėjęs pasakė kar tai 
yra "Parkinsonism". Jinai nieko 
nežino apie tą ligą. 1. Kokia prie
žastis tos ligos? 2. Ar pagydoma? 
3. Kokios pasekmės? 4. Jei nepagy
doma, ar yra vaistai kontroliuo
ti ir kokie? 5. Ar reikalinga .nuo
lat inė gydytojo kontrolė. 

Malonėkite paragyti ir paaiš
kinti daugiau apie tą ligą. Jinai 
gyvena viena ir jai tenka daug 
vaikščioti ir stovėti valandomis 
eilėse. Gal būt viskas tas jai ken
kia? Be šios ligos motina dar turi 
skleroze 

Atsakymas. Gydytojas James 
Parkinsonas. 1817 metais aprašė 
savo ligoni med:'ciniškoje spau
doje. Nuo tada.ta liga vadinama 
parkinsonizmu arba Parkinsono 
liga. Kitaip dar vadinama dre
bančiu paralyžium. Tai smege
nų viduje esančių dalių —bran
duolių sklerozės sukelti pakiti
mai . Sutrinka . žmogaus judesiai 
dėl nervų smegenyse sunykimo 
dėl sklerozės ir dėl tam tikrų už
degimų. Tos ligos trys ryškiausi 
simptomai yra: 1 sulėtėja ir su-
silpsta valingi ir jausminiai jude
siai; 2. Raumenys sustingsta; 3. 
Drebėjimas. 

Vyrai ta liga suserga du kartu 
dažniau kaip moterys. Ši liga pra
sideda dažniausiai tarp 50 — 60 • 
metų amžiaus. Neretai moterims J 
ji prasideda už vienų — antrų 
metų po mėnesinių sustojimo. 
Vyrams apie 60 amž!aus metus. 
Retai prasideda prieš 45 metus ir 
po 65 metu amžiaus. Tik retais 
atvejais ji prasideda vos dvide
šimt ^ metų sulaukusiems. Kar- Parkinsono liga sergančio veidas 
tais ji eina iš šeimos šeimon ir ; darosi kaip kaukė., rankos sutrauk-
gali būti paveldima. Tai suga- j tos, drebančios 
d in ta žmogaus veislė. 

hormonai turi reikšmės. Todėl 
duodama moteriškųjų hormonų 
(Conjugated Estrogens, po 1,35 
mg. tabletė kasdieną) prieš valgį 
per tris savaites per kiekvieną mė
nesi. Vyrams duodami vyriškieji 
hormonai (methyltestosterone, 
tabletės po 25 mg. kiekviena) kas
dien po vieną tabletę be pert
raukos. 

Reikia skatinti tokius ligonius 
būti aktyviais tol. kol tik jie pa
jėgia. Žinoma, jie neturi nuvarg
ti, neturėtų eilėse stovėti valan
domis. Taip dabar reikia vargti: 
mūsiškiams Lietuvoje. 

Visai kitaip dalykai reiškiasi 
Amerikoje. Štai,, viena vienuolė 
skambina čia rašančiajam, kad ji 
serganti tąja liga ir jau tik su kė
de vežiojama juda. Bet ji aptar
naujama vienuolyne trijų pamai
nų patarnautojų, valgis sveikas 
ir skanus. Priežiūra puikiausia. 
Mums visiems, lietuviams, reikia 
sudaryti tokias puikias slaugymo 
sąlygas tokiems ir panašiems li
goniams. Reikia įkurti lietuvišką 
prieglaudą, kur save negalį aptar
nauti žmonės galėtų rasti pana
šią pagalbą, kokią turi visų lie
tuvių pastangomis suteik :amą mi
nėtai vienuolei. T a proga čia pa-
žymėtina, kad me-s krikščionys, į į £ j ^ į į fcįįfiį« (p 
oabar esame tik krikštyti pagonys' 
nė kiek nedaugiau. Mums reikia 
atgimti tokiam gyvenimui, kokį 
mes savo lūpomis minime. Reikia 
pradėti savo darbais rodyti pasi
tenkinimą iš kitam suteikto gė-

galba mes ir skiriamės nuo ne-
žmoniškiausio sutvėrimo. Žino
ma, gydytojas turi visą laiką kon
troliuoti tokio ligon'o gydymą. 

MINKŠTŲ KAULŲ 
STIPRINIMAS 

Klausimas. Malonėkit paaiš
kinti, koks geriausias gydymas su
minkštėjusių kaulų strėnose ir 
stubure. Skausmai strėnose jau
čiami ir gydytojas tvirtina, kad 
nuo minkštų kaulų (osteoporo-
sis) štoks negerumas pas mane 
yra. Iš anksto dėkoju. 

Atsakymas. Minkšti kaulai at
siranda dėl daugelio priežasčių, 

j Pagal priežastį reikia ir tinkamo 
gydymo. Minkšti kaulai (ostepo-
roszė) gali gautis dėl maisto ne
susigėrimo iš žarnų į kraują. Me
diciniškai ta negerovė vadinasi 
malabsoption syndrome. Dar kita 
priežastis minkštėjimui kaulų yra 
vidinė kaulų negerovė. Trečia 
kaulų suminkštėjimo priežastis 
yra kort:sono naudojimas. Ketvir
ta vitamino D trūkumas. Yra dar 
ir kitų priežasčių. 

Dažniausia pasitaikanti prie
žastis kaulų suminkštėjimo yra 
senoviškoji osteoporozė (senile 
osteoporosis). Moteriškėms ji va
dinama postmenopausal osteoro-
sis. Labai sunku pastarąją gydyti. 
Sėkmingai buvo gydoma su mo
teriškaisiais hormonais. Dabar 
moteriškėms sunku juos įpiršti. 
Jos pasiskaitę kai kuriuos gydyto
jų pranešimus apie tų hormonų 
galimą įtaką vėžiui atsirasti. 

Paskutiniai pranešimai tvirti
na, kad geriausias gydymas osteo
porozės yra 50.000 vienetų vita
mino D tris kartus per savaitę, 

:e-
no, pasukos, rūgusis pienas, varš
kė). Bandymai atlikti su tais li
goniais, kurie turėjo minkštus kau
lus sirgdami reumatiniu artritu. 
Bet toks gydymas tinka ir senat
viškam kaulų suminkštėjimui 
tvarkyti. 

Žinoma, reikia duoti tokiam li
goniui maistą gausų baltymais, 
vitaminais, mineralais. Čia tinka 
kiauš :nio šeši baltymai (be try
nių) kasdien. Dar žuvis, pupelės, 
pupos, sojos pupelės... Ypač kai 
senesniam žmogui nesigeria mais
tas gerai iš žarnų. Gydant kalcium 
ir vitaminu D, reikia kad gydyto
jas tikrintų vitamino D kiekį — 
jo perdaug irgi nėra sveika. 

Gyd. Petras Blonskis su žmona Brone (kair.), pacientė Elzė šleiieriene 
su sūnum Richardu, kuris pagal save ryžosi vesti žmoną nerūkančią ir 
nesisvaiginar.čią. Tokią lietuvaitę suradęs Vokietijoje, apsivedė ir Lai
mingai gyvena Chicagoje. susilaukęs sveiko prieauglio šeimoje 
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P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošėsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Dėl Įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo 8. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metama 6 mėn. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur JA.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 cento; 
Šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO Į — — m mokama » anksto 

LAIŠKAI DRAUGUI 
REIKIA DAUGIAI 

TIKSLUMO 

Lapkričio 1 d. Stasys Barzdu-
kas "Draugo" pastabose nuro
do kai kuriuos netikslumus ir 
tendencijas Aitos spalio 8 d. su-

PASKUTINĖ DfPEBIAUZMO 

TVIRTOVE 

"V. S. News and World Rfe-
por t" (Nov. 14) laiškų skyriu
je Juhan Kangur iš Bridgeton, 
N. J., įvertina neseniai t ame 
žurnale pasirodžiusius straips
nius apie Sovietų Sąjungą bol-

važaavrmo pranešimuose. Man! ševikinės revoliucijos sukakties 
atrodo, kad abi šalys neišlaiko Į proga. Laiške rašo : "Gerai ap-
reikiamo takto, persistengia; svarstytas ir išsamus specialus 
jrodinėdamos savo pažiūras, j skyrius apie komunizmo 60 me-
nors abi turi ir tiesos. Barzdų- \ tų Rusijoj (spalio 24) tinkamai 
kas Jabai teisingai pabrėžia Al- i parodė, jog Maskva yra pasku-
tos per didelį dėmesį politikie-1 tinė devynioliktojo amžiaus im-
rių pareiškimams ir dažnai tuš- j perializmo tvirtovė. I r koks gi 
tiems gestams. Tačiau viena; nelemtas imperializmas, kuriuo 
dalis Barzduko pastabų yra ma-j Rusija taiko žiauriausią pajung

Pirmas tos ligos pasireiškimas 
dažniausiai būna drebėjimas. Re
čiau pirmi reiškiniai esti silpnu
mas, sustingimas raumenų ir su
lėtėjimas judesių dargi prieš pa
sireiškiant drebėjimui. Kaip tai
syklė, drebėjimas prasideda vie
noje rankoje —dešinėje. Vėliau 
ima drebėti tos pusės koja, dar vė
liau kita ranka ir kita koja. Gali 
drebėjimas vienoje kūno pusėje 
tęstis keleris metus. Gali abi ran
kos imti drebėti, kol ima kojos 
drebėti. Vėliau prasideda sustin
gimas ir kiti minėti negerumai. 

Ši liga visada eina pirmyn, tik 

rio. Tada mūsų vaikai ims tikė
ti mums ir mūsų atstovaujamai 
religijai. Dabar jie mato apgavys
tę — mes negyvename taip, kaip 
kalbame. 

Rūbus parkinsonininkams rei-

periai). Masažai ir kito žmogaus 
pagelbimi judesiai mažina sustin
gimą. Lietuviškos pirtys naudin
gos. Tai atitolina sutraukimą ga
lūnių. 

Iš vaistų senai naudojami bel-
ladonnos grupės vaistai: jie maži
na prakaitavimą, seilėtekį ir su-

labai nevienodu gre'eiu kiekvie- j stingimą. Prieš sustingimą (spaz-
n a m ligoniui. Drebėjimas gali bū- mas) geriausias vaistas yra Arta-

i NAUDINGĄ PATARIMĄ | 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 
i 

• ..." -.I^L'JI>I".IJ'AI"1^ 
NAGAI SUSTORĖJĘ, KIETI 
IR LŪŽTA, — KAIP JUOS 

GYDYTI? 
Klausimas. Gerb. Daktare, pa

dėki man, seneliui. Mano nagai 
stori, kieti kaip ragas, bet vis lūž-

kia pasiūti kuo patogiausius, be Į ta. Kaip man su jais tvarkytis? 
sagų. vartotini užtraukimai (zi- Nepamiršk manęs senelio, kaip 

nepamiršti ~ 

ti tik vienoje galūnėje ir tęstis 
mėnesiais ar metais. O jei liga 
plečiasi į kitas.gaiūnes —tas plė
timasis gali būti-labai lėtas, arba 
gana greitas. Išsivystęs sustingi
mas gali sumažinti drebėjimą. Bet 
sustingimas labai sumažina paci
ento judesius. Net tokiame stovy
je pacientas gali gyventi daugelį 
metų. Vidutiniai ši liga tęsiasi 
apie dešimtį metų. Neretai toki 
pacientai gyvena gana ilgai. Mir
tis ateina dėl tos Hgos komplika
cijos — plaučių uždegimo ar pra
guli?. Kartais prieš mirtį žmogus 
darosi mieguistas ir miršta apal
pęs. C komoje). 

Gydymas tos ligos daugumoje 
yra simptomiškas. Daug kas ga
lima padaryti pagerinimui ligo
nio būklės. Tikra priežastis tos li
gos nėra žinoma, bet moterims 

ne, po du miligramus tris kartus 
per dieną. Dabar moderniškiau
sias tos ligos gydymas yra vaistai 
Levo—Dopa. Gydytojo priežiūro
je gydymas turi tęstis visą laiką. 
Priežiūra prieglaudoje, ar namuo
se turi irgi visą laiką būti tinka
ma. Nuo skausmų duodami vais
tai — aspirinas, bromidai, barbini 
r?tai. O kai pacientas neišlipa iš 
lovos —tada labai reikia žiūrėti. 
kad apsaugojus nuo pragulu 
(žaizdų ant sėdynės bei kulnų) . 
Peikia gydyti sklerozę čia aprašy
tais būdais. 

Žinoma, kiti pasakys, kad ne
apsimoka tokius ligonius gydyti 
— vis vie njie nepagis. Taip gal
voti, kalbėti ir jausti yra nežmo
niška. Kol mes esame žmonės, 
mes turime labiausiai reikalin
giems pagalbos žmonėms ją teik1 

kitų Dėko-Tamsta 
ju. 

Atsakymas. Nagas susideda iš 
keratino. O keratiną tirpdo sali-
cylinė rūgštis. Patikimiausias gy
dymas yra Salicylic acid 40 proc. 
in Petroleum. Užtepus ant nago, 
reikia uždėti plasterį. Prieš užde
dant šią rūgštį ant nago, reikia 
šiltame vandenyje nagus išmir
kyti 10 — 15 minučių. Mechaniš
kas nagų nugramdymas irgi nau
dingas. Yra elektrinių prietaisų 
tokiam reikalui electrical rotary 
burr. 

Galima nagus pamažu dildin-
ti kasdien. Pamažu darant, gali
ma gerokai naują storį sumažin
ti. Vėliau užteks tai daryti kas 
dvi savaitės. 

Nagų suminkštinimui galima 
kartą ar du kartu dienoje tepti 
tokiu lotion: body lotion su 10 ar 
25 proc. urea. Vaistininkas duos: 
Hand or body lotion with 15 
proc. urea. (Galima 10 ar 25 proc. 
ureos imti. Apply twice daily). 

Jei dėl odos ligos, vadinamos 
psoriasis bei grybelinės ligos 
(rungus), nagai sustorėjo —gydy
tojas patars, kaip su tokiais nagais 
tvarkytis. 

terialiai netiksli ( ? — Red.) . . 

Barzdukas sako: "nė viena 
valstybė, pasirašiusi Helsinkio 
aktą, Pabaltijo okupacijos klau
simo tarptautiniame forume net 
iškelti negali, nes jos iškilmin
gai pasižadėjo laikyti neliečia
momis visą.-; viena kitos sienas, 
vadinasi, neliesti tarpvalstybinių j 
sienų s ta tus quo". Anglų-kai-i 
ba tekstas (pastraipa ITI) y r a ; 
toks ; "The participating Sta-': 
tes regard as inviolable all one, 
another's frontiers as well as 
the frontiers of all States ini 
Europe". Laikyčiau.kad Barz
duko vertimas nepakankamai 
tikslus ir todėl jis daro nevisai : 

tikslias išvadas. "Inviolable" į 
labiau reikštų nepažeidžiamu-į 
mą, o ne neliečiamumą ir ta i j 
sudaro esmini skirtumą, nes ; 
toliau sakoma "and thereforej 
they will refrain now and in the j 
future f rom assaulting these i 
frontiers". Čia tvirčiau išreis- į 
kiama nepažeidžiamumo prasmė | 
— jėga nepulti tų sienų. Kad j 
nėra susitarimo sienų visaip 
"neliesti"", išryškina pastraipą į 
I : "They considėr that t h e i n 
frontiers can be changed, in 
accordance with international i 
law, by peaceful means and by ; 
agreement". Taigi tarptautinių j 
įstatymų principai ir prievolės! 
nepaneigiami. 

Kai vis iš naujo tuose daly-; 
kuose painiojamės, vertėtų | 
siekti platesnio ir gilesnio įžval- į 
gumo. Jonas Valantk jus 

tų kraštų išnaudojimą, kur is 
siekia visiško mažumų genocido. 
Akivaizdus atvejis yra Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos likimas. 
Tos anksčiau nepriklausomos 
šalys, tapusios lengvu grobiu 
pagal gėdingą 1939 m. Moloto
vo - Ribbentropo paktą, buvo 
metodiškai gabenamos į išmiri
mo prarają", imk) . 

Tel. Pr 8-3228 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 W«rt 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
akudertj* ir moterų Ilgai 
Ginekologine Chirurgija 

8449 So. Pulaald Boad (Crawford 
MedkmI Bnilding), TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

lei neatsiliepia, skambinti 174-8004 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Manjnette Medlcal Oenter 
6133 So, Kedzte A T C — T 

»'al. plrmad.. antrad. Ir ketvirtai. 
6 iki 7:80 vaL vakaro. 

Beštad nuo 1 iki S ral. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
ReafcL teL W4Jbrook 8-3048 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOtit Ava, Cicero 
Kasdien 1-* v e l Ir 6-3 va), 

išskyrus trečiadieniu' 
Šeštadieniais 11 iki 4 va) popiet. 

TeL BEBance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTDK 

(Lietuvi* gydytojas) 
8925 WesC 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiei Ir S-8 
vai. vak. Treč. Ir 6estad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKIC ER TAIKI MGOS 

SPECIALISTO 
BffEDICAI/ BCHJDDfG 

71M Sontb Western Avanae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >aL ryto 

lkl 1 vai. popiet 
Ofiso teL BE 7-1168; rezid. 338-2818 

DR, ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 N'orth Michigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

0r. Jotas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Chicago, IIL 60621 

TeL f76-34flt 
Valaodos pagal r jsitarimą 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
VAI*.: pirm., antr., ketv. Ir pe&kt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč Ir sėst 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pertmi 
DR. EDMUND E. CIARA 

C PTOMETRIST AS 
2709 We»t Slst Street 

TeL — GR 6-2400 
Vai.: pagal susitarimą: plrmad. Ir 

ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. tr penkt. 
19-4: sefttad. 10-8 vai. 

Ofa. teL 735-4477; Bes. 240-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
Specialybe — Nervo tr 

Emocinis Ilgos 
CRAWFORD MEI>ICAIi BTJILDOrG 

8448 So. Polasks Raed 
valandos pasai susitarimą. 

A d v o k a t a i 

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

Of. teL 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Chieage, DL 

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

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 

Platinki?** "Dranga"' 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neeraniai išėjusiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie ši romaną rašo: 

"O, Nendrė lengvu stiliumi mum pristato l ietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet t ikrą t iek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekianti aukštų idealų, giliai religingą, suprantant] so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 n r . ) . 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra pa rašy ta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tars i užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be-

ta rp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1979, 42 nr . ) . 

Bezht teL — GI 8-W73 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

81M So. Kedzle Ave. WA 5-2670 
Valandos pasai sosltarbna. Jei •©-

atsiliepia skambinti: MI S-OM1. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

Tel. — BE S-5893 
Specialybė Aldų ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofa. HE 4-1818; Rez. PB 6-8801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Ave. kampas} 
Vai.: plrmad., antrad., kerrtrad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik suaitaraa. 

O P T l C A L 8 T U D I O 
VIOLETA KAROSAITt 

7051 So. Washtenaw — TeL 77S-S7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj* 

receptam. 
Didelis akinis ramu r — į « Į « M - M 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:»0 
Kert. į - s v. vak. SeSt 10-» v. p. p 

Trečiadieniaie uždaryta. 

Telef. —82-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC UGOS — CHTKCROUS 
Ofisai: 

1J1 S a WABASt1 AVB. 
4SO0 SO. CEMTRAIi AVK 

Valandos pagal susRaiima. 

DR. FRAJI PLEČIAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRIST.^S 

akta. Pritaiko 'srtiii k 
"Oosrtact Imsts* 

2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 
Vai. pasai susitarimą. Uždaryta trse 

Ofiso teL — PB 8-2229 
DR. JANINA JAK&EVI6IUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

8856 West 6Srd Street 
Ptrmad.. antrad., ketvirtad. n* penkt 
auo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 va l 
r&k. SeStad. nuo 1 iki 4 v»X 

Ofi PO 7-0009, Bes. GA 8-TJ7S 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLas IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2056 W. OSrd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
b? ketv. nuo 5-7 vakare 
teL 778.2880, reaid. 448-8540 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D T I O J A 8 

Adresas 4256 W. OSrd Streel 
Ofiso telef. RE 5-4419 

Beatdendjos tetoL O B e-SSlf 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
0214 No. Westem Ave—i 
1002 Ne. Westera Avesjsje 
TeL atsakoma 12 valandų 

4894441 — Kl-4805 

Knyga gaunama 
Kaina |SJS0 

"DRAUGE" ir pas platintojna. 

Ir bato tek 082-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 
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Pavergtųjų viltys 

LAISVŲJŲ TIKROVIŠKUOSE SPRENDIMUOSE 
Rytų Europos pavergtos tautos, Kalba yra aiški žmogaus teisių 

kurios kadaise buvo laisvos vals- atžvilgiu. Kai buvo iškelta, kad 
tybės, į dabarties politiką ir savo Sovietų Rusijoje, Čekoslovakijoje 
ateitį žiūri neramiomis akimis, ir kituose komunistų valdomuose 
Tarptautiniuose susibūrimuose tų kraštuose tikrai yra pažeidžia-
tautų klausimas beveik nekelia- mos žmogaus teisės, tai net lais-
mas, nors ir liečiamos taip po- vųjų Europos valstybių pasitikėji-
puliarios žmogaus teisės. Net mas vadinama Rytų - Vakarų po-
Belgrado konferencijoje stipriai litika, kuriai vadovauja Sovietų 
keliamos žmogaus teisės, dažnai Rusija ir JAV, keičiasi geresne 
linksniuojamas ekonominis ir linkme. 
kultūrinis Rytų - Vakarų bendra- Tačiau nebuvo jokio aiškaus 
darbiavimas, bet pavergtieji net pasisakymo už tuos. kuriems tar-
neužsimenami, tartum jų visiškai tum atstovauja okupantas — pa-
nebūtų ar tas klausimas būtų jau vergtuosius. Jų žodis net viešu-
seniai išspręstas. moję nekeliamas, pridengiant 

JAV delegacijos narys prof. viską "detentės" šydu. Amerikos 
Joyce Hughes, kurio teisiškai pa- atstovo drąsi kalba stipriau su
grįsta kalba padarė gerą įspūdį jungė Belgrado konferencijoje 
laisvųjų kraštų atstovams, pažy- dalyvaujančias Vakarų valstybes 
mėjo, kad, "jeigu kiekvieno pilie- pasisakyti už žmogaus teises, 
čio ir kiekvienos tautos pagrindi- prieš religinius ir tautinius per-
nės žmogaus teisės nėra pai- sekiojimus. Bet tai nedavė jokių 
somos, tai negali būti pastovios vilčių, kad diskusijose tarp komu-
taikos, negali būti <užtikrinto sau- nistinio bloko ir laisvųjų lemtų 
gumo, negali būti tarp tautų tik- žmogiškos laisvės pabrėžimas, o 
ro bendradarbiavimo". Bet kad ne ekonominiai reikalai. Dėlto pa-
komunistai laiko pavergę tautas vergtųjų reakcija nėra nei palan-
ir jų žmones persekioja okupaci- ki, nei paremta viltimis ir pasiti-
nėje priespaudoje, net ir jis ne- kėjimu. Ji tėra tik nedrąsus 
paminėjo. Tiesa, jis priminė, kad, žvilgsnis į neaiškią ateitį, 
"kada net laiškai negali pasiekti * 
laisvai tos pačios šeimos narių, Kai pora paba kiečių Jugoslavi-
tai šeimų sujungimas yra griau- jos vyriausybės buvo išvaryti, A-
namas, o ne lengvinamas", bet merikos delegacija užprotestavo, 
ir šiuo atveju jis vėl nedrįso pa- nes tai buvo suvaržymas jų "pri
sakyti, kad tūkstančiai šeimų yra vačių organizacijų" atstovų, no-
išardytų ir per daugiau kaip tris- rinčių susisiekti su Amerikos de-
dešimt metų laikotarpį negali legacija. Daugiau panašių inci-
susijungti tik dėl komunisti- dėmų negirdėti — jugoslavai lai-
nės priespaudos ir žmogaus teisių kėši neutralios taktikos. Jie ne-
komunistų pavergtuose kraštuose leido pavergtųjų atstovų į viešus 
nepaisymo. susirinkimus, bet netrukdė susi-

Su pagrindu Europos spauda, siekti privačiai su įvairiomis de-
kaip rašo šveicarų "Die Tat", Iegacijomis. Atsirado ten ir Vliko, 
skamba pesimistiška gaida savo o taip pat latvių ir estų atstovai 
pranešimuose net apie laisvųjų Net rusų ambasadoj paliko laiš-
sutarimą ir pasipriešinimą ko- ką, skiltą Brežnevui. Bet tai tik 
munistinio bloko, besiginančio prošvaistės niūrioje tikrovėje, 
"nesikišimo į svetimo krašto vi- Nebuvo net tokios viešumos, 
daus reikalus" ginklu. Dar peši- kaip yra buvę Helsinky, kur pa-
mistiškiau žvelgia patys paverg- baltiečių suėmimas parodė pa-
tieji, kai viešame pareiškime net vergtų Pabaltijo kraštų laisvės 
Amerikos delegacijos vadovas pri- troškimus. 
mena, kad dėl žmogaus teisių Svarbiausia, šiuo atveju tik 
Rytai ir Vakarai neišsiskirs, o tik Europos spauda ir komunikacijos 
ieškos naujų būdų derinti savo priemonės duoda kiek atviresnių 
veiklą ekonominėje, mokslinėje ir kritiškesnių žinių iš Belgrado 
ir kultūrinėje srityje, kad žmo- konferencijos. Amerikos spauda, 
gaus teisių klausimas būtų išly- paprastai ieškanti sensacijų, šiuo 
gintas vadinamais Helsinkio įsi- metu nei sensacijų, nei ypatin-
pareigojimais. gesnių pareiškimų, nei apie susi-

* kirtimus smulkesnių žinių neduo-
Valstybės departamento in- da, tartum ta konferencija neturi 

formacijos tarnyba skelbia visą reikšmės. Labiau domisi būsima 
JAV delegacijos pirmininko am- Genevos konferencija, kur turės 
basadoriaus Arthuro Goldbergo tartis arabai su žydais, domisi 
įžanginę kalbą, kurioje jis nusa- ginklų apribojimo derybomis, o 
ko savo delegacijos siekimus. Jis ką jau kalbėti apie Egipto prezi-
pabrėžia pagrindinius vadinamo dento kelionę į Jeruzalę. Bet nesi-
Baigminio akto nuostatus. Tarp domi tautomis, kurios yra komu-
jų yra ne tik žmogaus teisių ap- nistinių rusų pavergtos arba sate-
saugojimas, bet h- kiti politiniai litinių valstybių teismais dėl 
įsipareigojimai tų valstybių, ku- žmogaus teisių reikalo teisiamos, 
rios Helsinkyje pasirašė susitari- Jei konferencijoje ir iškeliami 
mą. Jis pabrėžtinai pareiškia, Sovietų Sąjungos ar Cekoslovaki-
kad susitarimas ir jo vykdymas jos nusikaltimai žmogaus tei-
Europą veda į taiką ir sugyveni- <!ėms, tai komunikacijos priemo-
mą, o sugyvenimui reikią toliau nėse tematoma tik nežymiai ir 
išlaikyti detentės politiką. "Kaip neaiškiai. 
JAV politikos vienas siekimų yra Šveicarų "Die Tat" ir klausia, 
taika Europoje, taip šioje konfe- kodėl narsi Amerikos spauda sa-
rencijoje mes nesiekiame susikir- vo narsumo neparodo šiuo atvė
rimų. Mes čia nenorime ginčų, ju, kai sprendžiamas milijonų 
bet tik geriau pasikeisti idėjomis, žmonių likimas. Ar tai naujų 
kaip tinkamiau įvykdyti Baigmi- santykių mezgimas ir deten-
nį aktą". Ir dar toliau prideda, tės gerinimas, ar iš tikrųjų Ame 
kad tai yra tik pradžia, o ne rikos ir Kanados spuda nesidomi 
užbaigimas ar jau klausimų iš- pavergtaisiais ir komunizmo di 
sprendimas. "Tebus man leista sidentais? Išvadų dar nerei-
pakartoti pozityviausiais pasiry- kia daryti. Tačiau būtina žvelgti 
žimais JAV vyriausybės įsiparei- į naują politikos linkmę, kurioje 
gojimus tęsti detentę. Tebus leis- matyti tik ekonominiai, prekybi-
ta taip pat priminti mūsų pažiū- niai ir technologiniai reika-
rą, kad gilinimas detentės, gydy- lai. vadinamas kultūrinis bend-
mas Europos padalijimo negali radarbiavimas, o tik paskui juos 
būti atskirtas nuo humanita- eina žmogaus teisių gynimas. Šio-
rinių reikalų ir žmogaus teisių sie- je tikrovėja ir mažėja pavergtu-
kimo pažangos". jų viltys. PS. 

JAV IR EURO KOMUNIZMAS 
Pritarimas bet 

Vakarų Europos komunistų 
partijų tariamas ar tikras prole
tariato diktatūros atsisakymas ir 
demokratinių principų priėmi
mas kelia daug rūpesčių ne tik 
Maskvai, bet gal dar daugiau V. 
Europai ir JAV-bėms. Mat, Ita
lijos komunistų partija, kuri prieš 
metus laimėjo 30 proc. balsų vi
suotiniuose rinkimuose, dabaT, 
galima sakyti, kontroliuoja Itali
jos vyriausybę ir jos vykdomus 
darbus. Prancūzijos komunistai 
su stipria socialistų ipartija, tiki
ma, gali laimėti ateinančių me
tų rinkimus į parlamentą. Portu
galijoje ir Ispanijoje komunistai 
uoliai stengiasi padidinti savo įta
ką. V. Europos ir JAV vis daugiau 
intelektualų, žurnalistų ir poli
tikų linksta tikėti, kad JAV nie
ko negali padaryti sulaikyti šiam 
pakrypimui ir neprivalo mėgin
ti tai daryti, nes tas pakrypimas 
nesąs būtinai blogas. Eurokomu-
nistai esą skirtingi, jie atstovau
ją reikalingą ir, galima sakyti, 
demokratinę opoziciją, įspėjančią 
vyriausybes nuo klaidingų žings
nių. Nedaug kas pasikeistų, jei
gu sauja komunistų taptų Euro
pos vyriausybių ministeriais. 

komunizmui griauna demokratiją 
P. CAUčYS 

KANADOS LIETUVIŲ DIENA 

Politikai susirūpinę 
Tačiau kiti įžvalgesni ameri

kiečių politikai visas šias prielai
das laiko iliuzijomis ir įspėja Car-
terio vyriausybę bei Europos va
dus, intelektualus ir biznierius, 
tvirtindami, kad įsileidimas ko
munistų į valdžią iš karto griež
tai pakeistų Europos politiką ir 
turėtų gilių padarinių pokari
nio pasaulio struktūrai bei NATO 
sąjungai ir pagaliau pakirstų vi
sų laisvų tautų viltis, siekiant 
saugumo ir pažangos. 

Nuosaikūs amerikiečių politi
kai iš viso abejoja, ar yra išmin
tinga eurokomunistus laikyti ne
priklausomais nuo Maskvos. Ne 
tiek svarbu, kokiam laipsny jie yra 
nepriklausomai nuo jos, kiek 
svarbi (pagrindinė komunistų pri
gimtis. Mat. labai sunku patikėti 
jų pareiškimų apie nepriklauso
mybę nuoširdumu, nes tie pareiš
kimai supuola su rinkiminėmis 
perspektyvomis. Sunku patikėti, 
kad piancūzų komunistai, labiau
siai staliniškai nusiteikusi partija 
Europoje, iš tikrųjų atsisakytų 
sovietinio pobūdžio proletariato 
diktatūros, kaip tai jie padarė 
1976 m. partijos kongreso metu, 
kai iš 700 delegatų nė vienas 
nebalsavo prieš. Tuo tarpu anksty 
vesniuose kongresuose jie vien
balsiai pasisakydavo už proleta
riato diktatūrą. 

Komunistai tiki mažumos 
valdymu' 

Komunistų partijos visada lai
kėsi pagrindinio dėsnio, kad ma

žuma turi teisę pagrobti valdžią, 
kaip dirbančiosios klasės globėja, 
ir savo valią primesti didžiajai pi
liečių daugumai. Kaip galima pa
tikėti prancūzų, ispanų ir italų 
komunistų partijų pareiškimais, 
kad jos prisiderins prie demokrati
nės santvarkos? Juk prancūzų 
komunistų vadas G. Marchais 
laiko Bulgariją, Lenkiją ir Rytų 
Vokietiją demokratiškai besrval-
dančiomis šalimis. Tą patį tvirti
na ir Rytų Europos vadai, kaip 
pvz. vengru komunistų vadas E. 
Gero 1944 m, yra pareiškęs, kad 
komunistai nepritaria vienos par
tijos valdymo sistemai. Reikia leis
ti ir kitoms partijoms organizuo
tis ir veikti. 1943 m. Rytų Vokie
tijos komunistai pažadėjo valsty
bę suorganizuoti kaip demokrati
nę respubliką su visomis demo
kratinėmis teisėmis ir laisvėmis. 
Marchais kalba apie socializmą 
prancūzų tautinėse sparvose. Ta
čiau klausimas, ar atsidūrę val
džioje komunistai nepanorės de
mokratinę santvarką apversti auk
štyn kojom? Tiesa, po II-jo pas. 
karo komunistai patys išėjo iš 
valdžios Prancūzijoje ir Italijoje. 
Bet tai įvyko jiems esant labai 
silpniems, o demokratinei sant
varkai esant daug stipresnei. 
Griežtas Lenino visko cenzūravi
mo principas yra komunistinių 
partijų kelrodis. Vien tik V. Eu
ropa ir JAV tebesilaiko iliuzijų 
apie komunistinių partijų pri
gimties galimą pakitimą. Rytų 
Europoje pasibodėįimas, intelek
tualinis išsekimas, neveiksmingu
mas ir kvailas biurokratiškumas 
yra kelių dešimtmečių senumo 
pastovus Teiškinys. 

Bendradarbiavimo išdavos 

I tai pastebima, kad JAV ben
dradarbiauja su Sovietais, su Ki
nija ir su Rytų Europos komunis 

negalėtų santykiauti su V. Euro
pos komunistinėmis partijomis? 
Tačiau yra pagrindinis skirtumas 
tarp konfliktų sprendimo su prie
šininkais ir išlaikymo sąjungos su 
draugais. Tos sąjungos (NATO) 
pobūdis, tvirtina įžvalgūs ameri
kiečiai, turįs dorinių pagrindų, 
susijusių su bendrai paveldėtais 
demokratiniais principais, as
mens laisve ir įstatymais remia
mu valdymu, amerikiečiams at
rodys sujauktas, jeigu kai kurie 
NATO nariai turės komunistines 
vyriausybes. Dorinis bei politinis 
pateisinimas amerikiečių kariuo
menę laikyti Europoje bus su
griautas. Neišvengiamai įvyks ne
sutarimų dėl užsienio politikos 
tarp Europos ir JAV. Nors komu
nistai neneigia NATO reikšmės, 
jų dalyvavimas V. Europos vy
riausybėse susilpnintų NATO ka 

Pagrindinė Kanados lietuvių 
metinė šventė yra Lietuvių die
na. Ji surengta 23-čią kartą ir šie
met ji įvyko mažoje Londono apy
linkėje. Nežiūrint didelio lietaus 
ir nemalonaus šalčio, ji sutraukė 
apie tūkstantį dalyvių, nors pa
čiame Londone jon galinčių eiti 
gyvena tik per pusantro šimto, o 
visi kiti buvo atvykę iš kitų, kai-
kurie net iš tolimų apylinkių. 
Visa tai ir nuolatinis šios šventės 
pasisekimas dar kartą patvirtino, 
kad lietuviškumas Kanadoje ne
bando išblėsti ir kad K L. Bend
ruomenė čia tebeturi dar labai 
stiprias šaknis, o tuo pačiu — ir 
gražią ateitį. 

Spalio 7 d., įvyko jaunimo su
sipažinimo šokiai, šeštadieni — 
K. L. Jaunimo sąjungos suvažia
vimas su simpoziumu tema 'Kri
tiškas žvilgsnis į lietuvių jauni
mo įsijungimą į Kanados visuo
menę". Iš pranešimų žymėtinas 
J. Čegytės — Vyšniauskienės api-

rinę galią, priverstų pakeisti jo, būdinimas vasaros stovyklos, šie-
saugumo praktiką, priverstų su
daryti plačią V. Vokietijos ir JAV 
-bių sąjungą, grasintų Rytų — 
Vakarų jėgų pusiausvyrai ir su
griautų Europos vienovę. 

Specialistų manymu, komu
nistai randa pritarėjų ne tiek dėl 
savo stiprumo, kiek dėl savo de
mokratinių priešininkų susiskal
dymo ir neorganizuotumo. Jiems 
sekasi tik ten, kur demokratinė 

met įvykurios Kalgario apylinkė 
je. Atkreiptas dėmesys į nepap
rastą reikšmę tokios stovyklos Ka
nados vakaruose, kuriuose jau
nimas yra labai silpnai organi
zuotas, o daugumoje yra visiškai 
atitrūkęs nuo lietuviškos veiklos. 
Dėl įvairių pasikeitimų sudary
ta nauja K. L. Jaunimo sąjungo.: 
valdyba. Vietoj į vakarus išvyks
tančio J. Valaičio pirmininko pa
reigoms įėjo P. Kuras. Pasikeitė 

santvarka, atrodo, nesugeba iš- įr kiti pareigūnai. Šeštadienio va 
spręsti dienos socialinių proble
mų, kur centrai silpnai veikia ir 
kur visuomenė lieka neveiksmin
ga. Toks smurtas, koks dabar daž
nai vyksta Italijoje, daugelį iš 
nusivylimo paskatina remti ko
munistus. Iškerojusi biurokratija 

karą įvyko didysis balius, bendras 
jaunimui ir senimui, kuriame da
lyvavo apie 400 senimo ir 600 
jaunimo. Sekmadienį Šv. Petro 
bazilikoje įvyko įspūdingos pa
maldos, dalyvaujant iš Europos 
atvykusiam vysk. A. Deksniui, de-

apvilia piliečius. Intelektualai i šimčiai kunigų ir tūkstantinei 
smerkia pasiturinčią ir neveiks- • maldininkų. Pamaldų metu gie-
mingą visuomenę :r tat? pat ją 
smerkia už neteisingumą, kai ji 
nesugeba visiems užtikrinti gero
vės. 

Kokia išeitis? 
Ką JAV turi daryti, jeigu komu

nistų partijoms V. Europoje pa-
tinėmis valstybėmis, tai kodėl jos vyktų įsisprausti į valdžią? Be 

Demonstracijos prtei Sov. Sąjungos propagandinę parodą Los Angeles, 
Calif. " Nuotr. A. Gulbinsko 

dojo Montrealio Aušros Vartų 

abejo, tai nulems Europos rin
kėjai. Sakoma, kad JAV gali pa
drąsinti V. Europos demokratines 
jėgas, pripažindamos problemos 
rimtumą, jeigu komunistai pa
imtų valdžią, o ne pretenzingai 
besigirdamos, kad tariasi su ko
munistų vadais ir jų sėkmę laike 
neišvengiamu įvykiu. Nors taip 
nėra, bet JAV dvejopumas ir dvi
prasmiška laikysena gali sudary
ti tokį įspūdį ir sukurti mitą apie 
komunizmo neišvengiamumą. 
Yra politikų, smerkiančių JAV už 
skatinimą europiečių nebalsuoti 
už komunistus, nes toks skatini
mas nuteikia balsuotojus balsuo
ti atbulai. Jie pataria ta prarme 
nieko nedaryti. Pakanka to, kad 
Europa žinotų JAV susidomėji
mą. Jeigu JAV jaučia pareigą pa
drąsinti politinę laisvę pasaulyje, 
tai nereikia sudaryti abejonės dėl 
išdavų tokiu svarbiu Vakarų są
jungos ateičiai ir kartu demokrati
jos ateičiai. 

parap. choras, solistas V. Veri-
kaitis h- jo vadovaujamas Ha
miltono "Aidas". Po to — foto pa
roda, plačios programos koncer
tas ir oficialioji dalis. Programo
je pasirodė dvi jaunos solistės: I. 
Černienė su lietuviškomis daino
mis ir arijomis ir viešnia iš V. Vo
kietijos V. Rakauskaitė su estra
dinėmis dainomis. Taip pat nuo
taikingų lietuviškų dainų pa
teikė Montrealio Aušros Vartų 
parap. choras, vadovaujamas 
prancūzės M. D. Roch, ir Hamil
tono "Aidas" su solistu V. Verikai-
čiu, jam vadovavusiu. Taip pat 
dalyvavo keturios taut. šokių gru
pės: Hamiltono "Gyvataras", To
ronto "Atžalynas", VVindsoro 
"Neris" ir Londono "Baltija". I. 
Černienei ir chorams meistriškai 
akompanavo J. Govėdas, o taut. 
šokiams — akordeonistai ir Lon
dono "Atspindžių" orkestras. 
Nors koncertas užsitęsė net tris 
valandas, bet jis neatsibodo, nes 
jo programa buvo labai įvairi ir 
vykusiai sudaryta. Kitą dieną Ki-
tehenerio TV stotis žinių metu 
parodė gražiai nufilmuotą aš
tuonnytį ir pridėjo, kad lietuviai 
sugeba rengti ne tik masines de
monstracijas, prisimindami depor 
tacijas ir reikalaudami žmogaus 
teisių, bet moka ir šitaip pasi
reikšti. 

Oficialioje dalyje Lietuvos gen. 
Konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzi-
nas pabrėžė, kad dabartiniai įvy
kiai rodą, kad išlaisvinti Lietuvą 
viltys dabaT esančios net dides
nės, negu anksčiau. KLB Krašto 
valdybos pirmininkas J. K. Sima
navičius pasidžiaugė tiek šios 
šventės pasisekimu, tiek ir dide
liu susidomėjimu Pasaulio Lietu
vių dienomis, įvykstančiomis To
ronte 1978 m. birželio pabaigoje 
ir liepos pradžioje: jau dabar esą 
užsiregistravę 37 chorai ir daug 
jaunimo iš įvairiu kraštų (iš 
Australijos virš šimto vien sporti
ninkų). Kvietė visus kuo gau
siausiai jose dalyvauti. 

Mūsų spalvingojo jaunimo šim 
tai, dalyvaują Lietuvių dienoje ir 
neboja ne tik tolimų ir vargin
gų kelionių bei blogo oro, bet ir 
sunkiai suskaičiuojamų poilsio 
valandų, praleistų gausiose re
peticijose, — aiškiai byloja už 
tai, kad išeivija nemiršta, bet ir 
toliau ryžtasi eiti tėvų pramintu 
keliu lietuvių tautos labui. 

E, Daniliūnas 

GLOBOJAMOS PARAFUOS 

Neturtingosios Chicagos pa
rapijos yra padalintos globoti 
stipresnėms parapijoms. 360-je 
pajėgesnių parapijų buvo pra
vestos rinkliavos neturtingo
sioms parapijoms, ypač mokyk
loms, paremti. Žmonės suauko
jo 850,000 doL 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS 8TABAKALNIS 
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DEVYNI VYSKUPAI 
PAS POPIEŽIŲ 

Šventąjį Tėvą oficialiai ap
lankė iš Bavarijos atvykę 9 vo
kiečių vyskupai. Paulius VI 
šia proga su dėkingumu prisi
minė katalikiškosios bavarų tau
tos nuo amžių liudijamą meilę 
Bažnvčiai b- i&rikimvbe Kns-

žmonių kruopščiai saugojamus 
religinius papročius, jų pamal
dumą j Dievo Motiną Mariją. 
Šventasis Tėvas paragino vo
kiečių vyskupus toliau ugdyti 
tautoje šj brangų religinį paliki
mą, ypač perteikiant jaunimui 
Kristaus Evangeliją, kuri at
skleidžia žmogui gyvenimo 

taus vietininkui žemėje ba'"&nj t-ris 

Salėje buvo tylu, lyg ji būtų tuščia. Jis matė, 
kaip atidžiai žmonės jo klausėsi Jis žinojo, kad pas
kaitininkas, kaip ir koncerto dainininkas, turi duoti 
ką nors papildomo, kai publika labai domisi. 

Jis pasuko į vėlesnius laikus, kada Rusijos caras 
buvo Čia sustojęs, vykdamas pasimatyti su Prūsijos 
karalium. Nuvykdamas ir grįždamas, jis čia ilsėjosi 
Kelmės dvare. Jj lydintis kunigaikštis spėjęs pamilti 
Gruševskio dukterį ir vėliau ją vedęs. Vėliau ji pasiė
mė globon du kirkės vargonininko Plėvės vaikus, iš 
kurių yra kilę keli garsūs Rusijos ministeriai ir gene
rolai. Tačiau 1831 metų sukilimo metu jaunesnysis 
Gruševskis stojo į kovą su rusais ir pralaimėjęs gy
veno užsienyje, išmokęs laikrodininko amato. Laikas 
nešė pakitimus visur: dabartinė Gruševskių šeima yra 
labiausiai prisidėjusi, pastatant šią naująją katalikų 
bažnyčią. 

Jis būtų dar ilgai kalbėjęs ir salėje vis būtų ramu, 
tik jam pirmininkas pašnabždėjo, kad paskaitą kitą 
kartą pabaigtų. Publika karštai plojo. Išeidami vienas 
kito klausinėjo, iš kur jis čia toks atsiradęs, kieno jis. 

ši paskaita jį išgarsino. Pats klebonas vėliau sakė
si, kad jis labai gailisi į paskaitą nenuėjęs. Esą. daug 
žmonių dar norėtų apie tai išgirsti ir jis turės dar pa-

I šakoti dangum iš Kelmės praeities. 

Karuža matė, kad pasitikėjimas ir susidomėjimas 
juo didėjo — jis darėsi visur reikalingas. Kapelionas 
pasiūlė jam važiuoti kartu su juo į Kražių atlaidus. 
Apsidžiaugė, nes apie Kražius jis tiek daug žinojo, jie 
buvo taip netoli, o jis niekuomet ten nėra buvęs. 

Važiuojant kapelionas pasakojo apie Kražių pra
eitį, ypač, kaip kražiečiai didvyriškai gynė bažnyčią, 
kovodami su rusais. Karuža apie tai viską žinojo, bet 
klausėsi pagarbiai — gal ką nors naujo išgirs. Jis ži
nojo, kad ne tik kražiečiai, bet ir jo artimieji ir žmo
nės iš tolimiausių apylinkių ėjo j tą bažnyčią budėti. 
Ji turėjo būti dieną ir naktį pilna besimeldžiančių žmo
nių, nes kiekvienu laiku galėjo atvykti daugybė rusų 
žandarų jos uždaryti. Buvo manyta, kad rusai susigės 
ir nepanaudos jėgos, radę tiek besimeldžiančių žmo
nių. 

Kelias ėjo per nuostabiai derlingus laukus. Vešli 
gamta bangavo dideliu derlium. Retai kur išlenda ne
žymios kalvos ir vėl susilieja su lygomomis. Tik prie 
pat Kražių — iškilęs milžiniškas kupstas. Stačiais 
krantais, dideliais medžiais apaugęs — kažkas nepap
rasto prie mažo lygumų miestelio. Sakytum, legendinis 
piliakalnis, tačiau jis yra perdidelis. kad jj būtų galėję 
supilti. Kaip Egipto piramidė, aukštai išniręs melan
choliškose lygumose, jis tėvynės tolimą praoitj mena. 
Ak, kodėl tas miestelis negalėtų būti ant tos nuosta
bios kalvos? Kodėl jis tik nedrąsiai glaudžiasi prie jos, 
lyg apsaugos ieškodamas. Gal ten kovojusių protėvių 
dvasios saugo jo neliečiamumą?.. 

Čia ir Kražantė nurimusi, prie Kražių rimties 
prisitaikiusi. Kiek ji spurdėjo anksčiau, surinkdama 
Žemaitijos kalnų vandenis. Čia ji savo vandenis r»m-

i neš* pro tą kalną tyliai, lyg ir paslapčia — jau jai to | 

gero užtenka. 
Karuža žvalgėsi po miesteli neramus. Kur tie 

rūmai garsiosios jėzuitų kolegijos, tiek daug metų čia 
veikusios? Ne, jų nė žymės čia nėra likę. Čia fizinė 
Kražių praeitis labai ištrinta. Tik apie tai daugiau 
skaičius, gali įsijausti čia praeities dvelkimą, gali su
tikti Motiejų Valančių, einantį į kalną su brevioriu 
rankoje, ten jėzuitus profesorius, gyvai diskutuojan
čius amžinąsias tiesas. Domėjosi ir siekė to pat, kaip ir 
jis... 

Tik bažnyčia, naujomis durimis, jėzuitų architek
tų statyta, tebestovi ant kalvelės, visokius laikus per-
nešusi, visokiems žmonėms tarnavusi. Jos išlaužtas 
senąsias duris jis matė vėliau muziejuje. Jis žiūrėjo į 
žmonių veidus, bandydamas Kražių praeitį pamatyti. 
Tai jų tėvai ir protėviai rodė tiek daug ištikimybės savo 
tikėjimui. Savo tikėjimą jie buvo labiau pažinę ir ge
riau supratę, tur būt, tų karštai diskutuojančių jėzui
tų dėka. 

Čia jis pamatė jaunojo kunigo Rimkaus veiklą. 
Tas žemaitis buvo puiki jėzuitų dvasios atžala: asketi-
tiškas, ypatingai apaštališkas, visą savo jaunystės 
energiją ir laiką skyręs kunigiškai veiklai. To darbo jis 

l ilgai laukė ir rūpestingai ruošėsi, iš kurso į kursą kil
damas kunigų seminarijoje. Atsidėjęs lavino net savo 
balsą, kad būtų aiškiai žmonių išgirstas ir suprastas. 
Dabar — jo didžioji rugiapiūtė... Jis ėjo į žmones su 
didele meile ir pasitikėjimu, ir žmonės tą jautė ir pra
dėjo jj mylėti. Jis atrodė ypatingai laimingas žmogus, 
nors savimi visiškai nesirūpino. Plaukai nukirpti 
trumpai, su paliktu mažu ežiuku ant kaktos, labai 
energingas, savo draugiškumu spinduliuojančiomis 
akimis tik Žiūri, kur ir kaip jis galėtų padėti. 
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KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

ni s vajus dar neužbaigtas , t a 
č iau Hamil tono Tautos f o n d a s 
mūsų la isvės kovai nutarė n u 
siųsti 3.300 dol. Tai graži d o v a 
na iš 2000 kolonijos. 

— Atv iros Kanados š a c h m a -

ŠALPOS F O N D O 
K O N C E R T A S 

I3£ltVL\I 
FLORIDOJE 

St Petorsburg, Fla. 
C L A S S I F I E D GU I DE 

klase- Pr iklauso moksle iv ių at-
k ų kp. B a i g ė Hamil tono litua
nist inę mokyklą, priklauso H L - ! t u p irmenybės bus H a m i l t o n e 
S K 'Kovas'*', kur žaidžia krep-Į 1 9 ? 6 m. l iepos 3-15 d. 
šinį . š i a i s meta is lanko 1 3 kla- j - Lapknčio 10 d. iš J o pa- I džio 3 ir 4 ^ n o m l ~ p a s i r i n k o St. j 

prade- ^ ^ ^ s t u d į j u o t i prekybos į šaulio pasitraukė eidamas S6 m e - j Pc t e r s burgą , Fla. žiedinio sezo-

I I 1 S C E L L A N E O G * B E A L I B ! A ! I 

V U K O SEMUi ARTĖJANT 

Viik'as šių metų seimui, gruo-

V E r r i M Ų KORTELIŲ REIKALU 

VTatinių kortelių naudo^naa yra j Savininkas parduoda 4 u kamb 
» gražus paprotys. Biznieriai jas pla- j m ū r . . ^ ^ rtmč^ Jiama c ^ 

aai naudoja. Bet taką ir visų luo- „„, y ^ ^ ^ j ™ , ^ ^ K e r a_ 
mų atstovams turėta gražias via-

damas kiekvieną rudenį pinigi 
nį vajų bei rūbų ir apavo rink 
liavą. dažniausiai 

administraciją. tus a.a. Tonas Burinskas. Vel ionis a o akivaizdoje. S:. Petersburgas 
Aldona Stabingytė baigė St. | buvo ankstyvesnės kartos ateivis, { j^ėpuoja šilima" orė ir vandenyje. 

bendru pasi l inksminimu. • • V ^ S M a r y &1011**)0* & k l a s e i r i t a d l r ^ " ^ m a s giramiu yra K - į Antra vertus Lietuvi} klubo 
irumu, kartu Hami l tono l ituanistine mokvk- ; sibiaškę po Kanada, JAV ir U e - i iA , . „ i „ ~ ' „ - . ' „+;A, ę po Kanadą, JAV 

pristatant j a m e kolonijos abi- l ą p a k l a u s o skautėms, da inuo- ; tuvą. Palaidotas iš angl ikonų 
tunentus . Hamilton iečiai pilnai j a «Mdo» c h o r e dalvvaudama bažnvčios. Mūsų užuojauta pV 
supranta Š F darbą ir t ikslus, ^ ^ ^ - E ^ ^ k p i e t inę ! minėms. 
tad ir lapkričio 5 d. Jaunimo Amerika. Šiais meta i s lanko 13 > — Kariuomenės šventės m i n ė -
centro salė b u v o p i lna jaunimo k l a s ę Q ^ g u g į ž a d a r u o š t i s j imą š iemet ruošia D L K Alg ir -
ir vyresnės kartos svečių d a r b t d m p r i e š m o k v k l i n i o am-

Š. fondo pirm. J. P le inys . p r a ž i a u s ^ ^ 5 
dėdamas vakaro programą, pa- R } t a s t ab jngy tė ba igė S t . Ma 
dėkojo hamiltoniečiams už pa- L y gimnazijoje" 1 2 klasę i r Ha-
ramą kilniame darbe, pažyme- miltono l i tuanist inę mokyklą. 
damas, kad šiemet Lenkijos ir p ^ ^ g o skautėms, dainuoja 
Suvalkų trikampio l ietuviams 
buvo išs iųsta 160 siuntinių.! . . . . _ L a n k o 3 t Marv 
daugiau 3.000 dol. vertės. p a - į į g H K studijuos, dar ne
remta Vasar io 16 gimnazija, ! 

sušelpti pagalbos reikal ingi lie 
tuviai. Pasidžiaugęs gražiu abi

ša
lė sudaro .geras sąlygas atidaro
majam posėdžiui ir banketui va
kare — gruodžio 3 d. 

Vlik'as nesuklydo kreipdama
sis į St. Petersburgo prieš kelis 

metus įsikūrusį Akos skyrių. Sky
riaus valdybą sudaro pirm. dail. 

do šaulių kp. lapkričio 26 d. Jau
nimo centre. Sekmadienį A V p a . 
rapijos šventovėje bus šv. M i - j A. Rūkstelė, vicepirm. R. Klei' 
šios. Visos organizacijos prašo- į v a , sekr. O . Galvydienė, ižd. A. 
mos dalyvauti su savo vėliava. 

— Karių-ramovėnų visuotinis 

tinęs koneles. 
Kreipkitės i "Draugo" adminfe-

traciją visais panšiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
me 

VLADAS J U O D E I K A 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmas tėvijoje ir tikrovėje 

l-mas tarnas 

"Aido" chore, da lyvavo i švyko- susirinkimas aptarė e inamuosius 
reikalus, palikdamas pereitų m e 
tų valdybą toliau vadovauti H a 
miltono sk. 

K.B. 
apsisprendė. 

"Rita Urba i ty t ė nebuvo salė
je, tad i r žinių negauta, 

tunentų skaičiumi Hamiltone. J ' ~^ 
pirm- J. P le inys į sceną iškvietė Abiturientus pasveikino prel. 
abiturientus. J. Tadarauskas, pažymėdamas , 

R o m a s Budininkas baigė Ka- j k a d pažymėj imas y r a r a k t a s j 
tedros berniukų gimnazijoje 12: tol imesnį mokslą, ragindamas 
klasių ir gavo premiją i š gam-1 jaunuolius siekti pačių aukš ty -
tos mokslų. Priklauso at-kų į bių. Padėka priklauso ir t ėvam, 
moksleivių kp. , y r a baigęs 10 j kurie skat ino s a v o vaikus prie; į į g ] ^ įr y e _ 
klasiv Han l tono V y s k . M. Va-(moks lo , aukojant savo j ė g a s i d a m ą . . p a v a d i n t ą » r > v i v e i d ė ru-

i siška meška", kuriame rašo, kad 

DVIVEIDĖ RUSIŠKA MEŠKA 

Vietos dienraštis "The Specta-
ror" kelių savaičių bėgyje patal 
pino ilgus straipsnius apie Lietu
vą, ypatingai atžymėdamas riau
šes Vilniuje. Po savaitės tas pats 

Tai kapitalams veikalas — Mark
sizmas teorijoje, Markso ideologinis 

1 formavimasis, dialektinis materializ
mas, marksistinė ekonomika, mark-

Plepys, ypatingiems reikalams 
narė I. Valauskienė. Skyrius vei
kia sėkmingai ir taikiai su klubu į sfetmė politika, religija ir moralė 

marksizmo šviesoje, vertybių hierar
chijos suvuigarimmas ir socializmo 
problematika. 

aukos vonia. Visur kmmai. Garažas. 
59-ca ir Kolmar. 735-5C41 

ir visomis organizacijomis. Iki 
šiol, kiek žinoma, beveik visi 
darbai atlikti arba paruošti sei
m o dienoms. 

iančiaus l i tuanist inėj mokykloj. 
Priklauso H L S K "Kovas", kur 
žaidžia krepšinį. Šiuo metu 

sunkiame f iziniame darbe. K L ; 
B - n ė s Hami l tono ap . valdybos i 
pirm. K- D e k s n y s linkėjo abitu-

lanko Katedros gimnazijoje 13-! r ientams sėkmės , neužmirštant 
tą klasę ir baigęs žada studi
juoti chemijos mokslus . 

Arūnas Antanai t i s baigė taip 
pat Katedros gimnazijoje 12 
klasių. Arūnas priklauso skau
tų organizacijai, H L S K " Ko
vas", žaisdamas krepšinį , o 

•pereitą mėnesį (vedamasis pa
rašytas lapkričio 8 d . ) , ta io ka ip 
ir 1940, 1956 ir 1972 metais Lie 
tuvos sostinėje Vilniuje įvyko 
patriotų įkvėptas priešsovietinis 
protestas. Žygiavusi min ia dras
kė rusiškus propagandinius š ū 
kius, degino milicijos maš inas , 
daužė langus. T a s viskas prasidė
jo futbolo rungtynėse, šaukiant 
"rusai eikite namol" 

"The Speetator" pažymi , kad 
vidiniai reikalai pasaul in iame 
komunistų rojuje nėra tokie gra
žūs ir vieningi. Lietuvos gyvento
jai parodo naujus socialiniai n e 
priprastus kelius, švenčiant 6 0 -
-metų rusų revoliucijos sukaktį. 

Sovietų Sąjunga yra didžiulė , 
sudaryta iš 15-kos t vad. respub
likų valstybė, tačiau kontroi iuo-

ir l i e tuviškos ve ikos , o ypač ko
v o s už L ie tuvos laisvę. Banke
lio "Talkos" pirm. V. Leparskas 
kv ie tė t a i p pat stipriai įs ijung
t i į organizacinį gyvenimą, ne
užmirš tant ir bankelio Talka. 
H L S K K o v a s pirm. K. Baronas 

taip pat Katedros gimnazijos džiaugėsi , kad abiturientų tar-
nnktir.ė je. Lanko 13-tą klasę, pe yra k lubo jauni, tačiau labai 
tačiau dar nežino k ą studijuoti- g e r i krepšininkai, palinkėda-

Vidas Kairys ba igė Sher-:- m a s j iems taip pa t gražių lai-
wood gimnazijoje 1 2 klasių. Pri . mėj imų sport iniame kovos lau-
klauso moksleivių at-kų kp., j ke . Visi abiturientai buvo apdo-
eina pirmininko pareigas , pri-1 vanot i "Lithuanians in Cana-
klauso tautinių šok ių grupei, i <2a» knyga. 
baigė vietos l i tuanist inę mo- ša lpos fondo pirm. J- P l e i n y s 
kyklą. Šiais meta i s lanko South ta ip pat palinkėjo abiturien-
Mount gimnazijoje 13-tą klasę, t a m s sėkmės gyvenime, pa-
Baigęs numato studijuoti elekt dėkodamas msgr. J. Tadaraus-
ros inžineriją. 

Angelė Kriv inskai t? baigė nuomos šalpos reikalams. 
S t Mary gimnazijoje 12 klasių. • Meninę programos dalį atl i- j y * Kaukazo, 
Priklauso skautėms , dainuoja ! k o Clevelando Neri jos vokali-
"Aido" chore, dalyvavo g a s t r o ; n į g v ienetas, vad. Ri tos Čyvai-
lėse Europoje ir P i e t ų Ameri- tės_ Tik "dešimtukas", tač iau 
koje. Angelė taip pat baigė ] a D a i g e r a į techniškai apvaldy-
Vysk M. Valanč iaus lituanisti- t a s jaunos dirigentės. Progra-
nę mokyklą ir jau antrus me- m ą pradėjo "Devynbalse", "Mo 
tus lanko Toronte Aukštesniuo- tū le mano. širdele mano", "Kas 
sius Utuanistinius kursus — 13 b T l s . močiute", "Bernelis mū- J susipratimų. Prie to — rusai pa -
klasę. Baigusi gimnaziją. An- s ų » _ v i s o s aranžuotos R. Čy- į <3« pnsidejo, padedami e k o n o m i -
gelė galvoja apie daugel į sričių. v a i t ė s . Clevelando Nerija pali-1 n i a * I r ginklais svet imoms . t a u -
bet ką pasirinkti — dar neapsi- k o l a b a i g e r ą įspūdi, inešdamos toms, pav. Somalijoje, Afrikoje, 
sprendė. tą vakarą, daug jaunuoliško j lotynų Amerikoje. Ta i didžiausia 

Ramoną Kvbar ta i t ė baigė St. dž iaugsmo į Hamiltono l ietuvių ; 'ronija: rusai padeda s v e t i m o m 
S t Marv g imnazi joje 12 ir 13 g e n i m ą - Grojant J. Va ič iaus : tautom, tačiau savo ribose jie po -
klasę kartu. P r i k l a u s skau- ;

 o r k e s t r u i . jaunimas (o jo būta ! utiniai, ekonominiai , kultūriniai 
tems, šoka t a u t i n i u s šokius, i daugiau ka ip senimo) ir v y r ė s i JPaudz:a tautas, ^ numalš indami 
dainavo mergaičių chore " A M * , kar tos atstovai bendrai ! bet koki tautini judėjimą. T a n -
das" ir su j u o koncertavo Eu- l inksminosi . K. Baronas f«» n- Kariuomene uzeme Rusi - j 

I jos satelitus — Vengriją 1956 m . | 
ir Čekoslovakiją 1968 m. — g i n k 
luoti kariai numalš ino palyg inus 

kui už paaukoj imą dalies sa lės | Jama rusų. I jos sudėtį į e ina trys 
Pabaltijo tautos, trys s l a -

penkios Az i -
os respublikos ir pati Rusija. 

Daugumas kitų taut inių gru
pių yra į ska i tomos į t ų 2 5 0 Tnil 
žmonių masę . 

Rusai nori parodyti pavyzdį 
santaikos, tačiau jie patys turi 
labai daug mažų ir d idel ių a e -

Vlik'o Teikalų vedėjas J. Audė
nas yra pastoviame ryšy su dail. 
A. Rūkštelę, kuris organizacijų 
atstovų buvo išrinktas sudary
tos seimui ruošti komisijos pir
mininku. PreL Jonas Balkūnas bu 
v o pristatytas Lietuvių klubo na
riams, kaip Vlik'o seimui ruošti 
komisijos garbės pirmininkas. 

Ruoš imo komisija Vlik'ui pa
vedus, yra išsiunt: nėjusi per šim
to pakvietimų į seimą ir į banke
tą. 

Vlik'o seimo metu St. Peters-
burge bus parengta lietuvių me
n o paroda Bayfronte atidarant et
n inėms grupėms naujai pastatytą 
pastatą. Ga l im pasididžiuoti lie
tuvių aukštu įvertinimu. Vlik'o 
atstovai, bei svečiai turės progos 
aplankyti parodą, kur dalyvaus 
reporteriai, miesto valdžia ir te
levizijos atstovai. 

O. Galvydienė 

nedidelius neramumus Vilniaus 
gatvėse. 

Viskas įrodo, kad Rusija ir to
l iau nešios dvi kaukes: laisvės 
užsieniui ir prispaudėjos namuo
se. U ž tokį puikų vedamąjį Ha-1 

Knyga 720 pusi., kietais virselJfia. 
Kaina su persiuntimu $1555 Ameri
koje. Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St^ CMcago, DL CK29. 

PACRAGK EXPRESS AGESOT 
M A R U A \ O K E K I E X e 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai patceidauiamos geros itBkm 

prekes. Maistas & FaropoB muBBtuĮ. 
2«08 W. 69 St, Chlcago, UL «0«2» 

TEL. — T A 5-2TS7 

MARQUETTE PARKE 
5 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 

Garažas. $19,750. Arti 71-os f 
Campbell. 

Mūrinis — taverna ir 2 butai. Ga
zu šadymas. Žemiau $40,000. Arti 
71*08 -ir CaSforroa. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — m ė m e Taz 

Netariatas — Vertima. 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

<455 S& KedziB An. — 77S-223S 

Mūrinis. 5 metą. 4 liuksus butai po 
4 kamb. Kabiaetų virtuves. Kera
mikos vonios. Sausas rūsys. Nuo
ma $260.00 už butą. Namas Oak 
Lawne prie 97-os už Cicero. Labai 
gera vieta. Geras namas. Geras 
pirkimas. Reikia parduoti. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
Pfi 8-6&16 

M. A. š I M K U S 
NOTAKV PCBMC 

IKCOME TAX SERVICE 
43S9 So. Bfapknvood, teL 254-7490 

Taip pa«. daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

P t t lETVBSS PRASTMAI ir 
kitokie Mankai. 

feNTJOMOJAMA — POR KĘST 

Cicero iSnuom. 5 kamb. (2 mieg.) 
butas 2-me aukšte. Suaugusiems. 
Atskiras ceetr. šildymas. 863-9849 

L A O B A N G E PARK 
St. LoBlse De Marffiac 

1 Bedroom — $220 up 
2 Bedroom — $240 up 

APARTMENTS INCLUDE: 
Air Cornlrtiomng, Free Heat, Sauna 
Batb, Oljmipic s&e pooL 

SuitaMe for Adults — No Pets, 

THE HOWAKD MANAGEMEKT CO. 
1639-̂ 2 Forest Road, LaGrange Pk, 

TEL. 354-3542 

PBOGOr> — O P r O R I F S T n B S 

W E l i ESTABUSHED 
Ptambing Shop <• Skte > 

"W}th 6 rm. raodero apt. above shoo. 
2 truck brick garage. Logan Souare 
Area. Mušt be seec to appreciate. 

Omat Seticmg — Cail 342-1240 

mmnnumitiiifHiiiiHmiiimimtMifHHi 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname lr vaškuojame . . . ^ ^ „ ^ , - .„ _,t,x»» ^a^^u, 
... , .. UUKD erovus z-ro auK»ro nuirinis 

i. B U B N Y S — TeL K E 7-ol68 į yiiiryii, 2 maš. g»«^^? Marquette 
(ll!!Ullli:t!i!Hni!»lir»rHt 

mHKiHHi!!i!miiimiH(miHiiiiiifii!tiini 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymus 

2846 W 69th S t , teL 776-1486 
tllĮliHilIimilllimiUlUimUUBUHHIIHN! 

mi l tono dienraštis susilaukė iš 

lietuvių padėkos laiškų. 

K. Baronas 

imiium 

iiiiiiiiiiit iiiumHiiiHiimnHiimmM 
M O V I N G 

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitua daiktus. Ir B toli miesto lei
dimai lr pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8081 
HiinufiMtiiiiHiiiimiiiiiHiiMiiiiiiuiiran 
iiiiuifiiMiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHH 

Įvairtn prekjh; paairinktonaa nt-hm»-
I iriai iš nrasę sandSUo. 

COSM08 PABCKLS EXPSES8 
SIUNTINIAI Į UETUYĄ 

: S3S3 S. Halsted SC, Ctd<a«co. d . «0MS 
2.*V01 « . (tattt &L, CbicaKO, IIV «0«M 

irlrt.: W.V2TR7 — 2M-SS9A 
llllilUMtHIIIIIIIIIIIUIIIttIIflUIIIIIIIMtiniM 

Pke. 
Geru namas, dar geresnes paja

mos. 3 butai ir biznis. Brigbton 
Pke. Paskubėkite. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — tncome Tax 

2961 W. 63rd Street — 436-7878 

M . L 1 
M A B ą U E T T E P A R K E IR 

P I E T V A K A R I U O S E 

• M B S M€»MAL ARTS. 
S2I3 W. S3vd Slrett 

TeL WA 5 - 4787 

ropoję. Baisrė 10 k las ių Hamil- T R r M P A I 
tono lituanistinėje mokykloje . ! 
Ramoną aktyviai re iškias i jau-! — Spalio 31 d. i š nedidelės 
nųjų liberalų partijoje Hamil- Hami l tono kolonijos j amžiną 
tone. kur eina prezidento parei- gyvenimą iškel iavo a. a. Jul ius 

įOtų gydvto tai 

itHiuuMiiinMiimuttmti-

10% — 20 •-, — SO% plgtKO inok&dt 
ui apdranda nuo agatas lr —tomo 
bilio f"-

F R A N K Z A F D L I S 
SSOSMj W<*4 »5th Strce* 

Ovkago, IUinol<< 
TeL — OA «-S« VI 

iiiiimiiiiiimiiiii 

SIUMTINIAI I UETUYA 
ir kitas krašto 

NEDZINSKAS. 4465 Arcfcr* Ata. 

Budraitis Redly Co. 
DRAT7DTMAI {VADUŲ BŪSIU 

BTJTŲ NTJOMAvTMAS 

Parinkaime gtuomminlruB. 

4243 W. 63xd S t , teL 7674)600 

VIENOK MARQUETTE 
PARKAS GRAŽUS 

WANTJ5D DEALERS to 
apiayed foam insukatioB in osa & 
new boildmgs. Tremendous e&ergy 
saver. Ever> heme and buildiog 
ovraer can use it, and can save up 
t o 50% of their faeating bills. We 
are tbe only manufacturer that 
trains how to install with on the 
Job training and by factory ex-
perie&ced installers. No fees of any 
kind W e are interested only in 
selling t b » foam insulation that we 
manufacture. Can be applied all 
year round. Write: 

DIFERIAL OOATTNGs. A N D 
CHEMICALS 

4700 WissahlchoSt Ave. 
PMladelpkia. Pa 19144 

Mr. W a n « a — (215) 844-0708 

HELP WANTED — M O T E r a i 

Reikalinga moteris prižiūrėti mote
rį invalidę. Gyvent vietoje — kam
barys, Tn«jg*ft« ir atlyginimas. 
Skambint po 6:3o v. v. teL — 

434-9589 

VYRAI IR MOTERYS 

EXPERIENCED eooics 
NEEDED rMMEDIATELT 

Esceuent benefits and oonditiomv 
Apply in person. 

POPPIN FRESH PIEŠ 
425 N . Harlem, Oak Pails MMI 

B > M i l I I I I I M I M 
HELP W AVTED - VYUMl 

į m N u »« m—^—Bs— 
SHtET METAL MAH 

With heatmg and air conditionmg 
«ervke background. Ezperieaoed 
only. Nortb Side locatkm. 

PT1KT DOVANA ftVEN«C 1 

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

— l i l e l t e — 

LiETcvir; mmimĘ TOBCTRE 

NatjJaiUs Testamsotea yt% 

įMuMMiMiniiimnn>HHiHWMHiimmmiMmw>wiwm 
gss . Šiuo metu studijuoja Lon- Budnikas , e idamas 67 m. Vel io- -
dono un-te. pasir inkdama poli- n į s nepriklausomoje Lietuvoje i 
t inius mokslus. tarnavo policijoje, o Vokiet i jo- £ 

Raimundas Kybartas baigė j e g y v e n o Wiesbadeno s tovyk- 5 
Katedros berniukų gimnazijoje loję. Hamiltone dirbo The S t e e l S 
12 klasių. Priklauso HLSK "Ko c 0 . fabrike, turėdamas gerą t 
vas", kur žaidžia krepšinį- Rai- balsą g iedojo A V parapijos cho S 
mundas taip pat žaidžia Kated- re p 0 ne la imės plieno fabrike 5 
ros gimnazijos rinktinėje ir yra , (buvo nupiauta koja) ve l ion is š 
vienas geriausių žaidėjų. Baigė g a V O lengvesnį darbą, galvoda- £ 
Hamiltono l i tuanist inę m o k y k - ' n ^ a p į e pensininko dienas . = 
lą. Šiais meta i s lanko Katedros i Deja , antras š irdies s m ū g i s pa-; S 
13 k lase ir baigęs žada studi- \ forto j o gyvybę . Pala idotas S 
juoti teisę. \ i š A V šventovės l ietuvių kapi- s 

Vanda Petkūnaitė baigė Scot j riįS/& p , ^ Toronto. Mūsų užuo- S mtnota 
Park gimnazijoje 1 2 klasę. Pri j a u t a žmonai, broliui ir k t . gi- j g 
klauso skautėms. Lankė l i t u a - m i n ė m s . tį 
nistinę mokyklą. Dainuoja mer j Vilniaus dienos minėj imas 11 &*** P*«>«» 
gaičių chore "Aidas", dalyvau- a p . valdybai atnešė 210 dol. | 
dama išvykoje į Europą ir pie- n u 0 s to lk>. | 

— Kristaus g imimo ir N . Me S 
tų proga sveikinkime gimines ir į s 

itttHiiiniiftimiifmiiimi£ 

•nmoB pBAOoacra i 

CUeaąo, 111. 0MS2, tehC. 9S7-M0I 
nmn iiiiitm mĮĮmMMMmii"»*M""*"M*« • 
IIIIIIIIIUIIIHIIIIlilIlHIIIIHinilimiUHIHIU 

NAMŲ APŠILDYMAS 

17 BMta *raodi»- 2 arto 
mftr. garaias. Nupirkus tuoj) galima 
keltie į ęražųit Maro-ietie Ffcą. No-Į 
riBtieji prašomi paduoti savo telefoną! 
8kidHoms deryboms. 

MfiraR. 2-?p auklių C kambarin. 2! 
anto m&ro garažas. Gabm rankų gali' 
būti ateauSntas. Maniaette Pke. Kai
na $25,000. 

toteme, svarm 2-jkj batą mūras 
pieta Bn^mtoo PICP. Akimis, langai. 
Atsldri gazo ^BdymaL Dviguba? ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. į 

DUdto maro hnimalwi ant plataus 

Calt 743-4455 -

— 

D f H K S I O 

FELIKSAS RREnfKfttS 

tt „ 

Ir 

Uala Vertimas padaryta* gm&a H»tu»lii kal l». 
atrdoodasia prieinama v»f—į 

formate į'itam ki«tatt virte- į 

_ Tat^ao t»«-ntMi tr «mdedn 
S i «TO». Ptgtei tšTaMo mtpai 
S perdirbu d€t duja. Idr«te 
S ! •tytaviMJ. Kretpda — 

1 A. BANYS — TtL 44? 48f>6 
g j iiiHHniiiinimiinuiiii 
1 iiiiuiiiiiiiiiiiiunmiHii 

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

d«k* laM« E 

1 W — i 
r.nnttoul. (Kitur 

I 
Apdrsvttafl ĮI»II1IIIIIIHIJIH— 

|v«iriq a*s*tnrm 

TeL — 876-18^? 
876-5996 

mmimmm 

tinę Ameriką, Šoko tautinius 
iokius . Šiemet lanko Mohawk 
kolegiją, ruošdamasi būti tei-
gejo — advokato padėjėja. 

Juozas Sadauskas baigė Ka-
tedrot benuukų gimnaajojs 12 

pažįs tamus pinigine auka m ū s ų į: 
la isvės kovai. Hamiltono Tau
t o s fondas visų sve ikintojų pa-
v&rce& patalpina Kanados i ie tu-

DIAIGIS 
4545 W«»t B3id Street 

MA29 
• KMIIIIHI IMI 

Perskaitė " D n * | " . dnki le I ntiems 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų Ir vandens 

SDdytuvų specialistai. Virtnvea lr 
vonios kabuietai. Keramflcos ir k t 
plytelės. Glass blocks. Binkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vai ryto arba po S 

SERAPINAS — 77&4KMS 

sklypą Gazu šildymas. Marquetta 
Pke. $25,730.00. 

outif .rvamogas maro HUBUI 
apie $22.000 metimų pajamų, naujas 
*tojto&. gazn AUdymas ir elektra. Mar-
quette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
n a — t a i atradimas. 

Dviejų butų, gelsvų plytą, 18 me
tų modernus namas ir ekstra dideli3 
muro garažas. įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas 8<50,000. 

Biznio prflcy^al. restoranui ar ofi
sui, didelis patoeus namas ant pia-
tma sklypo Marquetre Pke. 42.900. 

tentas platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 Wtst7lst Street 

T«L 717-7208 ar 737-8534 

VerduStę *T>rjnrgą-. duokite 

t k i t i em, psmakmitvti. 

CSsrieriftrjs apaiasoks •kefb-

tja dtanzttltyje -Dranga- . 

Skambantis Laikas' 
Eilėraščiai 
— o — 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m 
Viršelis dail. A. Korsakakės-Sut-
kuvie&ės, Kaina, su persiuntimu 

Išsakymus stustl: 

ORAIMVAT*. 454A IV. « S T 4 8 t , 

Chioago, HL «0«29 
memmmmmmmmmamamKr^mr' 
MiiiitiiniiiuiiiiiTininYliniiitHHiniiiiiui: 

ANDRIUS NOiUMAS 

^̂ SANTAKA'' 
• 

15-ka novelių- B jų trys boro pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis daiL Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persrontuno 
$6.30. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W- 6Ssd S t n e t 
Clueago, BU. 00629 
iwwiiMiimtrninnii»iinmiHWiimttwiMi 

Apsimoka. AsTBtls dien. DRAUGI, 
nes fk pta&suaSal skaftostas Hs» 
taftą Mmntrtm gi sHHvmt fem. 

• 

file:///OKEKIEXe


PHILADELPHIA 
Phikdelphia, Pa, 

AUKŠTO MENINIO LYGIO 
KONCERTAS 

Atėjus rudeniui, Philadelphijoj 
pagausėja įvairių rūšių parengi
mai, suteikiantieji vietos ir apy
linkių lietuviams malonią dvasi
nę atgaivą, o rengėjams šiek tiek 
įplaukų kultūrinių, švietimo bei 
šalpos planų realizavimui. Pasku
tinis stambesnis kultūrinis rengi
nys, suruoštas Lietuvių namų va
dovybės, įvyko lapkričio mėn. 5 
d. Lietuvių namuose. Šį kartą m u s 
aplankė du vokalistai — solistas 
Vaclovas Verikaitis ir solistė An
gelė Kiaušaitė. V. Verikaičiui 
akompanavo muz. Jonas Gavė-
das, o A. Kiaušaitei — Connie 
Green. Tai buvo pirmas Verikai-
čio ir Kiaušaitės koncertas Phi 
ladelphijoj. Vakaro dalyviai su 
nekantrumu laukė jų pasirodant. 

Parengimą trumpų žodžiu at i
darė Vytautas Volertas, pareikš
damas, jog jis pavaduoja Vincą 
Šalčiūną, Lietuvių namų prezi
dentą, kuris betriūsdamas Liet. 
namuose yra sunkokai susižeidęs 
ir guli ligoninėje. Sol. V. Veri
kaitis koncertą pradėjo patrioti
ne J. Naujelio daina — Oi n e 
verk, motušėle (žodžiai Mairo
nio). Su pirma daina tarpe so
listo ir klausytojų užsimezgė glau
dus ryšys, kuris išsilaikė iki g a 
lo. Toliau sekė Pabėk, bareli (K. 
V. Banaičio), Rudenio arimas 
(V. Klovos), Ten, kur Nemu
nas banguoja ir Tinginė boba 
(St. Šimkaus). Ypatingai ilgi ap 
lodismentai tęsėsi po paskutinės 
dainos. 

Po to scenoje išvydome jauną, 
dainavimo mene Philadelphijoje 
besigilinančią, sol. Angelę Kiau-
šaitę. Ji klausytojus maloniai n u 
teikė 4 dainomis: Mano deiman
tas (J. Žilevičiaus), Tų mergelių 
dainavimas (A. Kačanausko), 
Žiburėlis (J. Stankūno) ir H u 
moreska. Sprendžiant iš plojimų, 
geriausį pasisekimą turėjo pasku
tinioji daina. 

Toliau sekė du duetai: Oi le
kia, lekia gulbių pulkelis (iš M. 
K. Čiurlionio preliudo duetui žo
džius pritaikė V. Verikaitis) ir 
Motinos valsas (M. Vaitkevi
čiaus). Akompanavo J. Gavėdas. 
Lidija Zerr, plač'ai besireiškian
čių visuomeninėje veikloje Char
les ir Aušros (Mačiulaitytės) 
Zerr duktė, sol. A. Kiaušaitei 
įteikė didelę puokštę gėlių. 

Po pertraukos V. Verikaitis pa
dainavo "Largo" iš simfoninės 
poemos "Naujasis pasaulis" (A. 
Dvorak). Toliau sekė arija iš 
operos "Simonas Juodaburnis" 
(G. Verdi), Udrio daina iš ope
ros "Pilėnai" (V. Klovos) ir Lau
ksiu tavęs ateinant (A. Raudo
nikio). Koncerto dalyviai savo pa
sitenkinimą reiškė ilgais ploji
mais. 

Antroje programos dalyje sol. 
Kiaušaitė originaliose kalbose (ita 
lų, anglų ir čekų) padainavo 3 
arijas: U n bei di iš operos "Ma
dam Butterfly" (G. Puccini) , 
Summertime iš operos "Porgy 
and Bess" (G. Gershvvin) ir Pil-
sen Rusatky iš operos "Susalky" 
(A. Dvorak). Arijose A. Kiaušai
tė atsiskleidė pilnu savo grožiu. 
Publikai ilgai plojant, dar pa
dainavo 2 dainas. 

Koncertą V. Verikaitis baigė 
3-mis pasaulinio garso kompozi
torių kūriniais: Tavęs nebemyliu 
(P. Tosti), Gasparo arija iš "Kor-
nevilio varpų" ir Markizo arija 
taip pat iš "Kornevilio varpų 
(R. Planąuette). 

V. Volertas apibūdino meni
ninkų pasiektus laimėjimus. Sol. 
A Kiaušaitė turi bakalauro laips
nį muzikoje, studijas gilina Phi
ladelphijoj ir ruošėsi operiniam 
dainavimui. Sol. V. Verikaitis 
esąs didelis vyras visais išmatavi
mais, vadovauja Kanadoje mer
gaičių "Aido" chorui, su kuriuo 
nesenai gastroliavo Pietų Ameri
koje. Jonas Govėdas turi baka
lauro laipsnį muzikoje, Toronte 
diriguoja <fVarpo** chorui, dažnai 
gelbsti V. Verikaičlut 

IR APYLINKES 
Koncertu buvo patenkinti ne 

tik eiliniai dainos mėgėjai, bet ir 
labiau išprusę bei reiklesni klau
sytojai. Tik gaila, salė buvo apy-

- tuštė. Tam. be abejo, yra įvai-
į i ių priežasčių. Svarbiausios, gal-
i būt, negalavimą", apatija, o kai 

kam gal ir trūkumas pinigo. Su 
I senatve, kaip sakoma, netenka
ma plaukų, draugų ir nebėra n o 
ro bendravimui. Jei panašūs da
lykai tęsis ir ateityje, nebus jma-
romi stambesni kultūriniai pa 
rengimai, kurie paprastai yra su
rišti su nemažomis išlaidomis. 

B. Vaškctitis 

ANTRO KAIMO VIEŠNAGĖ 

Lapkričio 12 d. Philadelphi-
jos i r apylinkių l ietuvius malo
niai nuteikė savo humorist inių 
škicų inscenizavimu "An t ra s i s 
karmas" . P i rmą kartą Philadel
phijoje "Antrą kaimą" matėme 

Lemonto lituanistinės mokyklos ilgametė mokytoja a. 
Lukošiūnienė (dešinėje) ir mokytoja Jadvyga Penčyiiem 
savaites mokykloje 

i. Jadvyga 
ties kelias 

ŠACHMATŲ 2INIOS 
— Belgrade, o ne čekoslova- j do tašką ant laiko. Trečiu baigė 

kijoje. kaip buvo mūsų skelbta, | Edvardas Staknys (NY) taip 
_ _ _ . . . , lapkričio 15 turėjo prasidėti pa t su 3 tš. Toliau rikiavosi Ka 

prieš 11 metų. į taiko sl inktyje baigminis pasaulio pretendentų j zys Merkis (Bostoną?.. Albinas 
mačas t a rp Viktoro Korčnojaus ; Sakalas, Juozas Radminas ir Vy 
ir buv. pasaulio meisterio Bori- ! tau tas Kulpa (visi tiys N"Y), SU 
so Spaskio. Ar j i s laiku prasi- j rinkę po 2 taškus. Po jų sekė 
iės , sunku pasakyti, nes Korč- i Zigmas Bliznikas, Elizabeth. N. 
no jus lapkričio 8 dieną pergyve j 
no keleriopą mašinos apsiverti
mą autostradoje ties Frauenfel-
du. Šoferis sunkiai sužeistas, o 

Ant ra jame k a i m e " keitėsi ž m o 
nės, o ypat ingai gerėjo progra
ma bei pasi r inktų dalykų atliki
mas. 

Šį kar tą scenoje pamatėme 
27, i š kasdieninio gyvenimo pa 
imtas , i škarpas . Švelnia forma 
buvo šaipomasi iš šeimyninio 

' T. Ir 16-nietiR Algis Kulpa 
(NY), pelnę po tašką Lentelės 
užbaigoje atsidūrė Juozas Vilpi-
šauskas (NY), gavęs pustaškį 
iš A. Kulpos. Pirmieji t r y s (Si-

imonaitis, Grauslys ir Staknys) 
išsikovojo RA skirtas labai gra-
čias dovanas. Geriausio jaunio 
dovana atiteko vienintėliui jau
niui Algiui Kulpai. 

Paliečiant ŠA lietuvių šachma 
tų pirmenybes, peršasi mintis, 
kad ateityje, siekdami sutraukti 
į lietuvių p-bes geriausias mūsų 
šachmatų jėgas bei didesnį da
lyvių skaičių, turime skir t i pi
nigines dovanas, kaip y ra daro
ma visose amerikiečių šachma
tų varžybose. Tuokart nebus 
vargo matyti lietuvių pirmeny
bėse bei turnyruose mūsų žymū
nus: dr. V. V. Palčiauską, P. 
Tautvaišą, P . Vaitonį, Škėmą, 
Žalį i r panašius. 

Kazys Merkis 
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leidimą, Medicare kortelę ar ki- 40 BE PASTOGĖS 

tą dakumentą. JSayre krautu-! j ^ n a m a į sudegė Chicago 
vių yra Chicagoje — Illinois ir Heights. Sužeisti 5 žmonės, li-
dar 25-se valstijose. ko be pastogės 40. 

NUOLAIDA 

Zayre krautuvės duoda 10 ch 
nuolaidos vyresniems kaip 65 
m. amžiaus. Reikia turė t i am
žiaus įrodymus, pvz., vairavimo 
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į DĖMESIO! KALĖDINĖ DOVANA Į 
f RADVILA PERKCNAS - LA (UOCONDA - TOSCA f 
| TTRANDOT - AIDA - LA J O V Ė - ANDREA CHENIER f 
1 CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLLACCJ E 

| S T A S Y S B A R A S , tenoras § 
is S tu t tgar t 'o Simfoninis orkes t ras i 
1 Dirigentas DARIUS LAPINSKAS f 

= Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- g 
E mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: = 

1 DRAUGAS, 4M5 W. 6Srd St., Chicago, m . 60629 f 
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gyvenimo nesklandumų, visuo
meninių veikėjų, nuotykių p a s 
dakta rus , advokatus, t a rnybo
je, kelionėje, Maskvoje ir t. t . 
I kai kuriuos vaidinimus įjun
gė i r mūsų iškilesnius darbuo
tojus bei organizacijas, kas va
karo dalyviams suteikė d a r 
daugiau juoko. Pr ie gražaus p a 
sisekimo prisidėjo ge ras rolių 
mokėjimas, graž i vaidyba, t i n 
kama muzika bei dainos ir ge
ras organizuotumas. 27 škicai 
pro žiūrovų ak i s praėjo per "Z 
vai. 15 min. Gal programa bu 
vo i r kiek per ilga. 

Korčnojus ligoninėje. Zuericho 
| dienraštis "Blick" XI. 10 skel-
į bia, kad V. Korčnojus žurnalis-
j t ams pareiškęs, kad t a i stebuk-
, las, jog j is liko gyvas, nes ma-
i šina buvo t r i ska r t apsivertusi. 
i Vėlesnėm žiniom, Korčnojus jau 
' išėjęs iš ligoninės. 

— Tarpt, turnyras Kraguje-
vace, Jugoslavijoj, pasibaigė jų 
dm Knesevičio laimėjimu: j is 
surinko 11 tš., čekas Jansa 10 V>, 
latvis Mednis (JAV i r Matulo-
viš (Jgs.) po 10, Radulov (Blg.) 
9y2 t š . Varžėsi 15 dalyvių 

— Š. Europos tautų turnyras 
Vy tau t a s Voler tas , Pie t . N e w j Gluecksburge užbaigtas šitaip: 

j Tersey L B apylinkės pirm., pa - j g v e di ja 1*%, V. Vokietija 16, 
• aidžiaugė, kad turėjome progos j Danija ir Islandija po 13H, Nor 
į skaniai pasi juokti , jog, progra- j v e g i j a 1 2 i / , i r Airija 11 tš 
j mą atl iekant, niekas nebuvo j _ Hartfordo, Conn. atvirose j 
C i s t a s . "Ant ras ka imas" a ts i - į pirmenybėse dalyvavo 211 žaidi-
žvelgdamas, j og mūsų kolonija i k ų i ^ į m ė j 0 tm Norman Wein-
yra mažoka i r pelnas sk i r i amas j s t e i n Bo^on , MA. J i s surinko 
gražiam tikslui, pasitenkino t i k 
kelionės apmokėjimu. Svečiai 
pa tys užsimokėjo net i r už n a k ' 
vyne viešbutyje, šią žinią v a 
karo dalyviai palydėjo griaus-

4V£ tš. . paklojęs iš Sov. S-gos 
atvykusį dm. Leonidą Shamko-
vičių (Izr.) ir k i tus . 

— ŠA lietuvių šachmatų pir
menybės Brooklyno Kultūros 

mingais plojimais. Ta i * W ^ | | i ^ XL 12-13 T i t an ike kuklų 
nuoširdi padėka už mūsų k o l o - j d a l y v i u s k a i č i ų ? v o s d e g m t į i š 

JNew Yorko. Bostono ir Eliza-
ibeth. N.J. Pasižadėjęs atvykti 

nijos reikalų suprat imą. 

" A n t r o k a i m o " sąstatą suda 
ro : J ū r a t ė J akš ty t ė , Dana Nol- j dr. A. Nasvytis iš Clevelando 
te, Juozas Aleksiūnas. Eugeni- j savo atvykimą a tšaukė dėl dar 
jus Būtėnas, Juozas Kapačins-
kas, Ju rg i s Riškus i r Romas 

bo įsipareigojimų. Buvo kviesti 
visi mūsų žymūnai, bet nepajė-

Stakauskas . Šviesas s u m a n i a i ' gė atvykti . Prieš pradedant pir-
tvarkė Jonas Kaunas . "Ant ro menybes. sveikinimo žodį t a rė 
ka imo" prievaizda y r a Algir- j Rytų apg. vadovė I. Jankaus-
das T. Antanai t i s . Tekstų auto- i kienė. paskirdama RA dovanas 

Almenas, Juozas j laimėtojams. Pirmenybės buvo r ia i : Kazys 
Aleksiūnas, Algi rdas Antana i 
tis, Kazys Bagdonavičius ir k i t i . 

P o programos vyko pasivai-
šinimas ir šokiai , kuriems g ra 
žiai grojo Jono Puodžiūno or
kest ras . Philadelphijos lietuviai 
didžiuojasi šiuo jaunu muzikan
tu, ku r i s y ra labai paslankus i j 
prieinamas kiekvienu atveju. 
Prie parengimo prisidėjo, k a i p 
ir visada, nemažai žmonių, b e t 
daugiausia pas idarbavo Jonas 
Skladaitis , Juozas Lukas i r 
Liudvika Norvaišienė. Rengė
jai y r a dėkingi Phila. lietuvių 
organizacijoms už skelbimus i r 
kitokią paramą. 

Vakaras , lyginant su anks
čiau buvusiais, pavyko labai 
gerai, nes su t r aukė per 200 žmo 
nių. Ruošė Phi la ir Piet . New 
Jersey LB apylinkių valdybos. 
Parengimas vyko Lietuvių na
muose. 

T R U M P A I 

— Vakaro metu Aleksandros 
Sabaliauskienės iniciatyva buvo 
suruoš ta gimimo dienos proga 
pr iėmimas t r im jubi l ia tams: 
Liudvikai Norvaišienei, Ado
mui Eparkevičiui ir Liudui 
*Mrvidui. Solenizantai. juos pe r 
garsiakalbį pasveikinus, pr ie 
vieno s ta lo su draugais praleido 

4 ratų, 50/2. Jas laimėjo Arūnas 
Simonaitis (NY) , surinkęs 3*4 j 
tš . iš 4 galimų, an t ru liko bosto- ! 

niškis Ričardas Grauslys su 3 į 
tš. , kai jis laimėtinoje partijoje ' 
prieš Simonaitį nelauktai prara-

— Gruodžio 11 d., sekmadie
nį, tuojau po lietuviškų pamal
dų (apie 12 vai.) Šv. Andrie
jaus parapijos salėje Vinco 
Krėvės šeštadieninė mokykla 
ruošia kalėdinę eglutę su gražia 
programėle. Atvyks i r Kalėdų 
senelis. Į parengimą maloniai 
kviečiami ir ne mokyklos vai
kai bei suaugę. Visi bus pa
vaišinti skaniais pietumis. 

— Lapkričio 19-20 dienomis 
LB švietimo tarybos suruoštoje 

! Rytinio pakraščio mokytojų 
j konferencijoje, įvykusioje Kul-
' t ū r o s židinyje, New Yorke, iš 
Philadelphijos V. Krėvės litua
nistinės mokyklos dalyvavo 9 
mokytojai. B. Vaikaitis 

BEVERLY HTl.r.S GfcLTNYČIA 
Telef.: PR 8-08S3 Ir PR 8-08S4 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE DABY STOVE 

9918 Southwest Rwy. Oak lawn 
TeL 499-1318 

— Ge'.ea r^oms progoms -

PAULINA ZAURIENĖ 
Gyveno Broadvi<-w. Illinois. Daugelį metų gyveno Cicero. 

Illinois. 
Mirė lapkr. 20 d., 1977, 1 vai. popiet, sulaukus 99 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Oželi-j kaime. 
Amerikoje išgyveno 78 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Malvina Petrąvi-
čienė. žentas Jonas ir šeima ir Seselė M. Evangelistą, kazimie-
rietė, 3 sūnūs: Juozapas. Jonas, marti Joana ir šeima, ir James, 
marti Genovaitė ir šeima, sesuo Ona Narsutienė, 15 anūkų, 29 
proanūkai ir 7 pro-proanūkai. kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Kazimiero Akademijos rėmėjų draugijai •— 
amžina narė. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 
Cicero. 

1410 S. 50 Ave. 

Laidotuvės įvyks treč.. lapkr, 23 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta Šv. Antano parapijos bažnyčioje, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentas, marčios, anūkai, proanū
kai ir pro-proanūkai. 

Laid. direki Donald A. Petkus, tel. 863-2108 

A. t A. PETRUI KUČINSKUI 
Lietuvoje mirus, jo hrolį J0N£ ir JULIJĄ KUČINS
KUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Krikšto dukra žibuti ir Paul Knepper 
Yoianda ir Algis Zaparacfcai 
Stasė Ir Antanas Zaparackai 

FRANK ?. KILKUS 
11-jo Pasaulinio Karo veteranas 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje 
Mirė lapkr. 20 d.. 1977,10:30 vai. ryto, Bulaukes 84 m. amž. 
Gimė CThiras . Illinois. 
Pasiliko di ame nuliūdime žmona Josephine (Shusytė), 

motina Anna Sc or, brolis Bruno Kilkus, broliene Stelle, 2 Be-
serys: Anna Ga na* ir Stella Schultz su vyru Frank, dukte
rėčios ir sūnėną; =u šeimomis, švogerka Helert Barkauskas BU 
vyru Stanley, k: žirninės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
vyrų klubui ir Gkrt. John Swift American Legion Post No. 363 

Kūnas paša-votas Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 
C<. California Ave. 

Laidotuves ks treč., lapkr. 23 d. iž kopL 9 vai. ryto 
bus atlydėtas ; svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Wnyčią, kuriojf vyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus n ui;, o as į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišiom. 
Nuoširdžiai ečiame visus: gimines, draugus Ir pažįsta

mus dalyvauti 5io.«e laidotuvėse. 
Nubudę: žni'-na, motina, hrous, seserys ir kiti giminės. 
Laid. direkf P>. Gaidas ir G. Daimid, teL 523-0440 

E U D E i K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So, California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

1 

T K U S 
MARQUfcTTE FUNERAL HOME 

T * V * S IR S Ū H U S 

' « ' * 50. 50Hi Av*, Cicero T0wnhall 3-2108-9 
AKST8 A C T O M O B I U A M S STATYTI 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

am SO. LITUAN1CA AVE. TeL Y Arda 7-S401 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2814 W. 2Srd PLACE Tet. \ Irtfnia 7-6871 
8424 W. 69th STREET Tel REpabtic 7-121S 
11029 Soatlnrefit Hlgb^sy, Palos Hllls, n u . TeL 974-44ie 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. EeL LAIayette S-SS73 

POVILAS J. RIDIKAS 
SK4 80. HALSTED STREET teL YArds 7-l»l l 

JURGIS F. RUDMIN 

«1S SO. t m \SICA AVE TeL YArds 7-1LSS-SS 

VASAITIS- BUTKUS 

1449 SO. SOth A m , C t n S O . ILU TeL OLjraplo S-109S 

file:///SICA
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] x šią laikų žmogui aktualu • ' 
klausimai bus svarstomi UI: 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
technologijos sekcijoje: kun. j 
Vyt. Bagdanavičius — "Pirmi
nė žmonijos religinė tradicija", i 
kun. prof. dr. Alg. Jurėnas — 
"Bažnyčia totalitarinėje valsty-

• *, •. I_M bėję" ir A. Liulevičienė — 4Teo-X A. a. Jono Ciniko mirties . .. ... TJ . .. _ . . . . logrjos ir literatūros ryšys: reli-metines buvo paminėtos pereitą: . . . . . . , .. , . . , , ... „ , . . - , ^ g i n e s tradicijos naudojimą? šeštadienį, lapkričio 19 d, Resu- \%. . . -ZZ* . . _ jThomas Manno romane Daka rrection kapmėse, kur kun. P. _. „ _ , .. . , . T, A: m \rrr. i • t. ras Faustas . Sekcijos posedi-P. Cinikas, MIC, velionio bro-! 

lis, atlaikė gedulingas pamaldas 
mauzoliejaus koplyčioje. Pa
maldose dalyvavo Juozapina 
Cinikienė su dukterimis ir jų 
vyrais, velionio sesuo Genovaitė 
su savo vyru Bronium Pilipaus-
kai ir jų šeima. 

X Maria Rudienė, Balio cen
tro valdybos pirmininkė, daly-

įvyks penktadienį, lapkričio 25 
d., 3:30 vai. po piet. Jam vado
vaus kun. dr. K. Trimakas. 

X Muz. Alvydas Vasaiti* 
akompanuos solistams N. Lin
kevičiūtei ir B. Prapuoleniui 
Trečiojo Mokslo ir kūrybos sim
poziumo bankete. 

X Teresė ir Jonas Bogotai 

IŠ ARTI IR TOLI 

vaus gruodžio 11 d. 11:30 vai.' f**™* f U m ą a p i e Bridgeporto 
*_ A:L ,. 1Ai_ n betuvių gyvenimą. Žmonės tu-Šv. Antano parapijos salėje Ci
cero skyriaus Balfo vajaus pa
baigtuvių proga metiniam narių 

Lapkričio 12 d. Brighton Parko LB apylinkė Chicagoj o B. Pakšto salėj 3urengė tradicini rudens balių. (Ant
roj eilėj iš k.) PLB vald. sekr. J. Šlajus. Brighton Par ko liet. parap. klebonas prel. D. Mozeris, mokytoja G. 
Meihivienė ir Vid. Vakarų apyg. pirm. K. Laukaitis u "įmona. (Pirmoj eilėj iš k.) Brighton Parko apyl. pirm! 
Vytenis šilas, vietos lituanistinės mokyklos ilgametė » cdėja mok. 3. Jonynienė, Jonynaitė ir Jonynas 

Nuotr. P. Maletoe 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

rintys dokumentacijos, liečian
čios Bridgeporto gyvenimą, 

i^; „,.i ~»~ • •_; i • i y1"3- prašomi skambinti mums 
bei aukotojų susirinkime u* pa-1 - *\ „^_ nnn' 
. . . .. . ,-, ,, , , . šiuo telefonu — 737-3294. 
darys aktualiais Balfo reikalais i 

v _ _.. Stasvs Balčiūnas, gvv. 
pranešimą. Ji taip pat dalyvaiiB U ^ į F]orido^ s i ^ 
10:30 vai. parapijos bažnyčio-' 
je už mirusius balfininkus šv. 
Mišiose, kurių metu giedos so
listė Dalia Kučėnienė. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ IR 

ATEITININKU- SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Pereitą sekmadienį Chicagos 
ateitininkų sendraugių valdyba 
nurengė Kristaus Karaliaus pa
minėjimą. Jaunimo centre 3 vai. 
po pietų vysk. V. Brizgys cele-
bravo šv. Mišias. Drauge su juo 
koncelebravo kun. J. Borevičius 

KANADOJE 
— SoL. Slavo* žiemelytės, 

kotralto, koncertas - rečitalis 
įvyko lapkričio 13 d. LN salėje. 
Akompanavo pianistas J. Gave-
das ir violončelistas P. Rapson. 
Solistė atliko visą eilę sudėtingų 
dalykų, sukurtų lietuvių ir ne
lietuvių kompozitorių. Šiame 
koncerte ji pasirodė kaip dide-

mas pren-tos mokestį, nusi
skundė netvarkingu pašto patar
navimu, kurio pasėkoje dien
raštį gaunąs vienu kartu po ' SJ, ir kun. V. Rimšelis. MIC, 

x Lietuviu Istorijos draugija j 3 ^ 5 egzempliorius. Jo skun-i Kun. S. Gaučias ta proga pasą-
jungiasi į simpoziumą paminėti j ^ t u o j ^ persiųstas pašto įs-! kė turiningą pamokslą. Išeida-
D. L. K. Algirdą, prisimenant; ^ ^ j ^ ^ S t Balčiūnas pri-1 m a s iŠ monarchinės valdžio
je- 600 m. mirties sukaktį, ir j d e j o a u k ą Dėkojame. [ sampratos, pamoksUninkas taik 
kviečia narius į Jaunimo centrai i,. - - ~,.__., h.nA ;_ -• -•:-- — • 
lapkričio 25 ir 26 dienomis x J u 0 z a * Le^i*skas, r*t- ^ ^ ^ ° - k a d i r d e m o k r a t m ( 

r t S T Paskaita " A t e i r * D T r o i t - M i c h - dėkodamas u i kalė- i «**varka d™^ a t v < ? * £ 
į ^ J t a į k i korteles, atsiuntė didesnę į P " » * BabeUo bokšto statytoji 
A. pirmasis susidūrimas su i sąmyšiui. Kristus vienintehs. 
Maskva" skaitys prof. dr. J. | auką. Aciu. ^ ^ ^ fr ^ ^ ^ 
Jakštas, draugijos pirm., kitas į x Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
paskaitas skaitys draugijos na- !M. Ugianskienė; 4 dol. — Ka
riai prof. dr. R. Misiūnas, prof. j zys Domarkas, 1 dol. — M. Bal-
dr. S. Sužiedėlis, prof. dr. J. i čiūnas 
Puzinas ir A. Mažiulis. Sekei- Į 
jai vadovaus prof. dr. J. 

Dėkojame. 

Rač- 1 
kauskas. 

x Kun. Antanas Saulaitis į 
S. J., Akademinio skautų są
jūdžio vadijos pakviestas, sute
ko redaguoti "Mūsų Vyčio" žur
nalą, kuris jau ilgesnį laiko tar
pą nebuvo pasirodęs. Redakci
nį kolektyvą sudaro L. Gr-
nius, D. Kviklytė, R. Lukien*-, 
J. Toliušis ir V. Sratkus. šio
mis dienomis išleistas naujas 
žurnalo numeris. Administrato
rius — Alfredas Kleinaitis. 

X Supažindinimas su Prano 
Čepėno "Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija" bus trečiadienį, lapkri 

CHICAGOS 
tlNIOS 

B£GO 800 
Sekmadienį Chicagoje net 800 

mankštos mėgėjų paežere bėgo 
4*4 roybų nuo Chicagos Ave. 
iki Fullerton. 

SUDEGfc STUDENTE 

Atostogų parvažiavusi stu
dentė Marilyn McLellan, 20 m., 

geriausius visai kūrinijai įstaty
mus. Be jo įstatymų nėra ne
tvarkos, nei laimės šiame pasau
lyje. Kristus atėjo į šį pasaul" 
su visa valdžia, bet jis tarnave 
visiems ir nereikalavo, kad kas-

j jam tarnautų. Tai yra artime 
j mei'ės apraiška. Pagal tai. 
j kaip mes veikiame Dievo ir ar-
I timo tarnyboje, būsime Kris-
1 taus Karaliaus teisiami ar pa
kviesti į jo amžiną karalystę. 

Vargonais grojo muz. A. Jur
gutis, solo giedojo lietuviškas 
giesmes sol. M. Momkienė. Pa-
ma'dos užbaigtos Kristaus Ka
raliaus himnu: O Kristau, pa
saulio Valdove. 

i . A. VALSTYBĖSE 
— šv. Kazimiero par. Los 

Angeles, Calif., 1978 m. svarbes
nieji parengimai: kovo 4 d. pa
rapijos banketas. Programoje 

\ dalyvauja sol. Arnoldas Voke-
taitis. Kovo 5 d. Šv. Kazimiero, 
parapijos globėjo šventė. Mišių 
metu bus atliktos komp. Bruno 
Markaičio, S. J., naujai sukur
tos Mišios. Bus solistai, vargo- lę pažangą padariusi solistė, 
nų palyda ir instrumentalistai pajėgi attikti įvairaus žanro 
Parapijos Lietuvių diena bus j kūrinius. Sodriu savo balsu ji 
birželio 18 d Programą atliks Į žavėjo koncerto dalyvius, kurie, 
Bostono vyrų sekstetas, veda- nors nebuvo gausūs (per 100), 
mas muz. J. Gaidelio. Ta pro-1 bet solistę labai entuziastingai 
ga bus išleistas sukaktuvinis sutiko, 
leidinys. __ Daugiakultūrė Kanados 

— Raminta Lampsatytė, Ii- taryba, kurion įeina beveik visų 
tuanistinių mokyklų mokvtojos tautinių grupių atstovai (iš viso 

sekretores pareigoms V. Balei- mirštant lietuviškų šaknų. Liet. I ir Tėviškės parapijos choro diri- 106), šiuo metu veikia daugiau-
šy1?- m o t - dafl. s ga jau turėjo savo i gento Jurgio Lampsačio duktė, sia per savo komisijas. Jų užda-

V. Kleiza darė praiešimą apie parodas Vanderpoel galerijoje, j lapkričio 17 d. valstybinėje Ber- vinys pateikti Kanados vyriau-
Clevelande įvykusį ateitin'nkų Balzeko muziejuje. Barat kole-jlyno konservatorijoje apgynė sybei rekomendacijas, liečian-
devintąji kongresą. Pranešėjas gijoje, Hyde Park meno centre, j daktaratą laipsniu "labai gerai", čias daugiakultūrio gyvenimo 
kongresą palygino su šviesiu me- Gary mer.o lygos parodoje ir R. Lampsatytė buvo pasirinku- tvarkymą. Lapkričio 11-12 die-
teoru. šiemet du meteorai pa- dvejui metus universitetų klu- si keletą temų diserteenM. -omis Montrealye posėdžiavo 
Firodo lietuviškame išeivijos vei- be Chicagos miesto centre. Me- bet jos profesorus parinko sp?.udos komiką" kurion įeina 
kime: ateitininkų kongresas ir no kritikai atkreipė dėmesį j "Modernioji muzikos kūryba 10 asmenų iš visos Kanados. Jų 
tretysis mokslo ir kūrybos sim- lietuves menininkes, kurių yra Lietuvoje, čia aptariama p^a- tarpe yra ir kun. Pr. Gaida, 
ooziumas. Kongrese buvo iš- 38. Šį kartą pakviestos dalyvau- čiai M. K. Čiurlionio kūryba, i 
kelti t rys momentai — religi- ti dailininkės iš vi3ų JAV. į Montvilos, Bražinsko i r kitų. VOKIETIJOJE 
is, organizacinis ir tautinis. | Dėkojo daug prie šios paro- Disertacija spausdinama pačios Rastatto LB apylinkėj 23 

Me viskas įvyko, kaip rengėjai: dos organizavimo prisidėjusioms konsevatorijos. Tai bus svar- nariai, kurie visi punktualiai 
olanavo, bet kongresas gana V. Balukienei, V. Eivaitei, V. bus įnašas apie Lietuvos muzi-! sumoka solidarumo įnašus o 
Terai pavyko. Dalyvavo dau- Aleknienei, Z. Sodeikienei, M. ką vokiečių kalba Vakarų Eu- ' vadovybė atsiskaito su Vokieti
nau kaip tūkstan'is žmonių . Ambrozaitienei, M. Stankūnie- ropoj. Vasario mėnesį ji at- jos LB valdyba. Šiais metais 
"Mdžiausią kongreso naštą nešė | nei, A. Ambrozaitytei, A. Sut- vyks su Berlyno operos tenoru, numatoma dar suruošti kuliūri-
•>ats ateitininkų fed. vadas dr j kuvienei, D. Ancevičier.ei, M. koncertuojančiu Kenoshoj, Wis., nį pobūvį ir Kalėdų eglutę. Bus 
^etras Kisielius. P. Spetyla pa J Gaižutienei, G. Žumbakienei ir kaip akompaniatorė. J i turi stengiamasi įkurti vargo mo-
iarė pastabą, kad kongreso kitoms. Dėkojo finansiškai pa- j daug pasiūlymų tarnybai Vokie- kyklą, kuriai tikimasi gauti pa-
,-pač banketo programa su savo rodą parėmusiems. Parodoj da-' tijoje iš konservatorijų, institu-: ramos ir iš vokiečių vyriausy-
•>askaitomis buvusi perkrauta, j lyvauja dailininkės iš toliau: V. tų ir kolegijų. Geriausios sėk-'bės 
Taip pat buvo nuomonių pasi
keitimas dėl "šventojo nar-
/o'' scenoje pastatymo. Dr. P. 
'^'sielius pastebėjo, kad meno 
>rityje nėra vienos nuomonės, o 
Iramos pasutymas Chicagoje 
laikomas labai pavykusiu dėl to, 
kad žiūrovai jau suprato veika-
"0 idėją ir prasmę. 

Ofelija Barškėtytė pranešė. 

Stančikaitė-Abraitienė (Ohio), Į mes naujai ir pirmai jaunai mu-
A. Kašubienė ir E. Kepalaitė (zikos daktarei, 
(iš N. Y.), Kr. Mon'vidaitė (N. 
M.), Giedrė Montvila (Conn.) 
ir k t 

Gen. kom*. J. Daužvardienė 
savo kalboje pnminė, kad me
nas lietuvei moteriai jau nuo 
senų laikų buvo brangus. Ši pa
roda — jubiliejinė, Vis šiemet 

Po pamaldų ateitininkai turė
jo kavinėje susirinkimą. Džiu-

Wilmette priemiesty tiek apde- Į gu, kad šį kartą susirinkimas 
gė, kilus kaisrui jų namuose, 

čio 23 d., 7 vai. vak. Lietuvių j kad mirė nuvežta į Evanstoa 
Tautiniuose namuose. Kalbės 
istorikas Vincas Trumpa ir 
kiti. 

x Cicero lituanistines mo
kyklos Kalėdų eglutė bus gruo
džio 18 d. Lituanistinės mo
kyklos tradicinis vakaras — 
balandžio 1 d. 

X Už kalbininko Leonardo 
Dambriūno sielą jo mirties me
tinių dieną, lapkričio 24, ketvir
tadienį, bus laikomos šv. Mišios 
7 vai ryto T. Marijonų koply
čioje ir 9:30 vai. r. T. Jėzuitų 
koplyčioje. Giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi bendra mal
da prisiminti mirusįjį. (pr.). 

x DaiL Arvydo Algmino pa
veikslų paroda atidaroma Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre 
gruodžio 9 d., penktadienį, 7 vai. 
vakaro iki 9 vai. Šeštadienį, 
gruodžio 10 d. ir sekmadienį, 
gruodžio 11 d. lankymo valan
dos — nuo 10:30 vaL ryto iki 
9 vai. vakaro. Tokiom pat va
landom paroda veiks ir kitą sa
vaitgalį, gruodžio 16, 17 ir 18 d. 
Paroda uždaroma gruodžio 18 d,, 
sekmadienį. Įėjimas laisvas. 

(pr.). 
X Baltijos vakaras rengia

mas prezidento \ Smetonot į. 
budžių įgulos įvyks šeštadieny, 
lapkričio 26 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus įdomi skautiškai-jūrei
viška programa, karšta vaka
rienė ir Neptūno baras. Šokiams 

ligoninę. Vyresn s jos brolis, 
21 m., nugabentas į Skckie li
goninę buvo rastas jau miręs. 
Ugniagesiai išgelbėjo jų tėvus 
41 ir 46 m. 

ETNINIS PESTORANAS 

Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje pradeda veikti naujas 
etninis restoranas su tautiniais 
patiekalais. 

BAISI TRAGEDMA 

kad ateit:ninku kūčios įvyks sueina 70 m. nuo I moterų su-
gruodžio 16 d. 7:30 vai. vaka- į važiavimo Kaune, ir 40 m. nuo 
re. Alicija Rūgytė paskelbė,! moterų dailės ir literatutc-s pa-
kad jau turinti keletą talkinin- rodos, š i paroda pasauliu' kal
kių, kvrios tas kūčias suruoš, ba lietuvių tautos vardu. Mote-
ir pradėjo organizuoti dar dau- rų klubų federacijos vardu M. 
giau darbininkių. Marcinkienė pasveikino dailinin-

Aldona Zailskaitė pranešė kių kūrybinį kruopštumą, 
apie sendraugių ateitininkų pra-; Vėliau visi atsilankiusieji bu-' Clevelande V. Bals.enės keramikos! atstovų pasitarimai, kuriuose 
ėjusių metų veiklą. Valdybą vo pakviesti pasigėrėti moterų ir sidabro išdirbinių parodą suruo-! svarstomi eiliniai pabėgėliu rei 
sudarė Jonas Kučėnas. Arūnas kūrybos skaidrėmis ir pasivai- g skautės. Eksponatus apžiūri R. j k a l a i s a n t v k i a i - . eimtaUaia 

i'ušis pakvietė vadovauti susi-1L Ulevičius. Edmundas Radavi- sinti M. Stankūnienės su talki- °-t*"a"°w"'~i T "••«•—«*—* ' s 
rinkimui inž. K Pabedinską, o čius, Petras Spetyla, Adomas ninkėmis parūpintais skanės-

Vriušis ir Aldona Zailskaitė. tais. 
j Valdybos posėdžių buvo šeši. | Parodoje, be minėtųjų, daly- kevičiaus simpoziumo programa, muzikos vakare bus įteiktos 
Valdyba veikė be pirmininko vauja D. Ancevičienė, M. Meš- čia tokia plati programa, Išti- LRD ir LI premijos. Baigian-

buvo labai gausus. Adomas Vi-

MIRTIS DĖL PLEPfcJTMO 

— Nordrhein - Westfalijoj 
veikia — Bielefeldo, Bocholto, 
Bonn - Kolno, Burgsteifurto, 
Dortmundo, Dūsseldorfo, Ha-
geno, Krefeldo ir Solingeno LB 
apylinkės. Aktyviausios yra Bo
cholto ir Hageno apylinkės. 
Veikė Bocholto, Solingeno ir 
Warendorfo vargo mokyklos. 
Dabar veikia tik pirmoji. Taip 
pat veikia (Solingene) 6-ių po
rų tautinių šokių grupė, vado
vaujama 0. Bohm, ir dainos 
mėgėjų grupė, vadovaujama 
Alf. Bučinsko. Vadin. benamių 
užsieniečių grupę Nordrhein • 
Westfalijoj sudaro 7 tautybės. 
Kasmet vyksta du ar trys jų 

Petrauskienė, I. Kuprevičienė, A. I 
:nė 

Nuotr. VI. Bacevičiaus' Europos Unija, bendri renginiai. 
Grina ir V. Maželienė i kraštais, rentos, įpilietinimas. 

Dvi moterys važiuodamos i r suruošė Vitalijos Bogutai ės kauskaitė-Gaižutienė, N. Banie- sas dienas įvairiausios progra- tis simpoziumui, bus pagarbiai 
dviem automobiliais Cahimet knygos "Po vasaros" pristaty- nė, R. Matuzonytė-Ingelevičienė, mos: jūros-hidr, psich. pėda- prisiminti ir mirusieji lietuviai 
greitkely sustojo kelyje pasi- mą, du gavėnios seminarus, R. Jautokaitė, V. Krištoiaitytė, gogika, tautotyra, chemija ir mokslininkai 
šnekėti, kur važiuoti tobau. Marijos Gaižutienės keramikos I, Skardytė-Kozel, Kr. Montvi- medž. energija, medicina, meno-
Tuo tarpu atvažiavo sunkveži-< parodą, šeimos šventę, prave- das-Kutkus, E. Marčiulionenė,,tvra, istorija, technologija, tei-
mis ir įvažiavo į vienos iš t ų d ė Lietuvos nepriklausomybės D. Rhae Marder, sesuo Merce-;sė ir sočiai, mokslai. Net dvy-
plepancių moterų automobilį, šventės proga vajų laisvinimo; des, I. Nenortienė. N. Vedegy- lika paskaitų grupėmis po ke-
Paskui važiavęs automobihs. darbams, talkino kongreso lėšų' te, J. Paukštienė, I. Avižienytė- turias vienu kartu. 

. nenorėdamas įvažiuoti į susidū-' telkimo vajui ir į kongresą pa- Peterienė, M. Petrauskaitė E 
Susirgusi depresija Ida Peną rusias mašinas, metėsi į ioaą,! siuntė 16 atstovų. ! Rastenienė, St. Smalinskienė. reikės juk su jais susipažink 

66 m.Lnusove savo tn s vaikus atsitrenkė į betono užtvarą.! j naują valdybą buvo pasiū-iV. Stankienė, M. StrasevičiūtVTam proga trečiadienį Jaunimo bm V 3 * d o k o m i t e t a s , vadovau 

Simpoziumą rengia JAV LB 
krašto valdyba, Amerikos lietu
vių gydytojų sąjunga, Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir ar-

„ . .. * , _ . chitektų sąjunga. Lituanistikos 
Kai sugužės mokslo žmonės. . ... ' _. . , 

msti utas. Organizacimus dar-
1—7 m. amžiaus ir pati nusi
šovė. Šeima gyveno East Chi
cagoje. 

Vairuotojas J. Reeves, 31 m^ i lyti penki kandidatai: dr. Jonas į 1. šimokienė, E 
buvo išblokštas iš automobilio | Gliaudelis. Asta Kleizienė, inž. j Vepštienė. 

; ir užsimušė 

Urbaitė, H. ] centro kavinėje — susipažinimo jamas dr. Kazio Ambrczaičio. 
Mokslo programos komiteto 

ilskaitė. 
Susirinkimas užbaigtas ateiti-

minamos sėkmės. V. Rmš. 

DAILININKIŲ PARODA 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, penktadienį atidaryta 

vaikai. 

j pobūvis, dr. A. Lipskienės glo- . . . . . , ^ ^ 
Mečvs šilkaitis, dr. Adolfas š!e-Į įstatyta 60 paveikslų, pasižy- '• bojamas. Pradžiugins savo hu- ?.,, '." ".K ' ' r ' , ' t r T ^ a 

1. ". . . „ „ . ,. , . . .. . . . . . . . *TT. , - . ' . - . , Šdbajons, prof. dr. V\ :tautas 
!žas ir mž. Kazys Pabedinskas.\minčių kūrybos ir temų rvairu- monstme kūryba rašytojas Alo- . „ 1 , _ . _ . , , . 
o • • , • • - u i^;„, u * i * - * . _ * • ' r, Klemas, prof. dr. Janina Reklai-
Susinnkimas visus vienbalsiai mu — abstraktai, naturmortai, yzas Baronas. . r 

i plojimu priėmė. Valdyba iš akvarelės, peisažai, įvairi figūri- \ Penktadienio vakare dvasinė ' p ' ' ^ ^ ^" 
I savo tarpo išsirinks pirminln- į nė ir kita kompozicinė kūryba.' atgaiva — literatūros ir muzi- p ,.' ,. 
ką. Andrius Povilaitis sutiko Pažvmėtinas vertingas katalo- kos vakaras, globojamas Mari- _ , , . . . . S ^ * . 
77.. , , , , .4 , J „ ' . , . . , . . . . . . ' . _ . °_ * mūsų mokslo žmonių išminties 

jbuti valdybos nariu, o kitus du gas su paveikslų ir dailininkių jos Remienes. Programoje poe- , , . ^ 
' pati valdyba kooptuos. Revizi-' nuotraukomis, su jų pagrindinė-, tai L. Andriekus, B. Brazdžio- . f" . 4 ? a .e /̂ f" 
įjos komisiją sudarė F. Macke-'mis biografinėmis žiniomis, jų 'nis . I. Meras, T. Venclova, E. __.w_. r \ en ų sie ų 
vičienė. V. Baleišytė ir A. Za- kūrybos aptarimu. Paroda tęsis _ Juodvalkytė, N. Jankutė, muz. 

iki gruodžio 4 d. Atdara savai-; D. Lapinskas. 
tės dienomis 7-9 v. v., šeštadie- i Mokslo ir kūrybos simpoziu-

ninkų himnu. Naujai valdybai į niais ir sekmadieniais 11 v. r. — mo metu šeštadienį Beverly 
linkime darbingos ir Dievo lai-j 9 v. v. J . Pr. ;Country Club šaunus banketas, 

MOKSLO IR KŪRYBOS j k u r i ? į 0 * ™ ™P i na s i_ £ L a ' 
L.\BORATORHOJE lP!enė: B,a"kete S L ? ? 2 , " į • , , _ 

; gi ami solistai Pxenja Lankevi- Išpildo Chicagos Lietuvių Ope-
Trečiasis Mokslo ir kūrybos čiūtė ir Bernardas Prapuolenis, ros choras, solistai ir orkestras. 

simpoziumas kviečia skubėti j akomponuos muz. Al. Vasaitis. Dirigentas Aleksandras Kučifi-
Lietuvių dailininkių dr-jos paro- Į Jaunimo centrą nuo lapkričio j Sekmadienį melstis pritiks nas. 
da. Atidarė dail. Janina Marks, \ 23 iki 27 d. Šimtas su viršum Jėzuitų koplyčioje ir kitose baž-
primindama, kad prieš 5 m. su-, geriausių mokslo žmonių su-1 nyčiose. kur kas galės. 

J. Jannšaitis 

lillimiiilllIlltiiiMiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiHiii 

JORATE IR KASTYTIS 
3 veiksmų opera 

Kalėdų laikotarpio tautų festivaliui Chicagoje sparčiai ruošiamasi. ! siorganizavusios moterys daili-j skrenda ir analizuos įvairiau 
šias mokslo ir kūrybos šakas. Festivalis "Christmas Around the World" [vyks Chicagos Mokslo ir pra- j ninkės įbrėžė žymes meną my-

gros Vyties orkestras. Visi ma- 2-SL™1^21*^".. N r u o t r a u k o
iJ€ "atvtijiortorikietis Mareano, 1971 N', linčioj visuomenėj. Šių dailinin-

kmiai kviečiami atsilankyti H a l 8 t e d 8 t - Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienė. Man 
Rezervaciioms telef 7^7^408. ' LletUvių a t s t o v ė E L ^ P 0 1 ^ * , Palos Heights, IU. Pro| Rezervacijoms teiet. 737-M«j. ^ U u t i n ^ ^ ^ U e t u v i a i p r o g r a n i ą atMka p n e lietuviuos 

Cpr.l. I eglutės gruodžio 17 d, 
}€ pasirodys 

kių draugija stengiasi viena ki-

I :...„:.. _ „ , „ , . x ... _. i. , č i o s e k u r ^ g a J ė ^ Gražį Kalėdinė .dovana. Albu-
Ne vien mokslininkai ka lbė s . ' m M ~ 3 P l o k š t e l ė s - Kaina su 

Ketvirtadienį vyksta feita* Parsiuntimu $15.55. 
Atsimenu antrąjį Mokslo ir Lituanistikos narių suvažiavi- Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 

mm_^m kūry-bos simpoziumą, štai vėl mas, tarybos posėdis, PLIAS- 4545 West 63rd St , Chkaco, 
alėdiaįg |tai padėti tobulėti mene. išeiti i ką tik gauta iš organizacinio AUAS informacinis posėdis. III. 60629 

i^*j:..-...-..iką visuumenę nepa-1 komiteto vicepirmininko J. Rim-,Penktadieni, literatūros ir >M>MM 


