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KnkšaoniškdĮdm Pasauly ! 

Vysk. L. PavilcrJs 
vyikupu sinode 

Vatikano.s. — Vatikano dien-
rašvs "L'Osservatore Romano" 
paskelbė Pasaulio vyskupų sino
do ketvirtosios genoralinės 
aszmblėjos dalyvių oficialų sąra
šą. Ta rp Europos kraštų vysku
pų randame Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupą koadiutorių su pavel
dėjimo teise Liudą Povilonį, ku
ris sinode atstovaus Lietuvos ka
talikų Bažnyčiai. Apie vyskupo 
Povilonio numatomą dalyvavi
mą sinode pranešė ir didieji Ro
mos la iknš j ia i . Į dalyvių sąrašą 
yra taip pat į rauktas Latvijos 
katalikų Bažnyčios atstovas, Ry
gos ir Liepojos vyskupijų apašta
linis administratorius vyskupas 
Julijonas Vaivods. 

Paskutinėmis žiniomis, vysku
pas Pavilonis į Romą per Maskvą 
atvyko rugsėjo 29. Jį atlydėjo 
kun. dr. Pranas Vaičekonis, Kau
no kunigų seminarijos profeso
rius. 

Pasaulio vyskupų sinodo ket
virtojoje generalinėje asamblėjo
je dalyvaus Rytų katalikų Bažny
čių atstovai, patriarchai ir met
ropolitai, kurių tarpe ukrainiečių 
vyriausiasis arkivyskupas kardi
nolas Slipyj, Afrikos, Amerikos, 
Azijos, Australijos ir Okeanijos 
bei Europos vyskupų konferenci
jų atstovai, vienuolijų vyriausiųjų 
vadovų delegatai, Vatikano kong
regacijų vadovai, sinodo genera
linis sekretorius vyskupas Rubin 
ir po->ieži: us paskirti sinodo na
riai. Iš viso dalyvaus 202 sinodo 
naria?. Posėdžai prasidėjo rugsė
jo 30 dieną Romoje. Darbai teik
sis aplink temą "Katechizacija 
dabartiniais laikais", ypač atsi
žvelgiant į vaikų bei jaunosios 
kartos religinio auklėjimo prob
lemas. 

KRISTAUS DROBULĖS 
STUDIJOS 

Londonas. — Apie šimtą pa
saulinio garso mokslininkų ir 
įvairių krikščioniškųjų ir nekrikš
čioniškųjų religinių bendruome
nių atstovų dalyvavo Londone 
Kristaus kūno drobulės studijų 
simpoziume. Simpoziumas buvo 

surengtas besiruošiant pasauli-1 
niam mokslininku suvažiavimui: 
ateinančių metų gegužės mėne
sį Torine, kur, kaip žinoma, nuo; 
1578 metų yra saugojama Kris-1 
taus kūno drobulė Pažymėtina, i 
kad Londone dabar vykstančio 
studijų simpoziumo proga Čia bu-1 
vo oficial ai įsteigtas Kmtaus K - Į 
no drobulės studijų centras. Pa- i 
našūs studijų centrai veikia ir ki-j 
tuose įvairiuose pasaulio kraš
tuose. 

"LKB Kronika" vokiškai 
I 

Kuesnacht, Šveicarija. —Kues-
nachf e, Šve:car;joje, veikia imti- j 
tūtas vardu "Tikėjimas Antraja
me pasaulyje", vokiškai — Ins-
titut "Glaube in der 2. Welt". 
Vakaruose Antruoju pasauliu va
dinami komunistų valdomi kram
tai. Šis institutas leidžia mėnesi
nį žurnalą tokiu pat vardu ir kas 
keturiolika dienų biuletenį 
"G2W". Žurnale ir biuletenyje 
visados yra žinių ir apie religini 
gyvenimą Lietuvoje, šio biulete
nio paskutiniame numery aštuo
ni puslapiai paskirti "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos" 26 
-ojo numerio vertimui į vokiečių 
kalbą. 

Brežnevas apie 
Vakarus ir Somaliję 

Maskva. — Brežnevas, kalbė
damas per priėmimą, suruoštą 
Angolos prezidentui Agostinh-' 
Meto, apkaltino Vakarus ir Soma-
liją, kurie "sėja nesantaikos sėk
lą buvusiose kolonijose, nori su-
gri IU i Afrikos valstyb'ų vieny
be, organizuoja banditiškus te-

i us ak.us". Xeto atvyki
mas i Maskvą buvo staigus, nie 
kam netikėtas. Spėjama, kad pa
dėtis Angoloje blogėja, ir atsku
bėjo prašyti karinės pagalbos. 

Pinkai neutrono 
bombai gaminti 

Washingtonas. — Atsovų rū
mai 297:109 balsais atmetė siū
lymą uždrausti gaminti neutro
no bombą, nutraukti tam reika
lui lėšas. 

Havana. — Kubos Fidel Cast-
ro paragino Ameriką nuimti eko
nominę blokadą, bet tuo pačiu 
metu pažadėjo revoliucijas skelb
ti ir toliau. "Mums reikia duo
nos ir vaistų, bet mes galime pa
kentėti, pasiaukoti revoliucijos 
idealams", sakė Castro., 

frfONlAN 
RlGHTS 
skdūmrė 

And 
UTHUANIA 

Iš pabaltiečių demonstracijų Waahmgtone rugsėjo 24. 
Nuotr. L. Meilaus 

E "Aušros" Nr. 6 (46) 

Pamoko, padrąsina, įpareigoja 
Tas pats okupantas kaip ir Basanavičiaus laikais 

Prisimenant prieš 50 metų mirusi didi jį kovotoją 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Šiemet, minėdami savo tautos 
patriarcho penkiasdešimtąsias 
mirties metines, negalime nepa
lyginti jo laikų su mūsaisiais. Jie 
daug, labai daug kuo panašūs. 
Tas pats okupantas, tie patys jo 
kėslai, net metodai dažnai tie pa
tys. Kieta maskoliaus ranka Ir 
dabar stengiasi užgniaužti tau
tos gyvybę, pirmiausiai išplė
šiant tas vorybes, kurios lietu
viams yra svarbiausios. Basanavi
čiaus laikais užteko atimti kalbą, 
ir lietuvių tauta kaip tauta būtų 
žuvus: negrįžtamai ištirpdama 
slavų jūroje. Š andien aplinkybės 
kiek kitokios ir kirsti mirtiną 
smūgi kalbos atėmimu neįmano
ma. Da^ar tauta Kanda <ffui-

£iaii pa*au.w aioiaiiai, auau i 

svarbiausias dvasines vertybes, 
sugriauti pagrindinius, pačios 
tautos pasirinktus, dorovės prin
cipus, primesti svetimus įsitikini
mus ir svetimą galvoseną. Pa-
laužus lietuvį kaip žmogų, bus 
lengva jį sudoroti ir kaip tautos 
narį, nejučiom įsiurbiant į rusiš
ką masę. 

Norėdami lietuvius surusinti, 
XIX amžiaus maskoliai atėmė 
spaudą ir mokyklas gimtąja kal
ba. Rusiško* mokyklos ir rusiš
ka spauda Turėjo greiti laiku 
lietuvius padaryti rusais.. Dabar, 
norėdami pakeisti ne kalbą, o įsi
tikinimus ir moralę, jie mokyk
lose, spaudoje ir visame gj-veni-
me keičia patį kalbos turinį. 
Laikraščiai ir mokyklos yra ly-
piai matrVr.lKVrK, ka in ir XTX am-
y,,-.. ,,,-,- ---ifrfo MJC* rn<*'us T3S-

kalba (bent tiek maskoliškos, 
kiek praktiškai juos vykdo). Tas 
instancijas, kurių nepriverčia sa
vo užmačių vykdyti, puola visu 
įnirtimu. Net ju pačių leisti būre
liai, draugijos.ar susibūrimai ne
gailestingai išblaškomi, jei tik 
pajuntama, kad jie nevykdo ar 
nepilna? vykdo tai, ko nori 
Maskva. Todėl suprantama, ko
dėl taip įnir t ingi puolama Baž
nyčia. Juk ji skelbia ir gina prin
cipui kurie yra pati didžiausia 
kliūtis žmogaus nužmoginimui, 
jo moraliniam supūdymui. o tuo 
pačiu ir tautiniam sunaikinimui. 

Tokiu būdu, ano laiko "kovos 
ir kančios, be ryto anktis" mums 
darosi vis suprantamesnės. Užtat 
jų drąsa ir ryžtas mus įkvepia. 
ju Ą vemti , r pergalė — pa-

Bucharinas nebus 
rehabilituotas 

Maskva. — Sovietų komunistų t 
partija atmetė.paifūiymą rehabi-
'ituoti Nikalojų Buchariną, kurį 
Stalinas 1938 sušaudė. Buchari-
no giminėms b u / o pranešta, kad 
jis ir šiandien 'aiknmate "ka'tu'" 
Buvo sušaudytas apkaitinus jį 
:ad vadovavo dešin'ųjų bol- i 

ževikų opozicijai. Jeigu būtų Re
habilituotas, masės išaiškiniftų 
Stalino darbų pasmerkimu, re?kė-
tų ir daugiau ką atitaisyti iš anų 
dienų. 

Bucharinas 1925-1929 buvo 
komunistinio internacionalo pir
mininkas, redagavo Lenino raš
us. Po sušaudymo > .:sų eg

zempliorių antraštiniai lapai su 
jo pavarde buvo t>-iaustyti, jo 
vardo niekur neminėjo. Dar 
anksčiau jis redaga.•• 'Pra^dą" 
ir "Izvestijas". SaJ Stalinu išsi
skyrė dėl brutalios Ž<. nės ūkio ko
lektyvizacijos, ūkio centralizavi
mo, priverstino ūkininkų suvary
mo į kolchozus, Bucharinas pra
našavo katastrofą i- terorą. Po 
Chruščiovo paskelbto Stalino 
pasmerkimo jo gaminės prašė 
partiją atstatyti i r jo gerą var
dą, neišbraukti nei iš partijos, 
nei Mokslų akademijos nors po 
mirties. 16 metų buvo tyla, ir tik 
neseniai buvo atsakymas "niet". 

Katalonija atgauna 
autonomija 

Madridas. — Iaf&nija suteikia 
autonomiją Katalonijai, šiaurės 
rytų provincijai, ir pradės dery
bas su baskais, to paties siekian
čiais. Generalissimo Franco abi 
provincijas, kovojusias prieš ji ci
viliniam kare, 1936-1969, nubau
dė, autonomijas panaikino. 

Įstatymas prieš 
terorizmą 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
parlamentas greitai ir be pasi
priešinimo 371:21 balsu priėmė 
įstatymą kovai su teroristais. Su
imti teroristai negalės susitikti 
su savo advokatais ar kitais as
menimis. Tuo norima sutrukdy
ti jiems palaikyti ryšius. 

Etiopija Amerikos 
ginklu negaus 

Beirutas* — Etiopijos marksis
tinis šefas pulk. Mengistu Haile-
-Mariam Amerikos ginklų dau
giau negaus, teigiama Libano 
diplomatų sluoksniuose. Jis nese
niai jų prašė, prašė ir papildo
mų dalių anksčiau pirktiems 
ginklams. Negaus dėl to, kad šį 
pavasarį vienašališkai panaikino 
24 metus trukusią sutartį su Ame
rika, uždarė amerikiečių bazes, 
išvarė patarėjus ir pradėjo ge
rintis Maskvai. Dabar, kada pa
sidarė blogai, kai nesiseka Eritrė
jos fronte, o Ogaden dykumoje 
dar bfogi.au, atsiminė senus 
draugus ir ėmė gerintis. Be rei
kalo. 

**rW""W^ ĮM'A»-« —s 
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Saulėlydis prie Rusnės. Nemano deltoje 

Teroristai tebelaikė 
142 įkaitus 

Decca. — Japonų teroristai dar 
4 įkaitus išleido, o 142 vakar te
bebuvo laikomi. Japonijos vyriau
sybė žada paleisti, tik paprašė 
daugiau laiko, kol surinks jų rei
kalaujamus kalinius ir pinigus. 
Vėliau buvo pasakyta, kad iš 9 
reikalaujamų paleisti kalinių trys 
atsisako tos malonės. 

Tarp tų keturių, kurie buvo 
išleisti, buvo egiptiečių šeima. 

Paryžius. — Du oro piratai 
sulaikė vietinio susisiekimo lėk
tuvą su 100 keleivių pakelėj tarp 
Paryžiaus ir Lijono ir privertė 
nusileisti Paryžiuje. Ko jie nori, 
dar nebuvo paaiškėję. 

Etiopijoj 

BREŽNEVAS JAU NUMATĖ IPEDiN!? 
Juo gali būti Andrėj Kulakov 

Washingtonas. — Kolumnis-
tas Jack Anderson spėlioja, kad 
daugiausia galimybių pasidaryti 
Brežnevo įpėdiniu turi Andrėj 
Kulakov. Antradienį Sovietų Są
jungos Aukščiausioji taryba pri
ims naują konstituciją, kurioj 
numatytas ir naujas postas — 
prezidiumo pirmininko pavaduo
tojo, kitaip sakant vicepreziden
to. Visų akys bus nukreiptos, kas 
tą vietą užims, ką Brežnevas pa
sirinks. Neabejojama, kad bus pa
rinktas tas, kuris vėliau sėdės 
Brežnevo soste. 

Yra aišku, kad Brežnevas, ku
riam gruodžio mėnesį sueis 71 
metai, iš savo pareigų dar neat 
sisakys. Jis tik sumažins savo 
darbą. Paprastai buvo manoma, 
kad įpėdinystės teisės gali tekti 
Andrejui Kirilenko. Jo rankose di
delė valdžia — pramonės kont
rolė. Bet ir jis yra 71 metų, per 
senas pakeisti vienmetį, todėl ir 
manoma, kad politinis biuras, 
Brežnevui pageidaujant, ir gali 
parinkti jaunesnį narį, 59 metų 
Andrejų Kulakovą. Jis tvarko že
mės ūkį, per daug neišsikiša ir 
užsienio reikaluose nėra patyręs, 
bet Kremliaus užkulisiuose laiko
mas didele jėga. 

Nairobi. — Somalijos remia
mi sukilėliai žengia pirmyn, etio
pus spaudžia, artėja prie Harer 
miesto. Kitas miestas. Babile, 20 
mylių nuo Harer, Somalijos ar
tilerijos smarkiai apšaudomas. 

Cholera Irane 

Teheranas. — Iraną ištiko 
choleros epidemija. Iki šiol Ira
nas to nenorėjo prisipažinti, nors 
susirgimai pastebėti jau prieš mė
nesį. Susirgo beveik 1,500 žmo
nių, iš jų 47 mirė. 

Epidemija, palietusi Vid. Ry
tus, vien Sirijoj paguldė 3,284 
žmones ir iš jų mirė 73. 

Londonas. — Freddie Laker, 
pradėjęs papigintus skridimus L 
tarp NewYorko ir Londono, per-\Jungtinėse Tautose minėjo, kadį 
ka dar du Douglas DC-10 l ė k - i A m

v
e r ' ^ $ , r „ *?"* 

tuvus, kuriuose telpa po 345 ke-1 T****™ 5 a h 

Dar gali būti ir netikėtinumų. 
Postą Nr. 2 gali užimti ir Kirill 
Mazurov. Jis dabar pirmas po 
Kosygino, ministerio pirmininko 
pavaduotojas, laikomas geru ad
ministratorium. Kilęs iš Gudijos, 
vadinas priimtinas kitiems ne 
rusams. Dar vienas, kuris paro
dė didelių sugebėjimų ir iškilo 
politiniam biure, yra naujas na
rys Grigory Romanov, Leningra
do partijos bosas. Galimas ir ar
timas Brežnevo draugas, Ukrai
nos bosas Vladimir Sčerbitsky. 
Minimas ir Vladimir Dolgich iŠ 
partijos sekretoriato. Gal antra
dienį paaiškės. 

Kitomis žiniomis daugiausia 
galimybių užimti tarybos vice
pirmininko postą turi Sčerbitsky, 
irgi jaunas, 59 metų. Šią savaitę 
jam buvo įteiktas antras socialis
tinio darbo didvyrio medalis ir 
Lenino medalis, o jo vardas pla
čiai skambėjo televizijoj ir sovie
tų spaudoj. 

itm 

Pranašauja karą 

Ne\v Yorkas. — Kinijos užsienio 
reikalų ministeris Huang H u a ; 

leivius. Jo linija dabar turės to
kių lėktuvų šešis. 

Maskva. — Sovietai į tolimą
sias erdves iškėlė erdvių stotį Sa-
liut 6. Spėjama, kad tai pasiruo
šimas į ją nusiųsti ir kosmonau
tus. Tai sutaptu su 20 metų su
kaktim nu's pirmojo sputniko pa
leidimo (spalio 4) ir 60 metų 
nuo bolševikų revoliucijos (lap
kričio 7). 

Hilo. Havvajai. —Kilauea ug-
niakalnis didžiojoj Havvajų saloj 
veržiasi visu smarkumu, ugnis 

virsti pasauliniu 
karu. Vistik dėl to pavojaus ru
sai labiau kalti, sakė Huang . 

(k 
Ajidrej Kulakov 

KAUSvnoRirs 
1: Remigijus, Teresė 

Nevv Yorkas. — Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba 13:0 balsų 
nutarė remti Amerikos-Britani-. 
jos pasiūlymą : Rodezają pasiųs- K ū d J ė G e d a i n i s < U v i a i > 

ti atstovą, Kuris paga; amerikie-Į 
čių-britų planą pradėtų kalbėti 
su Smith vyriausybe ir juodųjų 
atstovais dėl valdžius perleidimo 
juodųjų daugumai. Sovietai k Ki
nija nuo balsavimo susilaikė. 

New Yorkas. — Vakar Jungti
nėse Tautose susitiko Vanee su iškvla iki 500 oėdų aukščio 

V ">' n "oač nakti labai įspu-: Gromyko ir tarėsi dėl ginklų ap-

Spali-> 2: Angelai Sargai, Eleu-
terijus. Mena. Girdintis, Pavandė. 

Spalio 3: Ev.riJas, Marija-Ju-
zefa, Mflgintas, Alanta. 

Saulė teka 6:47, leidžias 6:35. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, 70 
proc. galimybė lietaus, apie 68 

' ribojimo jutaru^s pratęsimoj, 1 l-aipr-ni-ri. 
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ĮSPODŽIAI IŠ IX ATEITININKŲ 
KONGRESO 

Vykdamas į kongresą, aš, dieną. Šv. Mišias aukojo ir pa-
ka ip tu r būt ir daugelis kitų. mokslą pasakė vysk. Vincentas 
buvau susirūpinęs, kad t ik jis Brizgys. J a s ypač papuošė 
būtų gerai paruostas, kad maestro Alf. Mikulskio vado-
aįfe-\«.nd»i*i praeitų. vaujamas Čiurlionio ansamblis 

Dabar, kada kongresas jau * ° Mikulskienės^ vadovauja-
praeitv. paaiškėjo, kad t a s su- « o s kanklininkes. Tą susizave-
Srūp in imas neturėjo jokio pa-iJimą gražiai pabrėžė Clevelan-
„rindo miesto meras u* Clevelando ar-
^ ^ ^ ' kivyskupas. Tokius žodžius gir 

Tiek prieskongresinė konfe j ̂ t i mums, lietuviams, buvo di 
rencija, tiek pats kongresas j a c i£ garbė, 

gerai paruošti 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prę 
numeratas neaiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skai
tytojo įdreso. gavus ič jo mokesti, atžymima iki kada 
yra užsimokėjęs 

Iškilmingos šv. Mišios IX Ateitininkų kongreso užbaigimo metu. Dešinėje viršuje "Dainavos" ansamblis su 
kanklių orkestru, išpildęs komp. Alfonso Mikulskio Mišias už kenčiančią Lietuvą". Dirigavo Alfonsas Mi
kulskis. Mišias atnašavo vysk. Vincentas Brizgys su 16 koncelebrantų Nuotr. V. Pliožinsko 

fiUAPUS RAMPOS, ARBA IŠ VIENO NARVO I KITĄ 
progą pamatyti ir dabar mastyti 
bei diskutuoti vaidinimo 

Buvau paprašyta moksleivės 
akimis kritiškai pažvelgti į DC A-
teitim'nkų kongresą. Tai neleng
va atlikti, kadangi kongrese kaip 
ir nedalyvavau. Nuvažiavus j 
Clevelandą, mane apgyvendino zas Bulevičius •» 

reikš-

buvo labai gerai paruošti. Už 
t a i tur ime būti dėkingi kongre Tiek kongreso posėdžiuose. 
ao rengimo komisijai su jos pir «ek pamaldose, t iek parengi 
mininku kun. Gediminu Kijaus 
ku, S.J. 

Turiningą konferencijos bei 
kongreso programą paruošė 
Federacijos valdyba. Jos įvyk
dymo siela buvo Federacijos 
generalinis 

muose buvo netikėtai daug da 
lyvių. Didelė banketo salė ne
galėjo sutalpinti visų norėju
sių jame dalyvauti . 

toli užmiesty,Quality Inn mo
telyje, kur jokių paskaitų nebu
vo. Cia gyveno visi "Šventojo 
narvo" vaidintojai. Šitame vaidi-
nrime man teko vaidinti '"Lietu
vos laukų vaiką." 

K viso rhušų buvo 9 vaikai. 
Mes gyvenom kaip bajorai. Ėjom 
į "sauna b a t h ' \ maudėmės basei
ne ir pliušku, pliušku "whirl-
pool." O kai išalkom, tai tik pa
skambinom "room service" ir 
"Bring up some potato chips 
and coke. Please." Kai reikėjo 

Džiugu buvo maty t i kongre
se daug vidurinės kartos in-

sekretorius Vacio-1 telektualų i r ypač daug ateiti-
vas Kleiza. Jo pranešimai buvo i ninku jaunimo. Tai užtikrina kur važiuoti, tai turėjome nuosa-
ta ip gerai paruošti i r perteikti į laisvo jo pasaulio ateitininki jai Į vą autobusą. 

Dienas praleidom repetuoda-tokia gražia lietuvių kalba, j gražią ateitį, 
kad jų klausytis buvo t ik ra s į K a i k a s n t r s i s k t m d ė > k a d p r o 

malonumas. ; gramą buvusi perkrauta. Ne-
Tiek Federacijos vado dr . [buvę laiko ne t ik pabendrauti 

Pe t ro Kisieliaus žodis, tiek kon j su iš kitur atvykusiais, bet kar 
greso metu skaitytos paskaitos ta is net ir papietauti . 
buvo t ikrai aukšto lygio. Jos 
teikė klausytojams didelio pa-
pasigėrėjimo. Malonu konsta-
t i , kad diskusijose buvo išveng 
t a aštresnių -pasisakymų. 

Įspūdingos buvo kongresines 
pamaldos paskutinę kongreso 

Kol ateitininkai sugebės su
ruošti tokius kongresus ir su
t raukt i tiek dalyvių, tol j ie gy 

. vuos ir bus s t ipriu veiksniu 
, mūsų lietuviškoje visuomenėje. 

B. Vitkus 

mi. Net šeštadienio rytą, po bend 
rų pusryčių, įtemptai repetavome. 
Vakare, apsirengę savo piemeniš
kais apdarais, laukėme to laiko, 
kada mus apšvies rampos prožek
torius. Susirinko publika, pakilo 
uždanga. Scenoje ža'dė vaidinto
jų š?šėliai -r— šventasis narvas 
atsiskleidė visuomenei. 

Šitas vaidinimas susilauks ne 
tik daug pagyrimų bet ir kritikos. 
Tačiau, mes vaikai, esame lai
mingi turėję progos dirb-'i su Da
rium Lapinsku. O žiūrovai, aš 
manau, buvo patenkinti , gavę 

mę. 
Po vaidinime, mes visi "Lietu

vos laukų vaikai" ir aktorius Juo-
pa ten

kinti a tgal į viešbutį. 
Mūsų šoferis. Dėde Wocdy, 

kažkaip atrodė per daug links
mas. Važiuodami greitkeliu, pra
važiavome mūsų ušvažiavimą, 
o Dėdė Woody sau toliau važiuo
ja. Paskui išvažiavęs pasuko į de
šinę ir dar į dešinę ir pagaliau 
atsidūrė akligatvyje. Bandė apsi
sukti. Sukdamasis "dūš" atsimu
šė į pašto dėžutę. Davęs atgal 
ir vėl "dv&" \ kitą pašto dėžutę. 
Pašto dėžutės savininkas tuoj pat 
paskambino policijai. Kol polici
ja atvažiavo autobusui pritruko 
benzino. Policija paprašė, kad dė
dė paeitų tiesia linija, bet jis mo
kėjo tik vingiuota eiti. O papra
šius sukti į dešinę, jis suko i kairę. 

Jmas. Premijos bus įteiktos spa 
! lio 29 d. **Ateities" vakare, ku 
irį ruošia Sendraugių centro 
. valdyba. 

Tą savaitgalį Cbicagoje vyks 
1 Studentų Ateitininkų sąjungos 
suvažiavimas. Tikimasi, kad 
'Ate i t ies" vakare dalyvaus 
daug jaunimo, o taip pat i r vy
resniųjų, norinčių paremti visų 
ateitininkų žurnalą. 

DEMONSTRACIJOS 
WASHINGTONE 

Pabaltiečių žmogaus teisių 
demonstracijose dalyvavo la
bai daug ateitininkų, tiek jau
nimo, tiek ir vyresniųjų. Jų t a r 
pe buvo Ateitininkų Federaci
jos Tarybos pirm. dr . Adolfas 
Darnusis, "Ateities" vyr. red. 
"Ateities" vyr. redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, dr. 
Vytautas Vygantas. Arvydas 
Barzdukas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė 

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto 
metams 6 mėn 3 mėr 

Chicago. Cook apsto 
ir Kanadoje $3000 $17.00 $12.0I 
Kitur J.A.V „ 28.00 16.00 U.Ot 
Užsienyje -... 31.00 1900 13-<¥ 
Savaiunis 20.00 13.00 7.01 

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

* Administrac'.įa dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00 

. • Redakcija straipsnius taiso savi 
K nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
Ii nesaugo . Juos grąžina t ik iŠ anks 
I to susitarus. Redakcija už skelbi 
h mų turinį neatsako Skelbimu kai 
J nos prisiunčiamos gavus prašymą 

. ,_ , Gabija Juozapavičiūtė ir k t . 
Mūsų šoferi nuvežei policijos G a b i j a J u o z a p a v i č i ū t ė k k t 

Šių demonstracijų ruošimo 
komiteto pirmininku buvo ir 
sunkiausią organizavimo naš 
tą nešė Viktoras Nakas. 

stotį, mus paliko autobuse. Kad 
laikas greičiau eitų, aktorius Bu
levičius mums deklamavo eilė
raščius apie laiką. Vėliau, polici
jai sugrįžus, mus irgi nuvežė į sto
tį. Pagaliau didvyris Aleks
andras Pakalniškis, jr. mus išgel
bėjo. Jis savo autobusiuku mus 
nuvežė j viešbutį. Ta vakarą mes 
ilgai sėdėjom ir valgydami prisi- Varuivos gamtos apsaugos 
minėm vaidinimą ir kitus to va-(žaliųjų plotų formavimo moksli 

PLOMBrOJAMI 
SERGANTIEJI MEDŽIAI 

karo nuotykius. 

Vida Kuprytė 

PR. DIELININKAIČIO 
JAUN. MOKSLEIVIŲ 

ATEITININKŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMŲ 

TVARKARAŠTIS 

Šiandien, šeštadienį, spalio 1 
d. Pr . Dielininkaičio kuopos su 
sir inkimai Marąuet te Parko 
apylinkėje vyks t a š ia t va rka : 

Jaun . berniukai, 4-6 skyrįų, 
! būrelio nariai renkasi 2 vai. p. 
p. Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos kieme. Būrelio 
vadovas Balys Lukošiūnas. 
2711 W. 86 St. 471-0361. 

nio tyrimo institute sukur tas 
gan originalus sergančių medžių 
plombavimo metodas. Tokio 
medžio drevė kruopščiai išvalo
ma, dezinfekuojama 5% vario 

tiiiimMHi'iHmtiiiuimnttmrmtmmifi 

sulfato arba 10% karbolio rūkš-
ties tirpalu, iš tepama specialiu 
poliuretano laku, o er tmė pripil
doma poliuretano putų. Putos 
plečiasi, užpildo visą ertmę ir 
ne po ilgo sukietėja. Sukietėju
si plomba apdorojama taip, kad 
jos paviršius būtų žemiau žie
vės, ties mediena. Augdama 
žievė plečiasi i r pamažu užtrau
kia plombą. Baigiant sergančio 
medžio gydymą, plombos pa
viršius nudažomas panašia į 
žievę spalva. 

Visos naudojamos medžiagos 
y ra fiziologiškai neutralios i r 
su medienos celiulioze sudaro 
patvarius cheminius junginius. 

jm. 

luniiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiii 
Namu, sklypu jsigiįimo bei kitais 

investavimo reikalais 
PIETVAKARIŲ FLORIDOJE 
mielai patarnaus EDA BRAŽĖNIENĖ. 

Kreiptis: 
Eda Bražėnas, Realtor-Associate 

Bea L. Cunllff. Jr , Realtor 
4839 Palm Beach Blvd.. 
Ft. Myers, FU. 33905 
Tei.: 813 — 694-2168 

arba namų tei. 813 — 694-5779 
Jiiiiimmiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiimiiim 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma LIUDVIKA MIKULSKY-
T£ (Mikulskis), kuri save vadina 
N. MikackytS. Administravo Rar's 
likerių parduot. Riehmorid KiU, 
New York. Žinantieji ją malonėki
te pranešti šiuo adr.: DRAUGAS, 
Adv. No. 4182, 4545 W. «3rd St, 
Chicago, UI. 60629 

Or. Jonas G. BYU-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

28S8 W. 63rd S t 
Chicago, m . 69621 

TeL 4764469 
Valandoj pagal r uHarima 

A d v o k a t a i 

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

Of. tei. 77&-5162; rea. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Chicago, Dl 

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

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame jvairius teisintus 

patarimus 
mesmmssemmsammBammmma 

fc> o t * ^»^ss - . .<*^P6^5įv, J * ? ^ 

Ateitininkų IX kongreso metu Clevelande susitikę kalbasi (iš k.): 
prof. dr. Vyt. Bieliauskas, Vliko pirm. dr. J K. Valiūnas ir prof. dr. V. 
Vardys Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOS STUDENTŲ ATEITININKŲ 
PASIRYŽIMAI 

Jaunučių būrelio, darželio — 
3 skyrių, narių susirinkhras 
jvyks pas Dalią Bilaišytę, 7351 
S. Sacramento, WA 5-0939. Bū 

Vyr. mergaičių, 7-8 skyrių, J relio vadovės: Dalia Bilaišytė. 
būrelio sus i r ink imas įvyks 3- Lionė Bradūnaitė, 6513 S. 
4:30 vai. p . p., p a s būrelio va- Rockwell S t , 776-9275 ir Irena 
dovę Ofeliją Barškė ty tę , 6640 Pranckevičiūtė, 7204 S. Rich-
.S Talman, Chicago, HL 60629. 
Tei. 476-1974. 

Vyr. bern iukai , 7-8 sk. būre 
lio nariai , renkas i 2 vai. p . p . 
pas Algį Kazlauską, 7316 S. 
Richmond. Būrel io vadovai : 
Linas Sidrys, 7150 S. Sacra
mento Ave.. 737-9303 ir Aud 
r i u s Rusenąs, 7247 S. Maple-
wood Ave. 

Ruduo. Ateitininkų veiklos mų įspūdžių. Pirmame susirin-
metai vėl prasidėjo. Chicagos kime spalio 7 d. mes žadame 
studentų ateitininkų draugo-! kaip tik diskutuoti kongrese iš 
vės valdyba jau posėdžiavo,' klausytas paskaitas , pokalbius 
planavo. Valdybos nariai jau apie įvairius konstitucijos pa
buvo išrinkti paskutiniam 1976 keitimus, u ž kuriuos balsavo-
-1977 m. susirinkime, išvykoje J me. Priimsime naujus studen-
pas Lieponius. Tėn ir pasiskirs I tus (faksus) i r tikimės susi- _ 
tėme pareigomis: Danutė Salik. laukti naujų narių, kurie, žino- j ̂ .udrę Kižyte, 7118 s ! Troy ' sT. 
lyte — pirmininkė, Grasilda 
Reinytė ir Domas Lapkus — 
vicepirmininkai, Alė Pabedins 

lio 29-30 dienomis. Rinksime ^ . - -
i naują SAS centro valdybą. 
i Mūsų> draugovė planuoja susi-
17-18 dienomis. Kiti planai ne 
visi dar aiškūs. Tačiau posė-

| džiuose prižadėjome stengtis 

mond, PR 6-2191. 

Laukiami nauji nariai ir 
kviečiami registruotis aukš
čiau nurodytais adresais. 

Primename, kad kuopos va
dovų ir tėvų komiteto pasitari
mas įvyks pirmadienį, spalio 
3 d. 7:30 vai. vakare, 7118 S. 
Troy St. PR 8-2709. 

THE CHICAGO EYE, EAR, NOSE 
& TROAT HOSPITAL 

is pleased to announce a free foct care sercening d i n k 
(Podiatry) for 2 ueeks begining 

Monday Oct. 3 thru Fr iday O c t 14th. 

Our purpose is to emphasize the importance in the 
care and t rea tment of the foot. 

Hours Mon. 9 — 4", Tues. 1 -
Thurs . 9 — 4, F r i . 

- 4, W e d 9 — 12, 
9 — 12 

231 W. WASHINGTON ST. 

For further informatiun feel free to call us a t 
372-9400 ext 25 or 35. 

Kuopos vadovybė 

"ATEITIES" VAKARAS 

'Ateities" 

kaitė i r Ramunė Kubiliūtė — 
sekretorės. Aloyzas Pakalniš
kis — iždininkas. Kun. dr . K. 
Tr imakas šiais metais vėl bus 
draugovės dvasios vadu. Be to, 
mes turėsime labai gerą pata-

Jaun. mergaičių, 4-6 skyrių, 
būrelio sus i r ink imas įvyks pas 

"Ateit ies" žurnalo paskelb-
me atvyko i Chicagą studijuoti p R g _ 2 7 ( ) 9 > 4 _ 5 ; 3 0 p p m ^ j a u n i m o k o n k u r s o t e r m i . 
a r dirbti. Į r e j i o v a <3ovės: A u d r ė Kižytė ir nas jau praėjo — rugsėjo 15 d. 

SAS suvažiavimas įvyks spa Lidija Dudėnai tė , 2439 W 71st šiomis dienomis svarstomas to 
konkurso premijų paskirsty-

rėją - Vytą N a r u t y Valdyba j fmM s u s i r i n k } m u s ^ k a r t ą 

gan didelė narių skaičiunai, to
dėl visi stengsimės vieningai 
veikti. 

per mėnesį, ir d a r svarbiau, įsi 
jungsime kiek galėsime į bend
rą ateitininkų veiklą Chicagoje 
ir kitur. Linkime visiems atei
tininkams veiklių darbo metų. 

R. Kubiliūtė 

Spalio 2 d. žadame dalyvau
t i Lietuvių susiartinimo šven
tėje. Spalio 9 d. 10 v. r. Jauni
mo centre bus studentų ateiti
ninkų šv. Mišios. Stengsimės 
kas mėnesį pirmą sekmadienį i — Lengviau pasirodyti ver-
turet i šv. Mišias. j t iems pozicijų, kurių nesame 

Be abejo, visiems atei t inin- ' i S 1 ^ . ^ ^ ^ ku1"1^ turime, 
kų DC kongresas paliko teigia- ' F . La Rochefoucauld 

ANELft BINDERYTfc - SEMKE 
antri metai, kai priklauso Tiffany 
Realtors. Ltd., 9957 S. Boberts BdL, 
Palos Hills, Dlinois ir Šiais metais 
jau yra pardavusi virš milijono 
dolerių vertės nejudomo turto. 

Anele Binderyte-Semke anksčiau 
gyv. Marąuette Parko apylinkėje, 
dabar su vyru Viktoru ir 9 metų 
dukryte Viktorija Gražina gyvena 
Palos Hills ir specializuojasi namų, 
žemės ir biznių pirkime bei parda
vime Chicagoje bei jos priemies
čiuose; Palos, Orland, Lemont ir 
kt. 

Parduodant ai ieškant pirkti že
mės, biznio, aparunentų ar reziden
cijų kreipkitės į p-*ą Semfte, ji 
Jums mielai ir sąžiningai patar
naus. Skambinkite tei. — 

130-1700 arba 593-9348 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiii 

Kpnlmoka akelbti* dien. D R A U G E 
nes !m pia^iAusiai skaitoma* Ue 
ijvi\j 1ier.'^ditj» gi skelbimu *»' 

^iHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiir« 

Į Pirmą kar tą Chicagoje 
i * 
Į JAV DIDŽIAUSIAS RINKINYS TIKRO 

i BAITUOS GINTARO 
| M c C o r m i c k P l ^ c c 
| GEM AND JEWELRY SHOW 
I AND SALE 
| 

( Brangakmeny ir brangenybių paradą 
bei pardavimas 

§ TIK KETURIAS DIENAS: 
I Rugsėjo 29-30 ir Spalio 1-2 dienomis 
i Ketv. 12 vai. iki 10 vai. vak. 

Penktad. ir seštad. 10 v. ryto iki 9 v. vak. 
Sekmad. 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Exhibited by 
KUHN'S BALTIC AMBER 

Sarasota, Florida 
Studentai ateitininką* kongreso 'Danketo metu Nuotr. V. P.jr.ic.c ^, > M M « M -diiiiuiiuiiiiiiiuuiuiiiuuiuuiiiiuiiiiuuiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiHiutiiHimimiiivMnuii 
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Drausme ir solidarumas — 

LAISVĖ IR SAVANORIŠKA TALKA 
'Tautinis solidarumas yra prisimintų įsipareigojimus ir į-

auksciausioji tautine dorybė, pareigojimus. Tačiau solidaru-
Lietuvis ugdo tautinį solida- mas, drausmė ir įsipareigojimai 
rūmą". Tai tautinio gyvenimo pirmiausia kyla iš paties žmo-
norma, paskelbta Lietuvių char- gaus įsitikinimų ir savo aplinkos 
toje. Nors apie ją dažnai kalba- supratimo. įsitikinimus patiks-
ma, bet tiksliai apibrėžti neįma- linti, pagelbėt: troškimus pavers-
noma, kaip ir kitų grynai žmo- ti tikrove reikia organizuotos vi-
giškų dorybių, suomenės paramos. Taip pat rei-

Doiybė eina iš vidaus — iš kia, kad organizacijos gebėtų į-
žmogaus įsitikinimų, nuolatinio traukti visus į tautai naudingus 
tos dorybės ugdymo savyje ir sa- darbus ne prievarta ir drausmės 
vo aplinkoje. Dorinė savybė kar- priminimu, bet solidarumo savy-
tais matoma išorėje, nors nejau- bės skatinimu, \ iekas negali ki-
čiama taip tikroviškai viduje, tam primesti savo valios, nes ne 
kad pats žmogus galėtų atvirai a- kiekviena nuomonė jau atsto-
pie ją pasakyti. Kartais ji jaučia- vauja tikrajai tiesai. Tikro soli-
ma viduje, bet sunkiai pastebi- darumo ugdymas sujungia net 
ma visuomenėje, kai žmogus vi- tokius, kurie savo būdu yra ne-
suomeniniam gyvenime tedaly- paslankūs visuomeniniam dar-
vauja tik kaip eilinis narys ar at- bui. 
sitiktinis talkininkas. Y ra Žinoma, kad tik talkos bū-

Solidarumas iš tikrųjų yra vi- d u sukUrtos didžiosios lietuvių 
suomenine savybė, kuri turi š v i e t imo, religinio gyvenimo, 
reikštis ypač tautinėje bendruo- 5paUdos institucijos. Savanoriš-
menėje. Tačiau ši savybė neiš- k o s t a I k o s b ū d u k ; ^ ^lpos^ 
skina nei savo kaimynystes, nei visuomeninės ir politinės organi-
savos organizacijos, parapijos ar zadjos. Reikia tik toliau ugdyti 
bendrų idėjų sambūrio. Kai prie t a I k o s d v a s i ą > k a r t u kih i r t a u t i . 
šios savybės netiksliai prikergia- r j s solidarumas. 
ma drausmės sąvoka, sumen-
Kinama tautinio solidarumo do
rybės vertė, nes drausmė turi iš- B e t kurios lietuvių išeivijos ir 
plaukti iš solidarumo, o ne prie-. i š J°s kilusi jaunoji karta savo 
šingai. Kitokiu atveju solidaru- veiklą remia ne įsakomąja draus-
mas būtų tik pritaikymas aplin- rne, bet iš tautinio solidarumo 
kos reikalavimams, kai kada at- p a n č i u bendru reikalų suprati-
sakymas į tautinius šūkius, vi- m u - Šalpos institucija — Balfas 
suomenės dalies ar paskirų žmo- remiasi ne tiek solidarumu, kiek 
nių nuomonėms pritarimas ar ? e r a sėdimi ir artimo meile. Kai 

artimo meilė pasireiškia la
biau savo tautiečiui, esančiam 
varge, tai jau yra ir solidarumo, 
ir tam tikros drausmės, ir artimo 
meilės apraiška. Tai ypač prisi
menama specialių vajų progomis, 
kai primenami vargai tų tėvynai
nių, kurie aukotojams visai ne
pažįstami, bet kurie jiems yra 
artimesni, nes priklauso tai pa
čiai tautai. Visi žino, kad jokios 

JUODŲJŲ SUBRUZDIMAS 
Pietų Afrikos juodieji siekia dvasi nio išsilaisvinimo, vėliau politines galios 

GED/M/X.\S GALVA Afrikiečių patarlė sako: "Kai 1 
du drambliai kovoja —žolę iš- ! 

trypia". Tie Pietų Afrikos res-įbet gabaus juooUijų 30 m. veikė-
publikos drambliai, kurių kovos jo nukankinimą •> K. 12 sukėlė ne-

ftimtiet valandėta 

IŠTIKIMYBĖ EVANGELIJAI 

garsas pasiekia visą pasaulį, yra 
juodieji ir afrikiečiai (olandai). 
18,0 mil. juodųjų yra beteisiai, o 
2,5 mil. olandų nuo 1948 m. 
valdo kraštą. Tarp jų prasidėjusi 
kova prieš penkerius metus vis 
stiprėja. 

Juodųjų pasiskaidymas 
Apie pusė juodųjų, pasiskai-

rimą krašte ir pakulyje. 
Rugsėjo mėn. pradžioje J. Kru-

geris Nacionalistų partijos suva-
ž'avime Durb -n.' pranešė, kad 
nuo 1976. VL 15 neramumų juo
dųjų mieste Soveto buvę suimta 
?,430 juodųjų. H to skaičiaus 
870 jau pasmerki, i 1S laukia teis
mas, o 372 asnvny:, tardomi. Mi-
nisterio pranešimu daugel's as 

džiusi į 9 gentis, verčiasi žemės 1 menų sulaikyti pasirėmus vidaus 
ūkiu. Juos valdo genčių vado
vai. Kita jų pusė susitelkė prie 
baltųjų apgyventų miestų ar 
stambių žemės ūkių. Stipresnis 
juodųjų bruzdėjimas vyksta jų 
miestuose, ypač Soveto. 

Zulų, xhosa ir tsuana yra svar
biausios gentys. Lemiantis vaid-

saugumo įstatymu, o daugelio as
menų veikla suvaržyta. Policija 
gali suimti asmenis, jei daugiau 
dviejų kalbamasi gatvėje. 

Suėmimai daromi ir komuniz
mo persekiojimo dingstimi. Pietų 
Afrikos respublikos juodieji ginasi 
palaiką santykius su Afrikiečių 

muo bruzdėjime priklauso zulams. t a u t i n i u kongresu, komunistais ar 

bent nesipriešinimas 
Žmogiškos dorybės tėra išim

tinai tik gerų pastangų parody
mas — žmogus savanoriškai 
jungiasi į darbą, laikydamas ji 
teigiamu ir naudingu tautai, vi
suomenei ar momento reikalavi
mams. Tai solidarumo ugdymo 
mėginimas. Drausmė, kuri kyla 
iš įstatymų ir su jais susijusių 
sankcijų, net ir tautinei dorybei . . . •A.« --i — -• • n. T - i prievartos aukojime negali būti. tėra tik išorine pagalba. Tai lyg _ - - - .- -i 1 . v 1 . . , . JO Tačiau priminti reikalą savo tau-tvora, uz Kurios jau yra kitas pa- x. ». - ,,.^. : . v ,. . 
^, ,v . v . . .f tieciui pagelbėti — tai žadinti 
saulis — pats žmogus ir jo reika- , , * r . • „ - . , . , » .' m. . ~ i f J ^ aukos dvasią ir tautini sohdaru-lai, žmonija, kartais svetima tau- , , ^ „ ' „ ... . ta ar valstybė. Bet čia nėra soli- m ą ' ^ ^ t a l k a ff*? * , , . - . . . -, . šiems, kuriems pagalbos šiuo me-
darumo, Kaip tautines vertvbės. . . . . ^ & 

VnA . . . , . , ; tu reikia. 
Kad tautinis solidarumas taptų 
dorybe, negalima jo atsieti nuo Tik iš solidarumo einančiais 
laisvės ir apsisprendimo. Tačiau įsipareigojimais šiuo metu re-
būtina yra šią savybę ugdyti sa- miasi visuomeninė veikla, sava 
vyje ir artimuosiuose, kad kiek- kultūra, organizacijų darbai, rū-
viėnas jaustųsi atsakingu tautos peštis laisvės idealų kėlimu. Ka-
nariu ir jos tikslų siekimo talki- dangi pats solidarumas yra lais-
ninku. vės dalis, tai laisvė negali būti 

* nei paneigta, nei sumenkinta, 
Solidarumas tautinėje, visuo- nei pajungta netiksliai vadinamai 

meninėje plotmėje, net artimųjų "tautinei drausmei", kuri turėtų 
sambūryje nėra tik aklas pritari būti ištikimybė savo tautinei ta
rnas kiekvienai nuomonei, nors patybei. 
ir tautinei. Kiekvienas žino, kad Laisvė yra žmogaus vertybė, 
nuomonės tiek jo paties, tiek ir kai ji eina kartu su atsakingumo 
kitų gali būti klaidingos. Tauti- pajautimu. Iš laisvės kyląs tauti
nis solidarumas taip pat nėra pri- nis solidarumas negali pažeisti 
tarimas bet kieno tvirtinimams nei laisvės, nei atsakingumo, nei 
net tautos vardu, ypač išeivijoje, turimų įsitikinimų. Prie to turi 
kai didelių sambūrių rinkti ar prisidėti visuomenės vadovai, 
skirti vadovai neatstovauja tau- nors jų autoritetas gelbsti tik 
tos, o tik išeivijos daliai. Skatinti tiek, kiek jiems pavyksta atsto-
solidarumą ir priklauso tai visuo- vauti daugumai. Aišku, nekalba-
menės daliai, kuri yra stipriau or- ma čia apie "autoritetą" tokių, 
ganizuota, kurios vadovai turi kurie dirbtiniu būdu save mėgi-
platesrų* užnugarį ir stipresnį na pasidaryti tautinės drausmės 
daugumos pasitikėjimą. Bet ir tai "sargais" ar net iškrypusiomis 
dar nereiškia, kad kas nors soli- "sąžinėmis". Mėginimas pajung-
darumo savybę, kaip tautinę žy- ti laisvę ir apsisprendimo teisę 
mę, turėtų sutapatinti su dirbti- yra nusikaltimas tautiniam soli
ne "tautinės drausmės" sąvoka ir darumui, nes šiuo atveju priešas 
tuoj įtikinti išeiviją, įtakojamą paliekamas šalia kovos lauko, o 
ne tik praeities, bet ir dabarties brolis, kovojąs tose pačiose fron-
bei svetimo krašto aplinkos, to linijose, dirbtinai daromas 
Tautinis solidarumas ir taip su- priešu. 
prasta drausmė vienas antrą iš- Solidarumą reikia žadinti ir 
skirtų, jei nebūtų ugdoma tauti- ugdyti, nes tai tautinė dorybė, 
nė dorybė. Būtų dar blogiau — Bet negalima reikalauti, kad 
prievartos priemonės būtų nau- laisvę pasirinkusieji ir kitiems 
dojamos riet laisvame krašte laisvės norį laisvame karste at-
veiklai skatinti, o tai griautų pa- sisakytų savo laisvės. Laisve rei-
tį solidarumą, nes kiekviena kia naudotis aukai, solidarumui, 
prievarta yra blogybė. drausmei ir pareigoms stiprinti, 

Tautinis solidarumas yra bū- kad tikrasis tautinis solidarumas 
tinas, kad išeivijos veikla pagel- taptų žmogiška dorybe išeivijos 
betų pavergtai tautai. Tautinė gyvenime ir pagalba pavergtie-
drausmė reikalinga, kad išeivija šiems. Pr. Gr. 

Xhosai sutiko Transkei pasinau
doti vadinama savivalda, kai zu
lų vadovas G. Buthelezi užsimo
jo ginti visų juodųjų teises. Zu-
lai išrado ir juodųjų pasveikini
mą: "Amandla" (jėga), atsakant 
iškeltu kumščiu: "Ngavethu" 
(yra mūsų). Toks pasisveikini
mas yra priemonė sukelti drums-
tį, kai susitinka trys juodieji. 

Juodieji turi kelias organizaci
jas. Juodųjų sąjūdis yra svar
biausia organizacija jų sąmonin
gumui kelti, žmogaus teisėms gin
ti Universitetuose veikia Pietų 
Afrikos studentų organizacija, o 
vidurinėse mokyklose — Pietų 
Afrikos moksleivių sąjūdis. 

Minėtos organizacijos ryžtin
gai įsijungė į kovą dėl juodųjų 
teisių. Kova aštrėja. Vis daugiau 
suimama juodųjų. Jaunuoliai 
sparčiau jungiasi slapton ir viešon 
kcvon. Vienintelis juodųjų laik
raštis "The World", ryšium su 
jaunuolio P. Langą pasmerkimu 
30 m. kalėti rašė: "Suimtojo žmo
na ir artimieji ne ašarojo, bet pa
keltais kumščiais suimtąjį paly
dėjo į kalėjimą". 

Griežtos priemonės 
Pietų Afrikos respublikos dik

tatorius J. Krugeris. teis'ngumo 
ir policijos ministeris, aiškino: 
"Mūsų santvarka tikrai žmoniš
ka. Vyriausybė kovoja tik prieš 
terorizmą. Mes persekiojame ir 
persekiosime teroristus, o įtaria
muosius tardykime". įtariamieji 
be teismo sprendimo laikomi ka
lėjime iki pusės metų. Tardymo 
metu naudoja įvairiausias kanki
nimo priemones, nes iki š'o me
to nukankinta 44 tardomieji. 
Geriausias pavyzdys S. Biko mir
tis kalėjime, jam pradėjus bado 
streiką. Šio jauno ir nuosaikaus, 

mas už darbą, jei jį dirba ir bal 
tieji, žymiai mažesnis. 

Juodųjų ir baltųjų vedybos 
yra draudžiamos. Mišriųjų ve
dybų įstatymas rasinį bendravi
mą laiko nedoru, nors mišriųjų 
ir olandų yra po 2,5 mil. 

Juodųjų teisių suvaržymas ir 
sukėlė tą aršią kova, kuri vis ple
čiasi, stiprėja. Kiekviena padaryta I 
skriauda juodiesiems palieka ran-
dus. Jaunuoliai vis ryžtingiau įsi-
jungia į kovą dėl teisių: kai mūsų | 
žus 20.000 juodųjų 20 mil. bus 
laisvi. 

Rasinis pasisJtaidųmas 
P-tų Afrikos respublika, pasižy

minti grožiu, turtais ir geru kli
matu, turi daugelį problemų, bet 
visų didžiausia yra rasinis pasis-
kaidymas. Valdantys olandai te
sudaro 10 proc. krašto gyvento
jų. 1,75 mil. anglų nenoromis 

su D'evu, kuris kalbasi kaip as
muo su asmeniu paties žmogaus 
sieloje. 

Tačiau, jeigu taip lengvai iš-
ptštaliSkuose laiškuose. "Yra mestume Bažnyčią ir jos sant-
dar daug ir kitų dalykų, kuriuos; vark* iš šio gyvenimo, pasidary-
Jėzus padarė. Jei kiekvienas iš jų 1 tų labai tamsu. Jei Bažnyčią iš-

Evangelija yra Kristaus die-1 
viskas mokslas. Tačiau ne viskas, 
ką skelbė ir darė Kristus žemėje, 
yra surašyta evangelijose ar a-' 

Dūtų atskirai parašytas, tai ma-
| nau, kad ir visas pasaulis nega

lėtų sutalpinti tų knygų, kurios 
reiktų parašyti" (Jn. 21,25), bai
gia savo Evangeliją šv. Jonas. 
Užtat pats Kristus paskyrė apaš
talus liudyti jo mokslą, gyvenimą, 
darbus ir nuostatus, kad visas 
pasaulis pažintų Evangeliją ir 
kad kiekvienas žmogus, ja įtikė-
;es, ištikimai jos laikytųsi. 

Kris'us savo gyvenimo žemėje 
oabaigoje aiškiai įsakė apašta
lams: "Eikite tat ir mokykite vi
sas tautas... ir mokydami juos 
laikyti visa, ką tik esu jums įsa
kęs. 

Ir Štai, aš esu su jumis visas die
nas iki pasaulio pabaigai" (Mt. 

Sovietais, nors įie neneigia pasi
naudoja pašaliečių parama. 

Juodųjų teisinė padėtis 
Respublikos vyriausybė sukū

rė rasinio išskyrimo Karką, kurio
je ypatingai pažeminami juodie
ji. Daugelis įstatymų ryškiai pa
žeidžia juodųjų žmogaus teises. 

Pasų įstatymas draudžia juo
dųjų judėjimą j baltųjų mies
tus be paso. Kiekv ieneriais metais 
baudžiami ligi 400,000 juodųjų 
dėl nusižengimu pasų įstatymui. 

Apsigyvenimo įstatymas drau
džia ne tik juodiesiems, bet miš
rios rasės (olandų ir juodųjų 
vaikams) bei indams gyventi ar 
verslais verstis draudžiamose vie
tovėse. 

Juodiesiems draudžiama lanky
ti baltųjų universitetus. Juodieji, 
mišrieji ir indai gali lankyti tik 
jiems skirtus universitetus. 

Pramonės įmonėse už darbą ge
riau atlyginami darbai skiriami 
tik baltiesiems. Juodųjų atlygini-

šliejasi prie olandų. Tiesa, jie j 28,19-20). O jau anksčiau 
žymiai nuosaikesni, bet, baltie- pasivadino savo mokinius ir išsi-
siems pralaimėjus, jų laukia olan- rinko iš jų tarpo dvyliką" (Lk 
dų likimas. 

Mišrios rasės 2,5 mil. gyvento
jų priversti glaustis prie juodųjų 
Tik šiuo metu ruošiamoje kons-

mestume iŠ istorijos, didelė tam
sa apsuptu ilgą laikotarpį, kuria
me nepajėgtume įž urėti žmoni
jos dvasios pasikeitimų, kėlimosi 
iš klystkelių, dorybių žydėjimo, 
mokslo šviesos. Dėlto iš anksto 
Jėzus įspėjo fariziejus, bet kar:u 
ir savo mokinius: "Aš pasaulio 
šviesa. Kas mane seka, nevaikš
čioja tamsybėje, jis turės gyveni
mo šviesą... nes aš žinau, iš kur 
a ėjau ir kur einu. o jūs (farizie
jai) nežinote, iš kur ateinu ir 
kur einu" (Jn. 8,12-14). 

Ši pasaulio šviesa, kurios ne
norėjo matyti fariziejai, kurios 
šalinosi net kai kurie Jėzaus mo
kiniai, sutelkta Bažnyčioje, kad ji 
neišsklistų. Jei ir Bažnyčioje, ypač 
istorinėje jos perspektyvoje, kar
tais neįžiūrime Kristaus šviesos, 
tai tik dėl to, kad kai kurie žmo
nės dėl savo žmogiškų silpnybių 
tos šviesos savo laiku ir savo vie
toje neįžiebė. Nei nuodėmė, nei 

negali užtemdysi 

6,13), kuriuos padarė savo apaš
talais, tai yra pasiuntiniais ir liu
dytojais, nes "kaip tik Šventoji 
Dvasia ant jūsų ateis, jūs gausite, nuklydimai 

titucijoje numatoma suteikti jems Į Salios ir būsite man liudv.ojai j Kristaus dieviškos šviesoj bet 
kai kurias teises ir net svarstoma j Jeruzalėj, visoje Judėjuje, Sama- j žmogus gali 1IK« s a v o ' * ? " * * £ . 
iuos imti į krašto kariuomenę. Jie " l^e * iki žemės pakraščių" į je tamsoje ir nepanoret1 matyti 
k 750,000 indų galės turėti I <*P« as, | pač.os š^es<>s, nepanorėti . ^ . . ^ 
savo parlamentą ir naudo- 'urį iki šiol krikščionis deda sa-1 ti savęs tikrojoje šviesoje. O ta 

metu jie tis savivalda. Šiuo 
tebesėdi ant slenksčio, 
riuose ryški olandų kultūros įta
ka. Jie priklauso Reformuotajai 
olandų bažnyčiai, bet tegali tik 
juodųjų teisėmis naudotis. 

Olandai bando mišriuosius, in
dus ir juoduosius suskaldyti, p'r-
mųjų parama pasinaudoti, bet 

vo gyvenimo kertiniu akmeniu, 
, ..[lS_ 1 ateina iš Kristaus, perduodamas 

:jo liudytojų apaštalų lūpomis, 
Į kentėjimais ir mirtimi, laiko
si šių dienų Kristaus mokinių į-
pėdmais ir sekėjais, kurie visa 
tai, ką Kristus mokė, savo gyve
nimuose ir darbuose išryškina ir 
parodo pasauliui. 

laikyti beteisiais ir versti juos to-Į Kristaus Evangelija nėra žmo-
liau skursti. Mišrieji ir indai yra Į™u 

priversti kovoti dėl savo sąmonin
gumo, žmogaus teisių, o vėliau, 
kaip ir juodieji, siekti krašto val
džios. 

Dalis plak«ų ir demonstrantų lietuvių, latvhj ir estų demonstracijų 
metu Washingtone Nuotr. P. Maletos 

tančiai metų žmonių lūpomis, 
raštais ir gyvenimu skelbiama. 
Evangelija yra dieviškas moks
las, kais, nors ne visas surašytas, 
turi visus nuosta'us ir nurody
mus, reikalingus žmogaus kilnes
niam gyvenimui ž?mėje ir dides
nėms viltims pasiekti amžinybę. 
Šiam moksle ir šiuose nuostatuo
se nuolat veikia Šv. Dvasia, apie 
kurią pats Kristus iš anksto pa
skelbė: ''O Ramintojas, šventoji 
Dvasia, kuri Tėvas atsiųs mano 
vardu, jis jus viso išmokys ir pri
mins jums visą, ką tik aš jums 
kalbėjau... Tegul jūsų širdis ne
nusigąsta ir nebijo" (Jn. 14,26-
27). Supasaulintame žmonių gy
venime, kuriame labiau rūpina
masi šia diena, negu amžinybe, 
net katalikai neretai pasako, kad 
Bažnyčia jau nebereikalinga, kad 
Bažnyčios apaštalinė pasiuntiny
bė jau yra užsibaigusi. Dabar pa
gal pasaulio dalies nuomonę 
tereikia žmogui tik 

tikroji šviesa, kuri nušviečia pa
saulį, žmonių sielas, pačios Baž
nyčios, kaip tikinčiųjų bendruo
menės, kaip Dievo tautos, gyveni 
mą, yra Kristaus Evangelija, ei
nanti iš kartų į kartas, skelbia
ma ir aiškinama, veikiant tam 
Ramintojui — Šv. Dvasiai. 

Kristus yra vienintelis mokyto
jas, tiesos saugotojas ir savo E-
vangelijos įkvėpėjas net tada, kai 
ją aiškina žmogus. Pats Jėzus 
vėl sako apaštalams: "Nesivadin-
kite mokytojais, nes jūsų moky o-
jas vienas, Kristus" (Mt.23,10). 
Bet institucija, kuriai paliko E-
vangeliją plėsti, Bažnyčia, kurią 
Kristus įsteigė, žemiškose sąlygo
se saugoja jo mokslą, kad jo švie
sa neužges ų. Ištikimybė Kris
taus mokslui yra ištikimybė Kris
tui, o žmog:škame gyvenime ir 
jo kūriniui — Bažnyčiai. 

ADls. 

— K cirko i kunigų semina
riją. Tokiam žingsniui ryžosi 
žymus amerikietis cirko ar t is tas 
Jeff Chalmers, iš Lafayette 
miesto. "Cirko gyvenimas rei
kalauja daug disciplinos — pa
reiškė 28 metų amžiaus jau
nuolis Jeff — tai padės pri
imti ir kunigų seminarijoj esan
čią discipliną". Jeff Chalmers 

santykiauti. buvo priimtas. 

— Veronos vyskupija, Italijo
je, gali didžiuotis dideliu pasau
kimų skaičiumi. Iš šios vyskupi
jos yra išvykę 860 misijonierių, 
kurie darbtioiasi šešiasdešimty 

•;nJ^i 'i"-̂ ufi>sfc itiioeCi. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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"Bijo, kad judviejų pirmas susitikimas nebūtą ir 

paskutinis. Tiesą pasakius, bijau ir aš. Jeigu taip atsi
tiktų, tai visa jo rehabilitacijoj padaryta pažanga nu
eitų niekais. Dėlto man nepaprastai yra reikalinga jūsų 
greita ir neatidėliotina pagalba. Panele Alex. jūs pa
žinojote poną Espozito sveiką linksmą, pilną gražaus 
sąmojaus. Gal būt, jį tokį ir dabar įsivaizduojate, bet 
realybė yra žiauri Esu tikra, kad jūs savo gyvenime 
dar nesate mačiusi žmogaus be rankų ir kojos. Todėl 
per susitikimą su juo jūs turėsite laikytis ir neduoti 
jam suprasti, kad jūsų akyse jis dabar yra kitoks. O 
tai nebus lengva, jei jūs tam nebūsite pasiruošusi". 

Staiga pamačiau, kad jos didelės mėlynos akys 
prisipildė ašaromis. Ji nulenkė galvą nes norėjo pa
slėpti savo susijaudinimą. 

"Panele Alex, jūs padarysite didelę ir gražią pa
slaugą vargšui ligoniui, jei aplankysite jį". 

"Kada?" paklausė jL 
"Juo anksčiau, juo geriau", atsakiau jai. 

_ 'Tai aš jį rytoj aplankysiu", nusišluosčiusi aša-
Misijonierių iš Veronos tarpe. ras, pasakė ji. Pakilo nuo fotelio ir susimąsčiusi išėjo 

y ra 45 vyskupijų kunigai, 317 i >* kabineto. 
. . , ,. . . . _. ' Sekantį r l ą laike vizitavimo radau ligonį nusi-
kunigij vienuolių, priklausančių , . ._ ' " ^ .. . . , . 

minusj. Tonas Espozito, jeigu jus žinotumėt kokią ge-
dridesim*. M M kongregacijom, | ^ naujieną turiu jums šįryt pranešti, tai jūs nesėdė-

Jo akys iš smalsumo nušvito. "Daktare, kokia nau
jiena?" 

ji mane. 
"Taip, labai gerai atsimenu. Tu buvai ją užsrvil-

"Šįvakar jus aplankys jauna, graži ir labai ma- j kusi, kai mane lydėjai į kariuomenę", atsakiau jai. 
"Nemaniau", smagiai nusiteikusi pasakė ji, "kad 

tu taip įsidėmi mano rūbus. Šią suknelę specialiai 
uŽ3ivilkau priminti tau mudviejų atsisveikinimą ir pa-

loni panelė 
"Ar Alex? Tikrai?" apsidžiaugęs paklausė ligo

nis. 
"Taip, Alex ir tikrai. Ji pas Jus bus 7 valandą va-, sižadėjimus. Ar tu juos prisimeni?" šelmiškai primer-

kare. Būkit pasiruošęs ir nepasakokit jai baisių daly
kų. Manau, kad rytoj po vizitavimo jūs turėsite man 
daug ką papasakoti". 

"Daktare, mielai tai padarysiu. Tik abejoju, ar 
galėsiu taip gerai atsiminti, kaip atsiminiau kitus ma
no gyvenime reikšmingus įvykius", atsakė ligonis. 

Linkiu jums gero laiko. Rytoj pasimatysime. 

kusi akutę, pasakė ji. 
"Taip, prisimenu", atsakiau jai ir bandžiau nu

slėpti savo sielvartą. Galvoje kilo mintis. Ar ji t ik ma
ne gailėdama taip sako? Ar iš tikrųjų taip mano? Juk 
aš nebesu tas pats." 

"Esu nepaprastai laiminga, kad priešo kulka su 
tavo pavarde nepataikė į tave. Tada būtų buvęs ga-

Sekančia diena, radau ligonį z^. į t e ikus į . I š | l a s ™<^ejų gražios jaunystės svajonėms,0 taip pat 
1 ir vienas kitam duotiems pažadams. Man baisu darosi to supratau, kad pirmas jo pasimatymas su panele 

Akx praėjo sklandžiai. 
"Daktare, aš taip jūsų laukiu, kad galėčiau pasa

kyti, koks esu laimingas!" 
"Ponas Espozito, man nereikia nė sakyti. Iš jūsų 

džiaugsmu žibančių akių jau išskaičiau jūsų laimę. Da
bar norėčiau, kad jūs pasidalintumėt ja su manimi. 
Juk pasidalintas džiaugsmas yra dvigubas džiaugs
mas". 

"Mielai, daktare", pasakė jis ir pradėjo pasakoti. 
"Prieblanda. Tyla apgaubė balto mūro ligoninę. 

Nutilo paukščiai. Girdėjosi tik beribio okeano ošimas 
ir mano širdies smarkus plakimas. Staiga išgirdau ko
ridoriuj žingsnius tap-tap-tap... Iš karto pažinau, kad 
tai jos Žingsniai. Atsisėdau. Žiūrėjau į duris. Durys 

apie tai net galvoti". 
"Bet... Alex, aš nebesu toks, koks buvau**. 
"Tu absoliučiai klaidingai galvoji, kad nebesi toks, 

koks buvai. Mano akyse tu nė kiek nepasikeitei. Todėl, 
prašau, užmiršk ir nekalbėk apie tai. O jeigu t u ir to
liau taip kalbėsi, aš supyksiu ir išeisiu". Jos lūpų kam
peliuose pasirodė meili šypsena, "Atsimink", tęs* ji 
toliau", kad aš įsimylėjai ne į tavo rankas arba koją, 
kurių tu netekai, bet į tavo gerą būdą, jautrią širdį ir 
logišką pažiūrą į gyvenimą. Tokių vyrų, kaip tu, šiame 
XX amžiuje retai tepasitaiko. Be to, noriu tau primin
ti, kad tu esi daug laimingesnis už tuos, kurių jau
nystė blykstelėjo, kaip šviesus meteoras ir amžiams 
užgeso kovos lauke. O taip pat ir už tuos, kurie be-

palengva atsidarė ir pamačiau Alex stovinčią duryse, j kariaudami išprotėjo. Jų gi gyvenimas be jokių pros-
Ji dėvėjo tą pačią žalią suknelę, kuria ji, lydėdama \ vaisčių slinks tarp keturių psichiatrinės ligoninės sie-
mane į kariuomenę, vilkėjo. ! nų." 

"Ar tu g*"***"* šią suktelę", linksmai paklaus*-. (Bus daugiam 

file:///iekas
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OR. BROHIUS POVILAITIS - JUBILIATAS 
PR. RUD1NSKAS 

Tik vienas kitas liko ištikimas 
savo profesijai iš nemažo būrio iš 
Lietuvos pasitraukusių agrono
mų. Žemės Ūk'o akademijos dip
lomų nepripažinimas, skirtingos 
ūkininkavimo formos ir sunkios 
{sikūrimo sąlygos daugumą agro
nomų nuvarė į fabrikus, j įvai
rias įstaigas arba pastūmėjo į 
praktišką ūkin nkavimą, darži-
ninkavimą ar gėlininkystę. Išim
čių tarpe yra kanadietis dr. Bro
nius Povilaitis, buvęs 2.C. akade
mijos docentas. Per savo atkaklu
mą ir darbštumą, jis Kanadoje pa 
siekė aukšto profesinio lygio ir su 
tikru pasididžiavimu gali švęsti 
savo brandžiais darbais nužy
mėtą 70-ties metų sukaktį. 

Bronius Povilaitis gimė 1907 
metais rugsėjo 5 d. D ržių km., 
Žeimelio valse.. Šiaulių apskrity
je, penkių vaikų šeimoje. Karo 
nualintas ūkis ir kelių kilometrų 
atstume esami pradžios mokykla 
jsu iš mažų dienų pripratino jį 
pr'e sunkių darbo ir mokymosi 
sąlygų. 1925 metais baigė Linku
vos gimnaziją ir įstojo" į Ž.Ū. aka 

I A B N Y B O » FOLICIIOJE 

Net moterys š iemet gali stoti 
, j Ulinois vadinamą, "Conserva-
t'on" policiją, kuri budi miške
liuose, parkuose, prie ž u v a v i m o ' 
vandenų, prižiūri, kad laivelių ir 
sniego motorinių vež imų savi
ninkai laikytųsi į s tatymų, saugo | 
poilsio vietas. Stojant iems egza
minai spalio 22 d. P r a š y m u s iki 
spalio 8 d. paduoti i Ulinois De- i aico kranto pačiam "centre Treasure 
partment of Personnel. Reikia \ lalaad. 
turėti 21 m. amžiaus ir būti bai- Į Gražiausias pajūrys, miegami 
gus metus kolegijos a r turėti to- į kambariai, kambariai su virtuvėm 
lvgų išsilavinimą. ** apartmental, spalvotos televizi

jos, aplinkui restoranai, naktiniai 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo ir 
teniso aikštės, bažnyčios, krautu-

FLORIDA 
Sc PMarstarg 

THE F AUGO MOTEL 
10810 Gulf Bouk-vard 

Tlcafture feland. 
St. Petersburg, Florida S370S 

TeL (813) 360-08-* 

Motelis yra prie pat Gulf of Jie-

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOK RE NI R E k L E S T A T E 

Našle, gyvenanti New Buffalo, Mi- M^rą'uette Parke apyL 72-os ir Troy 
chigan, ieško teisingo ir gero nuomi- : parduodamas 9 kamb. namas — 
ninko — išnuomoja nebrangiai pir- 5 miegami, 3 vonios, 2 maš. garažas. 
mam aukšte 3 kambarius ir virtuvę Tuojau galima užimti. 4«&4)56L 
su baldais. Vieta labai graži, netoli 
ežeras, galima 

Skambinti te:. 
žuvauti ir maudytis. 
1 — (616) 46S-3073 

būdu išnaudoja visas galimybes. 
B. Povilaičio moksliniai dar

bai daugiausia yra specializuoti 
ir lietuviškai visuomenei mažai 
žinomi. Kanados ir JAV moksli
niuose leidiniuose Povilaitis y r i 

SKELETAI A17TOMOBILY 

Du lavonai su žieminiais dra
bužiais priekinėj automobil io sė- į 
dynėj rasti garaže '7424 So. 
Chapel, Chicagoje. Skeletai vy
ro ir moters. Automobil is buvęs 
užvestas. Spėjama, k a d mirties 
priežastis — automobilio garai. 
Jie j a u mirę sen ia i Automobi l io 
numeris 1975 m. N u s t a t y t a , kad 
lavonai yra Lee Warren, 2 8 m., 
ir Carolyn Patrick. 

P A R A M A CHICAGAI 

Cbicaga kasmet i š federalinio 
iždo gauna 55 mil. doL pigesnių 

v ž s i r t . t 

Savininkai lietuviai maloniai kvie
čia visus apsilankyti. 

šUammi ir Teres* žebertavičiai 

atspausdinęs 38 mokslinius 
s.raipsn us. Juos galima rasti Ca- b u t u kūrimui ir iš laikymui. N u -
nadian Journal of Genetics 3nid\mSitoma' š ia- *"** pakelt i fld 
Cytolory, Can. Journal of P l a n t j 1 2 5 " ^ d o 1 - metams. 

demiją Dotnuvoje. Kaip gabus i Science, Can. Joumai ot Botany. 
studentas penktame savo studijų] Tobacco Science, American Jour-
semestre buvo paskirtas laboran- nal of Botany ir kituose žurna

luose. Tajp pat jis yra dalyvavęs 
daugelyje mokslinių suvažiavimų 
ir yra skaitęs juose bent 12 refe
ratų. Kaip mokslininką, Povilai
tį gerai įvertina įvairus anglų 

tu prie prof. Tonkūno vedamos 
bendrosios žemdirbystės katedros. 
Tose pareigose išbuvo iki pat a-
kademijos baigimo d'plomuoto 
agronomo laipsniu 1930 m 

Akademiją baigęs Povilaitis 
tampa vyr. asistentu, o vėliau — 
lektorium. Kai 1938 m. Ž.C. mi-

siame LKMA suvažiavime jis bu
vo jo or?anizacin;o komiteto na
rys ir gamtos mokslų sekcijos pir
mininkas. 196-S m. buvo pakvies
tas lietuvių atstovų | Londoną 
vyskupiios antrojo sinodo komi
siją imigrantų reikalams ir buvo 

spaudos šaltiniai. Net penkeriems s u a r ę s lietuvių sekc'ją memo-1 
metams praėjus nuo jo išėjimo įpandurnui paruosti. 1969 m. bu'-' 
pensiją, "The Canadian Tobac-P- 0 Srinktaš į Kanados Lietuvių] 

Išnuom. 4 kamb. butas su vonia 
vyresnio amž. dirbančiam vyrui ar
ba pensininkui. Bridgeporto apyL 
Skambint nuo 8 iki 9 v. ryto arba 
nuo 9 iki 10 vai. vak. tel. 376-0208 

Marąuette Parke apyL 72-os ir 
Troy parduodamas 9 kamb. namas 
— 5 miegami, 3 vonios. 2 maa. ga
ražas. Tuojau galima užimti. 

476-0581 

HELP WANTEB — MOEEBTO 

HOUSEKEEPER 
Excellent job for mature, reuable 

woman ia good health. Pįna. Dve-ia 
positioo oidy. No cbikl caae, straight 
bousevvork, Iaundry aad . occasignal 
cookmg m beauttful N'ortfe Sbore 
home. Own room, bath, ooJor TV. 5 
days, Sun. and Mon. off. Engu&o 
speaKing forefgner wetcome. Charactet 

B R I G H T O N P A R K E ^ ^^n^d. CaB Mrs. Burna 

Turiu CtUc&gos miesto leidimą. 
Dirba ir užmiesty. Dirbu greitai, 
gaj&ntuotei ir ^cžinicgai. 

E L E K T R O S 
tVKIEfHM — PATAISYMAI 

. KLAUDIJUS FUMPVTI8 
4S58 S. Waatoessw Ave, 927-S559 

IŠNUOMOJAMAS erdvus 3-jų 
kamb. b u t a s Marąuette Parke. 

737-06Š3. 

IŠNUOM. 5 kamb. butas suaugu
siems 2-me aukšte. Marąuette Pke. 
Arba parduodame namą — 2 bu
tai. Kreiptis į sav. teL — 

737-0618 arba 7764677 

Knuom. 5 kamb. butas (3 miega
mi). 7259 S* Franciseo Ave. 

Tel. 476-7867 

P U S M E Č I U ! 
S94J* CMcagoje 

$71.00 
(10^0/5/UM) 

auto apdrauda 
Amžius ee 1d 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 
9A55 S o . Kedzie Avenue 

Išnuom. 1 arba 2 kamb. Marąuette 
Pke. Galimybė naudotis virtuve ir 
kitais patogumais. Teirautis teL — 

778-0333 
— 

IŠNUOM 4 kamb. namukas su rū
siu, kieme. Suaugusiems. Gage 
Pko apyL Nebrangiai Skambint 

778-6452 

2 butai p o 3 miegamus. Pilnas 
rūsys , pilna pastogė. Ekstra 
sklypas t inkamas statybai. Pil
n a i aptvertas kiemas. $32.900. 

A l Mockus — Tel. 636-1835 

B A I R D & W A R N £ R 

Lement, DL Parduodami 5 sklypai 
žemės kartu. Po 49^x125 P- kiek
vienas sklypas. Skambint po 5 v. v. 

HA. 257-7637 

Savininkas parduoda 4% kamb. 
mOr. "raised ranch" namą. Cefitr. 
oro vėsinimas. Įruoštas rūsys. Kera
mikos vonia. Visur kilimai. Garažas. 
59-ta ir Kobnar. 735-5641 

Osimim 5 kasok, butas. Rami s.py-
bnkė. Arti vienuoryna 

TeL 434-3853 

PLUMBING 
nisterra ikū-ė seklu kon'ro-es s t o - C ° Grower" žurnale 1977 m. ge- j Katalikų centro valdybą, kurios! Vonią. virtut*» rinku, ir vandent 
ti lis buvo nukirtas ios direkto-1 gūžės mėn. numer>|e apie radio- vicepirmininkas ir dabar tebėra, i *adyt«vt| *P*A»3t#»L Vhtuvėa ir 

akademiioje. Vokiečių okupacijos tncijoms iššaukti beieškant nau- j f n « a s nąnu \ Pasaul ô  Lietuvių į v a d ž i a i M M elektra. Kreiptij. 
metu pakviečiamas docentu spe- W tabako veislių, sakoma: "ry- \ Katalikų Bendrijos valdybą. a u o 7 i i f f l V B L l ^ t o « r b a p o 5 v a l 

šium su aukščiau apibūdintomis j D r - "• Povilaitis tebėra pilnas i »ak. 

ąjL»->->.> M i M > » t r n n • m 

> M M t M M » ' 

NAM9 APŠILDYMAS 

pakviečiamas docentu spe 
cialinės žemdirbystės katedrai. 
Tose pareigose išbuvo visą 1940-
44 metų okupacijos periodą. 

Rvtų frontui pasiekus Lietuvą, 
B. Povilaitis pirmiausia persikėlė 
i Palangą, iŠ kurios su dideliais 

problemomis, dr. Bronius Povi- energijos ir neabejotinai dar ilgai 
laitis Delhi tyrimų stotyje pradė
jo svarbius tabako veislių muta
cijos bandymus pagerinti arba 
išvesti naujas tabako veisles. Jis 
panmidojo Delbi 34 tabako veis- į 

gsles 
S a U P D T A A — 77*4306 

džiaugus savo darbo vai
siais, aktyviai dalyvaudamas 
mūsų lietuviškos išeivijos gyveni- j ******** "Draugą", 
Ir'e- ! % k i t i e m s paaBskaitytl 

duokite 

vargais per Saksoniją pasiekė ]ės ^ j ^ i a s peršviesdamas jvai-'į """"""į1" »»»»»»»'"'»Mmiimiitiii!iiiiiiiitiiiHMlllllllllHmmimiiiiimiMiin 
Goettingeną ir ten esančią sto
vyklą. 1945 m. Britų karinei val
džiai davus leidimą organ'zuoti 
Hamburge Baltu universitetą, 
Povilaitis pakviečiamas į H a m -

raus stiprumo rad oaktyvių (gam į 
ma-rays from Cobalt 60) spin-j 
dūlių dozėms ir paveikė jas che
mikalu ethylmethane sulfonate 
iF.MS)"'. Toliau straipsnyje kons-

G Y V E N K I T E Š I L T A I 

ttaf. Viįiai L^vaJaa taipgi 
to perdirbu d€t d'Ajij. {deda 
tdldytBvug. KrelpChi 

A. RAS Y S — tai. 4 4 7 - 8 t t f 

PACKAGE ESPRESS &OESCV 
M \KI.IA N O R E l K I E N e 

sramunAf t UETUVą 
Labai paceidaojamos «cerw» rSSier 

prekes. Maistas fe Europon aazvltUų 
2606 W. M S t , Chioaso, IU. 80629 

TE3L. — WA 5-27M 

ENCLCSU) 
0UTL£T B0X 

EltCTSiCAl LtMIT CC^'POl 

aasssžaaB^i;.. 
burgą dėstyti specialinę žemdir-. t 3 t u o j a m a i ^d Povilaičio pradė-
b>'5tC- tu tyrimų dėka dabar vra išvesta 

Dirbant Baitų universitete »r\fyUaai geresnė tabako 'veislė pa-
tėjo žinia, kad Montrealo " L a d y , 3 d i n t a r ^ ^ j 76. Apie B.P. 
Davis Foundarinn" duoda sti- ! t o k s i n i u s darbus ir io biografi-
pendijas ir apmoka kelionės iš- ?ą g a I i m a r a s t i YHto's W h o in 
laidas j Kanada, parinktiems Bal- t h e M i d w e s t 1965-66 m. ir 1970-
tų urrrvers'itoto dėsrytofams. B.Po-l 7 ] m ia kjose, American M?n of 
vilaitis tokią stipendiią la mėjo Science, 1960, Lithuanians in 
ir 1949 m. išvyko j \fon:realį,j C ? .nada, 1%7 ir Lietuvių Encik-
Ksnadoje. I949-.S4 metu laikotar- j i o p e djj 0 1 - e XXIH tome. 
pyje jis tęsė mokslines studijas! x e m a z a j r . Povilaitis >Ta ra-
MrDonald Coilege prie McGill j ̂  f r yetuvin s p audoie. Lietuvo-
universiteto ir 1951 m. įsigijo Į jf, įaug ,-0 speeialvbės straipsniu 
gamtos mokslų magistro, o 1954 U ) ^ 2 o akaderrriios metras-
filosofijos daktaro laipsnius. fiuose, "Žemės Ūky", "Ckinin-

TaČiau ir keleto mokslinių j ko Patarėjui" ir kitur. Čia jis bend 
l?ipsnių turėjimas neatidarė du- radarbiavo "Aiduose", Katalikų 
rų naujam daktarui į mokomą-' Mokslo akademijos metraščiuose, 

£XPAKS;c-N ; P tnUU^'r. 

a6.^Ž^SS-/i3»-

fc^J^SS a n t r f , S**™**"8 fa'gMJt Hgyhtte gerfamsią ne§k>Mmą 
karstu vandenra etektrnį "tSTEBnmSOT ap*iMvnra ^ ^ 
M M . 2 ^ f U t e K!? b f t

n
k 8 r i w k««*aryM Vanduo yra hermetikai 

uMarji^s u- niekad nrereOda papildyti Termostatas vra fdetas. TMiai 
veAa . Pasiruoškite & anksto visokiam netikėtumams. 

K O S T A S B U T K U S 
Skambint 77&-27S1 — Kalbėti angJKfcai iarp g v. r h- 8 v. v. 

Kalbėti Hetavfcgfcsi tarp 8 ir 10 v. v. 
t l""1"" ">ln"'''»»W»»"MMtWtt*UMUIHttUlltlHUlUHIIIHIimi»IMttrilllHII»i; 

šias arba moks'ines Kanados ins
titucijas. Trejus metus buvo pri
verstas pasilikti McGill univers-
tete "post-doctorate" studijoms. 
Tik trečiųjų mat", gale susidarė 
galimybės persikelti į South W e s -
tern Ontario tabako tvr'rr.u sto
tį, Delhi , Ont. Kaip "researcb 

"Tėviškės Zibur'uose" ir kt. Jis. 
buvo Lietuvių Enciklopedijos že- j 
mės ūkio skyriaus redaktorius iri 
yra jai parašęs apie 50 straipsnių 
Šiuo metu bendradarbiauta "En-1 
cyclopedia Iituanica" rašo ž e 
mės Ckio akademijos istoriją, kt--
rią žada išleisti Lietuvių Agro-, 

sc'er.t.st" :;ait's tyrimų j nomų sąjunga Chicagoje. 
ston-je vykdė tabako soiekcifos ir Salia profesinio ir mokslinio, 
genetikos tyrtintifs. Čia dirbo nuo; darbo dr. Povilaitis visą gyveni-
1957 m. iki 1972 m., tai yra iki imą buvo aktyvus visuomeninin-; 
išėjimo j pensiją. Tariau ir po to! kas. N'uo pat gimnazijos laikų jis i 
Povilaitis dar tris vasaras dirbo'' yra aktyvus ateitininkų ir dau-; 
kaip konsultantas su Imperial į -Telio kitų katalikiškų organizaci-
L*af Tobacco kompanijos ta bako iu narys. Lietuvoje B.P. dalyva-
veislių band\*mais. : vo Agronomų sąjungoje ir kitose ; j 

Dirbdamas McGill universite-i profesinėse ir akademinėse orga-i« 
te Bronius Povilaitis sušfpažinoi nizacijov. Vokietijoj*- prieš iŠ- \ 4 

Su Monika Lukoševičiūte ir 1951 į vykdamas į Kanadą buvo lietuvių 
m e t a s sukūrė šeimą. Monika tuo į atstovų Baltų centrinėje taryboje 
m^tu jau dirbo Royal Banke ir į prie Britų karinės valdžios. Gy 
jo tarnyboje liko iki pat Šiai die- j vendamas Delhi buvo Lietuvių 
n a i Tilsonburge Povilaičiai turi į Bendruomenės apylinkės pirmi-
gražų narna ir dar gražesnį sodą j ninkas ir beve'k nuolatinis atsto-
ir daržą. Toje apylinkėje yra ne- į vas į Kanados Lietuvių Bendruo-
maža lietuvių, tur;nčių arba tu- j menės krašto tarybą, jis yra Liet 
rėfusių tabako ukiut, todėl f- Katalikų Mokslo akademijos 
vairios veiklos, pramogų ir viso- į narys, dalyvavęs keliuose jos su-
Idų sukakčių netrūksta. Be to, Po- Į važiavimuose su j»vo specialy-
viiaičjaj mėgsta keliauti ir tuo į bes referatais. 1970 metais įvyku-

1 9 7 M 9 7 8 METU EKSKURSUOS i LIETUVA 
AMERICAN TRAta SEUVICt BttREAU 

9727 So. Westeni Aft^ CMca^ illinote 60643 
TtL — (312) 2IM7I7 

N A I J I SKRIDIMAI ( C I L U t T E B S ) f VILNIŲ S U TAS 
A M E R I C A N L Ė K T U V A I S I d N E W TORKO: 

į p y k i m o datos : 197S m. vasar io mfen. — $ 6 6 9 J 0 0 ; kovo mėn. 
S69L00 ir $746 .00; baiaodžio mėn. S74&0O. 

Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO men. 20 dieną — 2 sa
vaičių (Maskva, Vilnios, R y g a ) Sllsa.OO 

1 savaitė Havajuose — 3 salos, 197$ m. saus io 14 ± — 
$561.00. 

Pr ie visų auld^iau minėtų grupių g a l i m a jungt is iš Chicagos 
ir visų k i tų A m e r i k o s ir K a n a d o s miestų su* papildo
m u mokesčiu , 

(Prices are baaed oo doubfe ocdipeagr aod SK fubjast •»' ̂ M"p> and or 

Taip pat paMuotiame 4b*tiim& iŠ C&fc-agt* i Los A s g e l t t 
— fceBoh* i v ieną galą gftQ0O. 

iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiu 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Tr is tofi miesto tei-
dunai ir pilna apdrauda. 

T E L . — W A 5-8088 
itttnnnmninmiinitmntHmttiiiunran 

\<y% — «<»•» — ao% ptgtto M k M 

FRARR ZAPOLIS 
C h i o « o . lUtaofc 

1*L — GA 4-SA&4 

'iiiiiiiiuiitmniimMitiittiHHifmmtuin^ 

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

».pdranstas pertnaustynias 
{vairių atstumų 

"M. — 878-1882 arba 
876-5998 

I S N A r D O K I T E PROGA 
fn. PETmRSBTTM} BEACH, FL. 

800 pėda nao Golfo (nmlcKi) . 
saviniakai parduoda 3-jų butų, 10 
metų senumo, mūro nam&. 

Arti bažnyčios, krautuvių, valgyk
los, iauadroinatO; pliažo 

Kaio» S82.eO0.0Q-
Sfeambinti 4 1 4 — 245-6924 

a r t e rašyti 
R. F . Dttfcna 
P. O. B O T 2S 
Wflham§ Ray Wrs, 58191 

<teys 9 am. — 5 pjn. 011 am tat 
personai urterview. 

TUOJAU RE1KAUMG0S 
MOTERYS 

Bendram fabrike darbui 
Geras atlyginimas. Nuolatinis dar
bas. Reikalinga kalbėt augnaksi 

WRAP4NI C0MPA«Y 
341 W. Sapenor St 
Srec>ti»i MR IRWtV 

Tel. — 82g-BA» 
SfTTER — HOUSEKEEPER 

ff year & 2 year old mature womaa 
5 day week. Live in or daily. Glen 
Elryn. ExeėBent pay. Referenees 
Some Enplish neceassry. 
449*Z839 — Thnr* tteroasįh 

V » R U IR IKHEMYiL 

bnacalof* — 3 dSdeB caega-
nfl. saBonas {židinys), Taigomasis. 
1*4 vonios. Išbaigtas rašys su baru 
ir žtdinia. Garažas. 54 x 125 p. sioy-
paa. I vakarus auo Kedzia. Gražus 
namas, 2era vieta. 

LMS8T A ^ l S C R L t — slOPPISto 
Fuil tiTw» poeition tor light. aaseauv 
iy St sbippin? wors. N'ear Edeag & 
Wukpw- Rd 

Tet — 448-9565 
. , I>AOOR CORPORATID^' 
161 Sorthfieid Ed, NortŽxiie*d^ IL 

proga -~ gBKBo* umranaĮ 
krautuvė <bardware) su namu. ReJ-
Ua skubiai parduoti Labai peteiaga* 

t I M A I T I S REALTY 
Dosorafiae — latfome T u 

?951 W 63rd S&nėt — 436-7878 

H. L S. 
M A R ^ r ^ T E PaRKE IB 

PEETVAR.%RliL OSE 

Tarime namu uuotraakaa, 

Budraitis Reaity Co. 
O E * m i M A I fVAISTC KBtBQ 

BIJTC NTOMAV DL48 
Parinksime tmozmnmlraa 

I24S W. «3rd S t * teL 7*7-669* 

MARQUETTE PARKE 

1 12 merų mūras, 3 miegamieji. 114 
vonios, gražiai pmoStas rūsys, gazu 

j šildymas, sav. apleidžia 
(#195). 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai —' fnooree Taac 

Nbtariatas — Vertimai 

HELP WA>TED VYRAI 

OOLD EBAmSO 
TOOL MAKKB 

't-.i:- <ymipMiy with 56 botu-
•wę«a<, «xcAiient tH««fit«-. ant top wa^ee 
for aa exp^riėncėd t"<yr.l jiiaker. Mu3t 
be v.pr*- - at op^ratin^r ^-.uipmeat 
and fabricatiac bf«d<»r 'oohiaą. 

5 4 8 - 7 1 8 1 Mx. J a m e s 
A T I I N D U S T R I E S . I N C 

104© W»ntK»«« T>rtv»» 
ADDISON, ELUNOK* 

Į ' - ' • „ ^ ~-i — 

i 

miifmfiiniMiiiMiiiiiiimimtimmitmni 
SIUNTŪflAI f UET0V$ 

ir kitai kraštas 
NEDZINSKAS, 4985 Archer Ava 
CUcago, m , OD6S2, tohf. 977-89M 
iiiiuiiiiiiiiiiiuiHunitiHtttnnttiHMmfM 

lv«w, m a n 

iMiiiiiiiHiMHiuiiiuiiiiiMiiuiiiiuHtnuiiiHinnfiiianiiMHiiniimHMttHnfmiiiiiMi 

Savanorio ir KontraŽYdigybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ii koniražvalgybos paslaptys 

karias apraio I. DEMERECKIS savo knygoje. * 
Kaina minkltais viršeliai $4.00. Uotais 15.00 

C atmaną ^ 
0RA06AS, AUS W, S3rd S!M M e t u , IU • * * • 

mmmmmmmmmmtmtmmnmiiwyiu HĮII U I I 

P l R * T X * F X F R F » 
StffUTIUlAI | UtTOYA 

asas v Hata«rd 9t^ Cbšm&. m. ^oma 
5JMI W. M 8 t , CW"««n. ni V * » 

i«4«c. a4&-t7i7 — ta^aaMt 
f. VAlamtaM 

TELEVIZIJOS 
MIGLIHAS TV 

BnalvotM ir Purrrmitnt Radijai 
Stereo tr Or? YAaintnval 
M I G L I N A S T V 
Pardarinsaa ir 

RĖALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

S455 So. Kedzfe Ave. — 77S-2233 

NAMAI PERKAMI GERA! 
DUtefla tnra MinįBw>** sint pntaus 

«k»ypa Gazu mdyma*. HUuąošBti 
Pke $25.750.00 

M tabf tvaiMugat tštto a n a 
apf» $22.000 metinio, pajama, nauja* 
stogas, gazu «ftdymas ir elektra. Mar-
ąoettm Pke. Pinigingam piike)ui kai
na — tai t * atradimas. 

S T 0 6 K HANDLEI 
l s t shif t 

Ex<*^n«rt* cesipany benfef.W 
So«tht^a> a£3e locatioa. 

BELL ELUPfBlC — 75*. 779-SflI 
An <9c.uat 6j>poHiinSty ampt&yer-

EXP. MAčRlNFST1 VfANTEB 
Ėngfiah ia not neceaaary 

LATTIE HAND « M t t U N € r 
fLACRTNE OPER& 

Tomko Maehino Work$, Ine. 
.774© W. 65ti» St. T e l — 581-4259 

D Ė M E S I O ! 

M. A. i l U K i S 
9 < * P A B V prmii ic 

OVOOME TAX KKKVttM 
4S99 Sav MMJkHmmA. teL SS4>94St 

Taip pat rfarosn? VEPtltMAT 
amam} t£icv««£fawi. aiidaaii 

P A R D A V i M T I 

^ardnodamaM p^sninas — Pray.h 
ProviBdal atmaus, kaip saujaa. 
Tafp pat šaldytuvas — "deep tre-
eze". Skambint po 6 v, v. teL — 

4S6-ŠS29 

rUIRI PROGA MAStąCETTE 
P VRKO CF.VTKE 

Parduodamas namas — 5 fcaaafe. 
butas ir taverna, 2 maft. garažas 
Tarp Taknan ir Wasntenaw. 

w. m st. — TM. GK S -B» 
t 

Ovi*h| k«t% p a l i n ptro* 18 
«• mmtivtmm namą* • **str« dideUi 
mOrr gar»fA* fr^ngtai. s<w«% trf» 
na» botas, grąžtas b*i«n*jt*. dittf 
•Htn »F IMI tų. Rf«ft galbna ožlnfl *~ 

so^om. 

Į 8 I e Y K 1 T E D A B A I 

9B49 W. 99th S t . M. 77R-14M 
ni i i i i i i iMi inmi 

Stenla prMtynai. Matunaafl af SO* 
MS. dMaiK pttoguA nsnuf ant pto. 
•»u« *rypo Marąuette Pke. S42J09. 

•HIIIUIflIlIltlIMIIItMIMlU 

VALO 
KILIMUS IR IALR9S 

J. 9TBNYB — M . RE 7 * 9 1 
I I I I I I IS1 

Orrfia* ptshs Mfpm fr 
MurMMta Pka Vertingas pirkėja!. 

VAiOIS RtAl BTATt 

T * Tf»7 

Platinkite "Drauge5'. 

LIArmEM MEKAM 

" T ^ ^ u e ^ axlwtBiwtrarij»)» 
gaiima r«a#drtifc*l Jvairt^ 9JR^ 
(B8H ni'Jiu darhJi sofldBn, fcs» 
raM&oa, AroMa. ta ip pat B M » > 
vtiftO lėliv ir ^Uvrtflaj . 

Apaflankyklte i <xT>aago* ą*-
fflšaistracrją tr paattnWOBt. Qal 
riarfe u t ką 

http://S82.eO0.0Q-


E. Meilaus (wcrcvst<?riečių gru
pės su plakataio padaryta Wa-
<hingtone nuotrauka. 

— Liet. Org. Tarybos pirm. P. 

K t U t O e VAIKŲ DARŽELY 

Goudy mokvklos. 5120 N. I 
Winthrop Ave., Chicagoje, vai
kų daržely ėmė lėkti kulkos pro 

MoHs su Jmonn šiuo metu 1 a n- langą, kai kieme susišaudė du 
ko Europos kraš:;.-. kelionėje ža-i vyrai. Menas jų — T. Jonės. 24 
i a išbūti visą mėnesį. m., buvo nušautas, kitas suže s-

J.B. tas. 

VIORCESTER.MASS. 
LITHUANįANS 

BALTIC HUMAN RIGHTS 
Worcesterio, Mass., lietuviai demonstracijose Washingtone Nuotr. K. Čikoto 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester. Mass. 

LB 25 M. SUKAKTIES 
KONCERTAS — BANKETAS 

VVorcesterio L. Bendruome-

TRUMPAI 

— VVorcesterio Vyčių 116 kuo
pa spalio 8 d. S vai. v., Lietuvių 
Piliečių klube rengia lietuviškų 
patiekalų vakarienę ir programą 
su šokiais. j 

Liet. Labd. d-jos rugsėjo 
- ! 

— Lituanistinė mokykla, š.m. 
lapkričio 24 d. pradėjo naujus , , , T . , . . 12o Maironio pk. turėti pietus pra mokslo metus. Joje mokvtoiauiaI .. , -,. . , .< . , T-k i -i- • >#-v i • • •' n i ejo pakilioje nuotaiKoie. Jų metu 
Dabnliene, Miliauskai e ir Prane- .VT- : x . j . .,, 
, .v. . -f. . . . . . 'pasidžiaugta gražia d-jos veikla 

nės 25 metų gyvavimo sukakčiai j Keviciene. Tėvai prašomi siųsti fr n u o s i r ė s a t e i l i e s d a r . 
iškilmingai atžymėti, LB VVorc. savo vaiKus. Juk mums visiems ru- b a m s 
apyl. v-ba. lapkričio 6 d. sekma- f U kad mūsų jaunieji gerai m o - | 
dienį 3 vai. p.p. Maironio Parko> ketų lietuvių kalbą ir būtų stiprūs; — VVorcesterio radijas ir laik-
patalpose, rengia koncertą - ban- j lietuviškoje dvasioje. j rasciai gražiai oaminč-jo protesto 
ketą. Koncerte atliks solistai Ne-Į _ § i a i s m e t a i s ? š c š t a d i e n i a i s , **&* Washingtonan daly-
rija Linkevičių ė, mezzosopranas, j n u 0 g v a j _ ^ Aušros oar. m-je vaujaneius worcesteriečius. Viet. 
Bernardas Prapuolenis, lyrinis ba- Į v e i k i a darželis. Jam vadovauja N- laikraš yje buvo patalpinta 

pianistas Saulius - p ranckevič:enė. Turintieji pr ieš- j -
mokyklinio amžiaus vaikus, pra- ' 
šomi neatidėliojant juos prista
tyt i . 

— Lapkričio 26 e. LB v-
bos nariai posėdžiavo. Posėdžio 
didesnė dalis buvo skirta iškil
mingo LB 25 metų sukakties ban-
kieto pasiruošimui. Jis įvyks 
lapkričio mėn. 6 d. Maironio par-

'ko salėje. 

bas. Tai pirmas šių žymiųjų dai
nininkų pasirodymas mūsų kolo
nijoje. Pavienrui ir duetais jie ra 
teiks visą eil? lietuvių kompozi
torių kūrinių, liaudies dainų ir 
iŠ operų štraukų. 

Po koncerto puiki vakarienė, 
sve'kinimai, dovanos ir šokiai. 

VVorcesterio ir-.jo apylinkių bei 
visų artimųjų miestų lietuvius. 
prašome įsidėmėti šio reto ren
ginio da'ą. Ta pačia oroga kvie-
čianr kaimyninių T B valdybų 
vadovybes atsiųsi savo na ių ats
tovus ir parag;n*i v'-us gausiu 

BEVERLY HILLS G£LINYC1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbr s ir 

Gene Drishių krautuvė. 
THE DA1SY STORE 

9918 Southwest Hwy, Oak Lawn 
Tei. 499-1318 

Giles visoms progoms 

: - :J dalyvavimu ri 
sukakties minėjimo. 

e i prie šios 

J.B. 

ŠACHMATAI 
— Talinas. Pasaulio preten

dentės Marija Čeburdanidzė ir 
Elena Achmylovskaįa po sep
tynių partijų teturėjo lygią pa- : 
dėtį 3V2-3V2. 

— Insbruk. Pasaulio jaunių ; 
pirmenybes laimėjo Arturas 
Juzupovas (Sov.) 10% tš. iš 13; 
galimų, p. Alonso Zapata (Ko-
Iumb. 9V2, 3. Petara Popoviš! 
(Jgsl.) 8V2 t š . 

— Kitas pasaulio jaunių p-
bes (iki 17 m.) , j iykusias Pran 
cūzijoje, laimšįo islandas J. 
Amasson — 9 tš.. amerikietis 
iš Californijos Gay Whiteheadi 
— 8 ^ , sovietų G. Kasparovas! 
8 t š . " 

— Buv. pasaulio meisteris 
Borisas Spask:s Šveicarijoje 
sužaidė kelius simultanus, lai
mėdamas 85> part i jas ir 13 bai
gęs lygiomis. 

— Čigorino atminimo tarpt, 
turnyrą Sočyje laimėjo buv. pa 
šaulio meisteris M. Talis — 11 
tš. iš 15, dm Geleris ir dm Sue 
t inas po 10, dm Kruogius 9% 
buv. pasaulio meisteris Petros-
janas, Vengrijos dm Adorjan 
•u 2uravlevu, Panženko ir tm 
Raškovskiu po 9 t š . 

— Čekas V. Hort laimėjo 
Lenkijos tarpt , turnyrą (Poli-
nica Zdruj) — 12 tš . iš 17- ap
lenkęs sov ietų didmeisterius 
Kuzminą ir Gulko, kurie pelnė , 
po 10V2 tš., L. Fogt (R. Vok.) 
— 10, Adamskij ir Pokojevčik ! 

po 9%, vengras Farago 9, ru- Į 
mtmas Gicecku ir dm Torre I 
(FIEp.) po 8%. pasaulio jau- ; 
nių meisteris M. Diesen (JAV) 
tu dm Ivkovu (Jgsl.) po 8 t š r 
ėm Kirov (Blgr.) su kitais po 
7% l t Kasys Merk* | 

A. t A. A L D O N A I SODO N I F NE i 
mims, jos vyrą MARIŲ, sūnus JiBŪNJį ir GIEDRIŲ, 
mūsų mokyklos mokinius, bei ALGIRDE nu šir-
dziai užjaučia 

Čikagos Aukštesnioji 
Lituanistine Mokykla 

Ilgame ei mŪ3ų apylinkės narei 

A. t A. ALDONAI SODONIENEi mirus, 
skausmo pr slėgtą vyrą MARIŲ, vaikus ARCNELĮ. 
GIEDRITKA ir ALGIUKĄ, jos motiną p. STEPAITIE-
NĘ, BROLĮ, SESERĮ su šeimomis ir k i tus gimine3 nuo 
širdžiai užjaučiame ir maldaujame Dievą stiprybės. 

L. B. Gajce Parko Apyl. Valdyba 

Žemaičių meškai 
A. f A. STEPONUI KCSTAVIČIUI 

Toronte, Kanadoje, mirus, * jo žmonai 
Jonei, broliui Antanui, giminėms ir ar
timiesiems gilię užuojautą reiškia ir drau
ge liūdi 

CHICAGOS SAMOGITAI 

Mielai krikšto motinėlei 

A. t A. ALDONAI SODONiENE! mirus, 
vyrn«i MARUTI, uSneltams ABCNELIUI, OIED5IUKU1 ir 
ALGIUKU, jos mamytei, broliui ALGIO ir seseriai GRAŽINAI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu Uodime, 

KRIKŠTO DUKRA RITA, 
ELENA, MYKOLAS IR VITAS LUKAI 

PADĖKA 
Vfusų mylima Jmona Ir mamytė 

A A. 

OLGA A, JUKNIUS 
Po sunkkK ligrs mirė ruppiūčio 3 d., sulaukusi 55 m. Palai

dota rugpjūčio 6 d. šv. Kazimiero kapinėse. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 

bažnyčioje, palydėjusiems į amžiną poilsio vietą. 
Ačiū visiems už gėles, užsakytas šv. Misiąs, aukas, užuojautas 

>areikštas asmeniškai ir laiškais. 
Dėkojame kun. V. Mažrimui už velionei suteiktą paskutinį re

liginį patarnavjr.ą namuose ir maldas koplyčioje. 
Dėkojame kun. A. Zakarauskui už šv. Mišias ir pamoksią baž-

ivčioje, kun. V. Zakarauskui už maldas kopryetoje ir palydėjimą 
kapus. 

Ačiū karsro nešėjams: S. Gražiui, V. Overiingud, A. Kupsčiui. 
S. Tschantz, C. Edmundson, B. Shroder. 

Ypatingai J<4;ojame Onai Kupstienei, AJghu ir Nijolei Kups
čiams už velionės lankymą ligoninėje ir namuose. 

Ačiū laidorjvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą patarna
vimą. 

LiOdi — VYRAS IR DLKROS 

^ti-i^ĖjiL. žomM c3| Ketverių Metų Mirties 
~'} Sukaktis 

jmjjA Gaunam 
(ūrbyte) 

Dideliame skausme prabėgo ketveri metai, kai negailestinga 
mirtis amžiams atskyrė iš mūsų tarpa mylimą fcnoną. motiną, 
seserį ir močiute, visam amžiui 

Jos brangų atminimą minint, ketverių; m. mirties nukakties 
proga, už jos sielą bus atnašaujamos šv. MISios š. m, spalio mėn. 
3 d. šiose lietuvių parap. bažnyčiose: 7:30 v. ryto Waterburio 
Šv. Juozapo parap. bažnyčioje ir Kennebunkporto Pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti maldose tą dieną ir pasimelsti u£ mirusios Julytės 
sielą. 

Nnliūdf: Vyras Pranas, sttnOs Rslmondan ir Kazimieras iu 
I ima. sevrys: Elena .StromMuanė Lietuvoj ir AngeBlca S.n-
gailienė su šeima Kanadoj. 

P A D 
MQ<-ų pwenimo džiaugsmas ir pesldMž'svtmas brangi dukrelė 

A + A MARYTE JUUJA BIL»rAVKrCTf staiga ir netikėtai mi
rė 1977 m birželio mėn. 21 d., sulaukusi vtts 21 metus amžiau*, ir 
buvo palaidota birželio mėn. 25 d. 5v. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
Chicacoie 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams bei pažįs
tamiems palengvinus mūsų skausmą atsilankant į koplyčią, daly
vaujant pamaldose bažnyčioje ir palydint j kapus. Ačiū už pareikš
tą užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaadoje. Nuo4Hfri*Žfai a'ifl už 
maldas, gėles ir aukai 5v. Miiioma. ffuoširdžią padėką reiškiame 
kleb. kun A J. Kiškūnui už maldas koplyčioje, kun. J Kulinskui. 
kun. F. Kireiliui. Tėvams Pranciškonams, ypatingai Tėvui Placidui 
atlaikiusiam sv. Mišias mūsų dukreles mirimo dienoje. Širdingą pa
dėką reiškiame kun. C. Augliui už maldas koplyčioje, už gedulingas 
šv. Mišias, už prasmingus pamokslo žodžius ir už palydėjimą į 
kapus ir apeigas. Širdingai dėkojame Vyčių Chorui ir dirigentui p. 
F. Stroliai už giesmes koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Nuoiirdžai 
dėkojame skautų kap kun. A. Keziuj už suorganizavimą skautiš
ko atsisveikinimo prie veliones karsta reiškiame padėką g. v. v. 
Kupcikevičienei už garbės sargybą. Nuoširdžiai dėkojame VDR 
Sauliams ir jų vadui brol. Sauliui V. Bganaičiui už suorganizavimą 
atsisveikinimo su vedom ir garbės sargybą, širdingai dėkojame mo
terų šaulių vadei sesei S. Ceosvičienei. 

Nuoširdus ačiū už atsisveikinimo žodžius pasakytus velionės 
garbei teis. broliui Sauliui A. Budreckui. p. F. Stroliai, kun. F. Ki
reiliui, p A Kevėžai. 

Širdingai dėkojame Anglijos Lietuvių Klubui ir valdybai už 
spaudoje pareikštą mums užuojautą ir gražias gėTes. 

NuoSirdŽiai dėkojame broliams Sauliams už nešimą karsto, pa
lydint mūsų dukrelės Marytes palaikus iki amžinosios jos poilsio 
vietos, širdingai dėkojame brol Sauliui P. Tomkui už vadovavimą 
laidotuvėse. 

Ilsėkis ramybėje, mūsų dukrele, šioje šaltoje žemelėje. Tu pas 
mus jau nebeateisi, bet mes pas tave anksčiau ar vėliau nueisime. 
Tegul gailestingasis Dtavaa <-;teik;a tau amžinąją ramybe. 

Ačio laidotuvių direktoriui p. J. Rudaiau už tvarkingą ir ma
lonų patarnavimą. 

Giname nuliūdime tėvai, Amaną* » Natalija *ŪCJ\-IC*«I. brolla. 
Ir 3eserys. 

DRAUGAS šeštadienis. 1977 m. spalio mėn. 1 d. 

A. t A. ALDONA SODONENĖ 
STEPAJTYTfi 

Gyveno 3852 W. S2 Street. Chicago. nimo*s. 
Mirė po sunkios ir ilgos ligos 1977 m. rugsėjo 29 d.. 3:45 

vai. vak.. -miaukus 54 m. amžiaus. 
Gimt Lietuvoje. Pažerūnuose. Tauragės vals. ir apskr. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 

Paliko giliame nuliūdime '-yrąs Marius. ->ūnūs Arūnas, 
Gi3drius ir Algirdas, motina Marcelė Stepaitienė. brolis Algir
das, brolienė Laimute, 3esuo Gražina Herzog, svainis Let: B. 
Herzog. seserėnas Jenas, tetos Lietuvoje, pusseserės, pusbro
liai bei jį ;eimos Amerikoje. Kanaė. je. Lietuvnje ir 'v'ol'ietijoje. 

Kūnas bus oašarvotas Sestad. 5 vai. vak. Mažeikus-Evans 
koplyčioe. G845 S. VVestern Avenut 

Laidotuvč-3 Įvyks pirmad-. spt • 3 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta i Švč. M. Marijos Jimimo parapijas bažnyčią, 
kurioje įvyks ged. pamaldos ui %-< onės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero lietuvių k-.pines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Dariaus-Girėno Aukštesn. 
Lituanistinei Mokyklai Jaunimo centre. 

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

Nuliūdę: Vyras, sfcnūs. motina, brolis, sesuo ir kiti gimines. 

Laid. direkt. Evans ir Sūnūs. tel. 737-8600 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CKRALDAS F. D A IMI D 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehi!! 6-2345-6 
Telefonai LA 3-0440 b LA 3-9852 

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

l 
5 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS MODIXN»K'>S KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave.. Cicero T0wnhal! 3-2I08-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

389) SO. I J T l ANICA AVE. Tel. YAnU 7-5401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 2Srd PLACE T*t. VTreinta 7-6671 
2424 W. 6»th STREET Tel. RE^ublir 7-1213 
11029 Soat^nrMt Hithwiy. r»km Hflls, llll. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4343 90. CAUFORNIA AVE. T^L LAiayette 3-3572 

POVILAS L RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TH. Y Arda T-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. i JTL'AMCA AVX. Tel. YArda 7-1133-30 

VASAITK • BUTKUS 

1440 SO. 50tb Ave.. CICERO. fJJ TeL OL>-mpir 2-1003 
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x Kun. Kazimiero Pugevi-
ėiaus ilgą ir išsamų straipsnį iš
spausdino "Chicago Catholic" 
savaitraštis rugsėjo 30 d. laido-
je. Straipsnyje rašoma apie per- yra atvykęs ii Australijos ir ap-
eekiojimus. panaudojant "Lietu- «•*»** Chicagoje saro brolio 

x Seselė M. Alma rita, Sv. 
Kryžiaus ligoninės vedėja, iš
vyksta į St. Louis universitetą 
pasigilinti ligoninių administra
vimo kursuose. 

x Tadas SurkevicTns • Sftris 

vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kas*', ypač iškelta Nijolė Sadū-

x "Lietuva ir žydai" knyga i naitės auka. pacituojant jos žo-
apie žydų ir lietuvių santykius džius iš kalbos teisme. Straips-

Leonardo šeimoje Brighton Par
ke. T. Surkevičlus Tasmanijoje 
turi "Magnet Court Mens & 
Boys Wear" bendrovę Sandy 

jau išversta į anglų kalbą ir šiuo nis iliustruotas N. Sadūnaitės B a y mies^- Svečias iš Australi-
metu lyginamas vertimas. Kny- nuotrauka už kalėjimo grotų, 
gos išleidimu rūpinasi inž. An-! x SoL Bernardas Prapaole-
tanas Rudis. Knygą suredagavo nis ir Nerija Linkevičiūtė atliks 

jos, lydimas savo brolio Leonar
do Surkevičiaus, aplankė "Drau
gą" ir susipažino su lietuviškos 

Aloyzas Baronas. į anglų kalbą meninę programą per Jaun 'mo spaudos darbais, 
išveriė Saulius Girnius. Knygoje centro naujosios kavinės atida- x Tautos šventės minė£mas 
keli autoriai faktais kalba apie rymą spalio 8 d. Kun. J . Kubi- įvyks Lietuvio sodybos pažmo-
lietmrų ir žydų santykius nepri- fii'.s atvyks iš Montrealio ' r da ryje šj sekmadienį, nuo 3 vai. 
klausomoje Lietuvoje ir vėliau, lyvaus Jaunimo centro 20 metu po pietų. Užkanda visą dieną, 
ypač vokiečių okupacijos me rukakties minėjime spalio 16 d Visi laukiami, 
tais. Knyga bus daugiau pusan- x D r . Augustinas ir Marija į x E I * Klavcaoas, nuoširdi 
tro šimto puslapių ir ją stengia- Laučiai iš Mt. Olive, IU., buvo "Draugo" skaitytoja Rockforde, 
masi išleisti kaip galima grei- atvykę kelioms dienoms da ly- ' 1 1 1 - parėmė savo dienraštį, at-
l ^ a u - vauti gydytojų konferencijoje. 

X A. a. Aldona Stepaitytė - kurioje buvo specialiai nagrinė-
Sodonienė po ilgos ir sunkios Ii J a m o s v ė ž i o sukėlimo priežastys 
gos mirė Ugoninėje rugsėjo 29 d. "" priemonės nuo jo gydyti 
vakare. Pašarvota šiandien Ma-! Rugsėjo 30 d. jie išvyko a tga l j 
Jeikos - Evans laidojimo koply : s*™ namus. 
Čioje. Laidojama pirmadienį, i x 

spalio 3 d. Velionė paliko dide- sekančiame 
Uame nuliūdime vvrą Marijų So * • * s P a l i o 4 d> 7 : 3 0 Jį v a k - i x Aukų po penkis dolerius 
donį, tris jaunamečius sūnus Jaunimo centre, bus aiškinama atsiuntė: 
motiną Marcelę Valantiejutę- f o t o studijos portretūros techni- • v . Naruševiči'us, Kanadoje, 
Stepaitienę, brolį Algį m žmo- k a i r J o s demonstravimas gjnru Viktoras Aukžemas, Lans-
na Laima, seserį Gražiną Her- modeliu. Besidomaujantys foto-j dale, 
zog su vyru Lee ir sūnum Jonu- grafija kviečiami apsilankyti. vidm. Raišys, Chicagoje, 
ku, kelias puseseres, pusbrolius X Cicero Katalikių dukterų 
ir daug giminių Chicagoje, Ka- skyriaus narės ši sekmadieni 

į bendra i dalyvaus 9 vai. Mišiose. 
x šakių apskr. klubo narių 

čusirirkimas įvyks sekmadienį ! zas Shukis, Aug. Dumbra. 1 doL 
Nevvs" redakt. Terry Shaffer i * * • 2 d - 4 v a L P °P i e t V y č i " ! 

Jurgučių šeimos sujungimo rei-1 s a l ė ^ 2 4 5 5 W ' 4 7 S t N a r i a i i r 

siųsdama 12 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Antonia Butkus, Chicago. 
EI., yra nuolatinė "Draugo" rė
mėja šiomis dienomis ji atsiun-

^ _ tė prenumeratos mokestį ir 10 
Lietuvių fotografų krabo dolerių auką. Nuoširdžiai deko-

susirinkime antra- į jame. 

nadoje ir kt. 
I 

x Adv. Povilas Žumbakis po
k a l b į su "Chicago Daily 

M. Stankaitienė, Dehli 
Visiems rėmėjams tariame 

malonų ačiū. 
x Po du doleriu aukojo: Juo-

— L. Katelis. Ačiū. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SLAUGYMAS NAMUOSE 

Chicagoje įsikūrė federalinių 
ištaigų patvir t i - ta agentūra, ku
ri slaugo paliegėli_s jų pačių na
muose. Organizacija vadinama 
Sou.hvvest Community Home 
Health Agency (10105 So. Wes-
tern Ave., tel . : 881-4500). Ši į-
sta!ga yra ne pelnui. Turi paty
rusias slauges bei įvairius tera
pijos specialis.us ir imasi 
globoti senelius jų namuose. Pa

rastai globojamieji netuai mo-
'••. o apmeka v aidžias ;staiįroir 
pi< s o s agentūros potarnavi-

.nus galima sužinoti ir brošiū
ros, kuri pasiunčiama kreipian
tis paduotu adresu. 

Į TAUTYBIŲ LAIKRAŠČIAI 

Dienraštis "Chicago Tribūne" 
įsidėjo ilgą straipsnį, iškeliantį 
atsiradusiu:* su kūmus tautybių 
laikraščiams. Daugelis jų skai-
tytojų išmiršta, daugeiis pasens-

ALIAS CHICAGO SKYRIAUS dovaus simpoziumo Architektu- gerbūvio. 47-ius metus j is buvo ta. Išsikėlus gyventi iš tautinių 
NARIŲ SUSIRINKIMAS ros s k y r i u i I "Sandaros*' redaktorius, ilga- kolonijų Chicagoje, laikraščius 

Chicagos skyriaus valdyba mėtis SLA darbuotojas bei tenka daugiau siųsti paštu, kas 
kviečia v i sus į Naujų Metų suti- j Lietuvių tarybos narys. Jo labai padidina išlaidas. Graikų 
k imo balių. gyvenimas pilnas pasiaukojimo, laikraštis "Greek Star" turėjęs 

V a k a r o pagrindinis kalbėtojas meilės i r darbo savajai tautai, 22,000 skaitytojų buvo kritęs 
buvo Juozas Bacevičius, "Bell už ką j i s buvo apdovanotas iki 5,000. Tada pradėta ji leisti 
Real ty a n d Insurance Agency" daugeliu garbės pažymėjimų, anglų kalba. Prenumeratorių pa-
savininkas , Marąuette P a r k o na- Chicagos miestas ta'p pa t pą- kilo iki 11,000. Italų "H Progre-
mų savininkų o rgan iza to rus ir kėlė jį į "Hali of lame" narius, j sso" turėjo 26,000 tiražo, o da-
ak tyvus politinis veikėjas. J is o Lietuvių Žurnalistų s-ga — b a r tik 4,000. Vokiečių laikraš-

Dariaus Girėno lit. mokykla pradė.o naujus mokslo a idus . Cia mokytojai ir dalis mokinių; susūinkusių pir
mąją mokslo dieną prie laisves kovotojų paminklo Ja unimo centro sodely Nuotr. G. Vakario 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

norintieji įstoti prašomi atsilan
kai kuriems kongreso nariams, *yti-
kalu pastebėjo, kad priminus 

kad Jurgučių šeimos įgirne Cicero lituanistšnėn 
klausimas bus iškeltas Belgrado kyklon dar priimami mokiniai, 
konferencijoj, ta i šie teigę, toks Kreiptis šeštadienį 9-12 vai. į 
iškėlimas kliudys politikai. Adv. mokyklos direktorių J. Jakubką. 
Žumbakis tai užsiminęs kores
pondentui pareiškė, kas bus ga
rima kalbėti Belgrade, jei nebus 
galima kalbėti apie žmogaus tei-
Ees. 

x Akiniai siuntimui į Lieto 
\ų. Kreipkitės j V Karosaitę, 
Optical Studio, 7051 S. VVashte-
naw Ave.. Chicago. 111. 60629 
Tel 778-6766 (sk 

x Visi kviečiami dalyvauti 
puotoje Prie Gintaro Jūros, ku
rią Nerijos Jūrų skaučių tuntas 
ruošia spal. 8 d., 7:30 v. v., Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Meninę programą atliks Antras 
Kaimas, o po skanios vakarie
nės šokiam gros Neo-Iithuanų 
orkestras . Rezervacijoms teL 
436-3729. (pr.). 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais irnokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

X šiandien vaidinama Algir
do Landsbergio didelio pasiseki
mo Clevelande turėjusi drama 
"šventasis narvas" Maria High 
School salėje. Bilietai — 6 ir 3 
dol. Kas dar jų nespėjo įsigyti 
J. Vaznelio Gifts International 
krautuvėje, 2501 West 71 St., 
ga'ės gauti prie įėjimo į salę. 

(pr.) 

x Baletas Margučio koncer-

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos Chicagos 
skyrius po vasaros atostogų pra
dėjo naują veiklos sezoną visuo
tinu susirinkimu, Įvykusiu rug
sėjo 23 d., Lietuvių Tautinių na
mų salėje. 

Mečys Šilkaitis, skyriaus 
pirm., at idarė susirinkimą, pa
sveikindamas apie 60 susirinku
sių viešnių, svečių JV narių ir pa
kvietė visus į rudeninį golfo tur
nyrą. 

Juozo Rimkevičiaus įgaliotas 
pirmininkas pakvietė visus į 
spalio 14 d.. 7:30 v v. ruošiamą 
vakaronę, kur bus praneštos 
Padėkos dienos savaitgalio metu 
ruošiamo simpoziumo detalės. 

dažnai dalyvauja ir mūsų ruo
šiamose golfo varžybose. J is pa
sakė kalbą t ema : "Marąuette 
P a r k o stabilizacija ir k i tos laiki
nos problemos". 

Marąue t te P a r k a s y r a vieta, 

'e garbės narius. Jis mirė Chi
cagoje 1976 m. 

Rugsėjo 25 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje įvyko 
a. a M. Vaidylos mirties me
tinių minėjimas. Atidarymo 
kalbą pasakė Aldona Olis, vy-k u r lietuviai turi gal būt didžiau

sią savo tautiečių koncentraciją \ riausia t o minėjimo rengėja, to-
i r kur tau t inė i r kultūrinė veik- į liau vadovauti pakviesdama 
l a klest i i r spinduliuoja į po vi- • Grožvydą Lazauską, dabartinį 
są pasaulį išsiblaškiusius lietu
vius. č»a mes turime savo mo

l ius priimti ką tik išleistą kyklas, savo bažnyčias, mergai-
PLIAS "vardyną", kuriame yra čkj gimnaziją, ligoninę, sporto nuopelnai lietuvių tautai, 
suregistruotos ;avardės ir adre- klubus, meno, vaidybos, literatu- kui ilgesnę 
sai apie penkių šimtų viso ptt- ros . operos, dainų ir šokių rate-

čių skaitytojų tiek sumažėjo, 
kad leidėjai net kreipėsi para
mos į V. Vokietiją. Milwaukee 
leidžiamas "Deutsche Zcitung" 
turėjo 100,000 tiražą, dabar tik 
dešimtadalį. 

AREŠTAVO ČIGONES -

M. Šilkaitis pakvietė visus na-

kaibą pasakė E. 
Mikužiūtė. iškeldama velionies 
asmens bruožus ir jo darbus 

i m ^ ^ lietuviškuose baruose. Pasak 
^ • ^ ^ ^ * į Accetturo, j r u į į a r u o š t i labai daug darbo d narni lietuviški dienraščiai, pe- ' jos, Vaidyla turėjo t r i s meiles: 
A. Aleknaitė, G. Aleksaitė, D.! fa v^friatima idėio inž. B. riodinė spauda, žurnalai ir kny- "Sandarą". SLA susivienijimą 
Ealzaraitė, E . 

Chicagos policija pravedė 
areštus 55-se čigonių salonuose, 

"Sandaros" redaktorių. Jte į k u r J0 8 žmonėms ateitį "prana-
perskaitė P. Dargio raštą, k u r l š a u J a " - D a u š Ju areštuota, nes 
pagarbiai paminėta Vaidylos : apgaulingai vilioja žmonių prni-

Pas- S"3-
MIRTINAI APSINUODIJO 

te. Ilgesnę ištrauką iš Carmen s a u l i o
r

l i e t u v i ų inžinierių ir areni- liūs, s avo radijo ir televizijos 
atliks V. Karosaitė. J Puodžių-; l e k t ų _ g y n a g ^ , ^nų. Vardy- s tot is i r programas. Čia spaus-

G. Aleksaitė, D. j • 

Pociūtė, V. Šcerbaitė, D. Užuba-
lytė, D. Vaičaitytė. Koncertas 
rengiamas šį sekmadienį, spalio 
2 d., 3 v. p. p . Jaunimo centre. 

(pr.) 

u pasišventimo įdėjo inž. B. riodinė spauda, žurnalai ir kny-
Kelbowicz,^ ^M.; M a s i o k a s J a m i r p : i k i a u s c y\sų g o s . QISL m u s ų prekybininkai ir ir Lietuvių tarybą ir jis joms 

Vardyno kaina pramonininkai patenkina mūsų pašventė visą savo gyvenimą 
spseifiškus polinkius bei pagei- Taip pat dide!ę duoklę jis atida-
davimus. Visa t a ve k la negau- vė ir jaunimui, ^kurdamas 
na ir nereikalauja nei čėnto pa-" draugiją "Jaunoji Birutė", kur 
r amos i š miesto, valstybės bei jo rūpesčiu buvo auklėjama 
federalinės valdžios: visa finan- jaunoji karta lietuviškoj dva-

tinė mokykla kviečia visus a t s i - | r i s bus keturis k a r t u s d idesne E i n ė n a š t a ir atsakomybė y r a šioj — mokant juos lietuvių 
lankyti į tradicinį rudens balių, j įr j 0 išlaidos perviršijo adminis- nešama vietinių ir ne t po visą kalbos, tautinių šokių, ruošiant 
kuris įvyks spal. 22 A, šeStad., tracijos biudžetą Dėl tos prie- platųjį pasaulį gyvenančių Uetu- vadinimus ir k t . Jo noras įs-
7:30 v. v. parap. salėje. Dėl re- žasties narių aukos bū tų labai vių. 

mūsų padėka. 
y ra S50. 

Už trumpo laiko pasirodys 
25 ių metų sukaktuvinis "Tech
nikos žodžio' numeris. A Par-

Marąuette Parko Lituanis- j gauskas pranešė, kad šis nume-

Sugedus ši'.dymo įtaisams, į 
butą 5021 S. Lawrence, Chicago
je priėjo t ek kūrenamų dujų, 
kad mi r ina i apsinuodijo R. 
Johnson ir buvo pritroškinti 9 
kiti 

Vysk. Vincentas Brizgys skaito 
invokaciją pabaltečių demonstraci
jų Washingtone metu 

Nuotr. P. Maletos 
X Rašomosios maš. lietuvis-

TT """""""" '•" ' « ~ o ! k u raidynu, visuose modeliuose 
Mutual Federal Savings, 2212 . , . : \ . _ , - . , _ ' ir elektrines gaunamos Chicago-West Cermak 

V I 7-7747. 
Road — Telef 

(pr.) 

X Audronė šimaitytė, baigu
si pedagogines studijas Lojolos 
universitete, studijavusi kera
miką žinomose Chicagos mo
kyklose ir Idaho valstybiniame 
universitete, at idaro savo studi
ją ir mokyklą. Studijos įrengi
mų ir darbų pažiūrėti kviečia 
spalio 1 ir 2 d., šį Šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 12 iki 6. Ad
resas : 2951 W. 63 S t , telef 
925-4949. (pr.) . 

>00000000<XXK><X>0000000000<' 
X Skrendame bei automobiliu 

vykstame į Sunny Hills Florido
j e rudens savaitgaly spalio 8, 9. 
10 d. d. 

Del informacijų kreipkitės: 
V. Beleckas 

New York— II2/382-6440 
J . Zubavičius 

New ^ersey — 201/381-3198 
D. Dulalti* 

Detroit — 313/549-6878 
J . Mikonhi 

Clevelaiid 216/531-2190 
M. Kiela 

Chicago — 312/434-9655 
(sk.) 

j e : "Draugas" - 4545 W. 63rd S t 
ir vakarais pas A. Daugirdą, 
tel . 476-7399 arba tiesiai iš 
S P A R T A savininko J . L . 
Giedraitis, 10 Ba r ry Dr., 
E . NORTHPORT, N. Y. 11731 

(sk.) 

X Keliones planuoti reikia in 
anksto. Tik kelionių b iuras gali 
jus geriausiai informuoti apie 
papigintas skraidąs ir nurodyti 
kaip keliauti įmanomai pigiausiu 
būdu. Kreipkitės į. WEISS 
TRAVEL BUREAC. 4»37 W. 
Irving Pk. Rd., Chicago. Dl 
^1641. Turim visą eilę gnipinh; 
^kraidų į Europą. Havajus. Ka
ribų salas ir kt. Skambinkit* 
R. Raslavičienei tel. (312) 545 
04Gfi. <«k ) 

zervacijų prašome skambint tel. 
737-7117. (pr.) 

X Būkime Lietuvių Fondo 
nariais, šiuo metu vyksta L. 
fondo naujų narių vajus. Nauji 
nariai a r nariai padidinę savo į-
našus $100 auka dalyvaus va
jaus užbaigtuvių pokylyje Jau
nimo centre lapkričio 5 d. kaip 
svečiai Dėl informacijų ir bilie
tų į pokylį skambinti { L F . raš
tinę 925-6897. (pr.) 

X Pirmą sykį Chicagoje buv. 
Čiurlionio galerijoj J . Centre 
spalio 7-9 d. d. įvyks originali, 
spalvinga ir meistriška reali silankyti. 
tautodailės paroda, kurią rengia 
Putnamo seselių rėmėjai. Paro
dos atidarymas spalio 7 d. 7:00 
v. v. Po atidarymo — vakaronė 
su tautodailininkais J. Jašiūnų 
ir V. Veselka. Visi kviečiami. 

(pr.) 

pageidautinos. Paskut iniu laiku daugiausiai 
Bronė Kovienė - Lukštai tė va- juodosios rasės kraštutiniai kai-

. j rieji aktyvis ta i pasikėlė sugriau-

X Dėmesio! Lietnvo* IhUiterų 
dr-jos visuotinis susir inkimas į-
vyks rytoj, spalio 2 d., 12:30 vai. 
popiet Tautiniuose Namuose. 
Narės kviečiamos dalyvauti. 

(pr.) 

x Pianistas Vy tau t a s Puške
l ius pirma kartą Chicagoje kon
certinę programą atliks šį sek
madieni, spaiio 2 d., 3 v. p. p . 
Jaunimo centre. Koncertą ren
gia Margutis. Visi kviečiami a t - , t ampa 

1 ti Marąuet te Parką, lietuvybės 
centrą, ir miesto, valstybės ir 

teigti gerą lietuvišką knygyną 
b'ko neįgyvendintas. Po to 
trumpas kalba3 pasakė: kun. 
A. Stasys — Altos vardu, ku
rios ilgametis darbuotojas buvo 
Vaidyla, kun. A. Trakis — Bal-

federalinės vyriausybės padeda- i f o ™^n- n e s V a i d ^ b u v o v i e " 
mi pinigais ir' politine bei polici-!n af * J ° f « f * J * ir vėliau 
ne jėga, nori palaužti mūsų v i e J u o l u s * » l a ^ ^ ^ vykdyto-
nybę išsaugojant savo lietuvišką 
charakter į . T a m turi pasiprie
šinti vis i lietuviai, visos lietuviš
kos organizacijos, kurios t u r i 
savo šaknis šiame rajone. Istori
ja rodo, kad k u r tik jie jkelia 
savo koją, gražių namų langai 

užkalami geležinėmis 
(pr.) j š tangomis arba lentomis; bažny

čios, mokyklos ir ligonines (Ta-

jas ir V. Šimkus — Vilniaus 
krašto lietuvių s-gos ir "Lais
vosios Lietuvos" vardu, pa
brėždamas, kad Vaidyla paliko 
pavyzdį kaip reikia dirbti sa
vajai idėjai. Vėliau A. Olis, 
kuri buvo "Jaunosios Birutės" 
narė. įteikė muziejui a. a. M. 
Vaidylos portretą, prašydama 
pakabinti ji visų lietuvių tau-

bernacle) bankrutuoja . X 25 inčh| spalvota TV. Da
niško sti1i:i:j> kabinetas. Nuolai-, . . . . , . .. 

«-rt J • ^ J- , „ . . .o ' inr i t n e t vyriausybes visokeno-
da: loO doi. Gradinskas. 2512 „"' J,^. . 
W. 47 St. FR 6-1998. Atd. 9-6; 
pirm. ir ketv. 12-6. Sekm. ir 
treč. užd. (sk.) 

'.2 j tai nusipelniusių žmonių tarpe. 
Portretą muziejaus vardu 
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f STASE'S FASH'ONS | 
S Kūdikiams ir vaikam* 
Į rūbų krautuve. | 

I 6237 S. Kedzie Ave. i 
Į Tel. 436-4184 \ 
= 8sv. Sts«« Barevlclenf : 
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I §BIK!!!UUI!U!!!U1!HIHI!IK!IUI1U!!!!IIHS -

x Margučio koncertas rengia
mas šį sekmadienį, spalio 2 d., 
3 v. p. p. Jaunimo centre. Pro
gramą atliks pianistas V. Puš-
koriu8 ir baleto šokėja V. Karo
saitė, talkininkaujant J. Puo
džiūnui bei j o vadovaujamai 

S studijai. Bilietai Marginiuose ir 
Margutyje. Šeštadienį Marginių 
prekyba veiks iki 6 vai. vak. 
Margutis nuo 10 vai. ryto iki 
4 v. p . p. Sekmadienį Margučio 
raštinė bus a t idaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vaL p p . Nuo 2 v. p. 
p. bilietų bus galima įsigyti 
Jaunimo centre, (pr.) 

pos pagalbos, naktinis gyveni 
mas daros i nesaugus, gražūs žo-

I lynai i r gėlių lysvės vi rs ta pikt-
I žolėmis. Tokios pagrindinės 
Juozo Bacevičiaus mintys. 

Po susirinkimo dalyviai pasi
vaišino, pasidalino aktualijomis. 

P. K. 

A. A. MYKOLO VAIDYLOS 
MlKTUis METINES 

M. Vaidyla gimė 1902 m. Ki
limo j iš buvo biržietis. Vėliau 
mokėsi ir visą jaunystę praleido 
Vilniuje. Į J A V atvyko 1922 m 
Buvo Pit tsburghe, New Yorke, 

Danute N >re kienė ir Jonas Milda-į 0 pasku i persikėlė į Chicagą. 
Ss. veiklūs Beverly Shores. Ind., ' ^ fc p r a b ė g o j o ^ ^ gyveni-
Liefjvių klubo nariai, kalbasi busi- J . 1 . Z . . . ^ . ., . . 

^ a a r - o ? ~<»—'ais'10*8 dirbant betuviškoi veikloj. 
Nuotr. K. Pociaus .aiftirt&uftui nė t savo asineuisko ; 

pri
ėmė Stanley Balzekas. sr, kuris 

-'. proga t rumpa pasapakojo 
apie jų bendrus darbus lietuviš
kame kelyje. 

Pažymėtina, kad M. Vaidylai 
pas atyt i kapinėse paimn^ą 
yra sudarytas komitetas, kurio 
vardu kalbėjo Vytas Uznis, i r 
Chicagos Savings and Loan 
bendrovėj y ra a t idaryta sąskai
ta "Vaidylos fondas" vardu. 
O šiuo metu muziejuje vyksta 
Vaidylos raštų, jo pagerbimo 
žymeniu ir kt . paroda ir ji te
sis visą mėnesį. 

Po minėjimo visi dalyviai, 
kurie vos tilpo muziejaus pa
talpose. Moterų Gildos narių 
buvo gražiai pavaišinti. 

A. Eivienė 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimumutiiimiiniim 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-3599 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
seštad 9 vai. iki 1 vaL d 

iinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

mojo bari 

Tik kį išėjo iš spaudos 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 

1940-1944 Metais 
Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti a r panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su pershintirmi $4.30. 192 pusi. 
tojai prideda 5% mokesčių. 

Ulinois gyven-

^ ( • c «• *» * —'»•*> r* - O "• 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd S t , 
Hilcaco. m . 60629. 
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