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Krikščioniškajam 
Pasauly 

JOS LAIMĖJO NOBELIO 
PREMIJĄ 

Belfastas. — Kas yra tos mo
terys, kurioms paskirta Nobelio 
taikos premija? Norvegai pernai 
tos premijos nebuvo niekam pa
skyrę, paskyrė už praėjusius me
tus tik šiemet. 1976 metų laure
atės yra dvi airės katalikės — 
Mairead Corrigan ir Betty Wil-
liams. Jos į.:teigė sąjūdį už taikos 
atstatymą tarp airių katalikų ir 
anglų protestantų. "Šios "dvi ryž
tingos moterys", pažymi norvegų 
komitetas, "akivaizdžiai liudija, 
jog kiekvienas pavienis žmogus 
yra pajėgus veiksmingai patar
nauti visuotinės taikos ir santar
vės reikalui". Moterys, su 
dž:augsmu sutikusios netikėtą ži
nią, pareiškė, kad jos priima šį 
atžymėjimą vardan visų tų žmo
nių, kurie pasaulyje kovoja už 
taiką ir teisingumą, kurie dėl sa
vo veiklos už taiką yra kalina
mi ir persekiojami. 

Abi Nobelio taikos premijos — 
Amnesty International organiza
cijai ir airėm katalikėm — bus 
įteiktos gruodžio 10 dieną Nor
vegijos sostinėje Oslo. 

GUDU KUNIGU 
SUVAŽIAVIMAS 

Roma. — Spalio 14-16 dieno
mis Romoje tarėsi viso pasaulio 
katalikų gudų kunigai. Tarėsi 
apie galimybes išlaikyti tikėjimą 
susovietintoj Gudijoj ir tarp gu
dų, išsiblaškiusių visam pasauly. 

Kinijos katalikų likimas 

Vatikanas. — Paulius VT ypa
tingai rūpinasi katalikų Bažny
čios padėtimi Kinijoje. Kinijoje 
1949 metais buvo 3 su puse mi
lijono katalikų, paskirstyti į 105 
vyskupijas ir 35 apaštališkus vi
kariatus bei prefektūras. Tikin
čiuosius aptarnavo 5,800 kunigų. 
Beveik pusė jų buvo kinai. Dar
bavosi daugiau negu 5 tūkstan
čiai seserų vienuolių kiniečių ir 
2,350 užsieniečių. Seminarijose 
kunigystės pašaukimui ruošėsi 
apie 5 tūkstančiai kandidatų. 

Po 28 metų maoistinio režimo 
Kinijoje neliko nė vieno vyskupo 
— visi buvo ištremti ar mirė ka
lėjimuose. Panašaus likimo susi
laukė kunigai ir vienuoliai; už
darytos visos seminarijos, kata
likiškosios mokyklos ir 3 veikę 
katalikų universitetai. 
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Padidės soc. draudimo 
mokesčiai 

Washingtonas. — Atstovų rū
mai nubalsavo pakelti socialinio 
draudimo mokesčius. Pensijų fon
das kasmet turi nuostolių, tai 
jau kitais metais beveik kiekvie
nam dirbančiam teks daugiau 
mokėti mokesčių 239 dolerius. 
1987 metais socialinio draudimo 
mokesčiai bus trigubai didesni 
nei dabar. Dar vienas svarbus 
punktas: nuo 1982 pensininkai, 
sulaukę 65 metų, galės uždirbti 
kiek nori, ir iš jų pensijos nebu. 
išskaitoma. Dabar leidžiama už
dirbti iki 3,000 dolerių per me
tus, o jei toji suma viršijama, 
iš kiekvienu dviejų uždirbtų virš 
3,000 dolerių išskaitomas vienas 
doleris pensijos. 

Mirties bausme 
55 kariškiams 

Decca. — Bengalijoj mirties 
bausme nuteisti 55 kariai. Jie vi
si įvelti į rugsėjo 30 dienos ban
dymą nuversti dabartinę vyriau
sybę. M kitų gavo kalėjimo iki 
gyvos galvos, 18 trumpesniam 
laikui ir 14 buvo išteisinta. 

Desai nėra 
Jimmy Carteriu 

New Delhi. — Indijos minis-
teris pirmininkas Morarji Desai 
po šešių dienų viešėjimo Mask
voj grįžo. Laikraštininkai jo už
klausė, ar su sovietų vadais jis 
diskutavo žmogaus teises. Atsakė 
Desai, kad jis nėra Jimmy Car-
teris. 

Skiepai nuo plaučių 
uždegimo 

San Francisco. — Califomijos 
universitetas išbandė ir skelbia, 
kad išrasti vaikams skiepai nuo 
plaučių uždegimo veiksmingi 
100 procentų. 

Teroristai keršys 
ir Somalijai 

Mogadishu. — Somai i ja taip 
pat bus teroristų taikiniu, spėlio
jama diplomatiniuose sluoksniuo
se. Tarptautiniai teroristai negali 
atleisti, kad Somali jos žemėje-bu
vo sulikviduoti trys jų draugai, 
ir Somalijos vyriausybė bendra
darbiavo su vokiečiais. 

Beirutas. — Trys teroristai, 
pagrobę lėktuvą ir kurie buvo nu
šauti Somalijoj. buvo palestinie
čiai. Žinomi jų tikri vardai. Ket
virtoji, kuri buvo tik sužeista, yra 
irgi palestinietė iš Kuwaito. 

Bavarijos kaimo bažnytėlė 

Viena. — Vienoje įvyko Kata
likiškosios spaudos unijos vie
nuoliktasis pasaulinis kongresas. 
Dalyvavo apie 250 spaudos at
stovų iš visų pasaulio kontinen
tų. Kongreso darbai telkėsi apie 
temą "Spauda turi tarnauti žmo
gui. Ryšys tarp laikraščio ir 
skaitytojo". 

Sacharovas: nedarykite 
nuolaidų Sov. Sąjungai 

Žmogaus teisių gynimas yra Amerikos pagrindine moraline atsakomybe 

Andrėj Sacharov, disidentinio 
judėjimo vadovaujanti asmenybė, 
dar kartą kreipėsi į Helsinkio 
signatarus ir iškelia anų fusita-
rimų pagrindinę idėją, kad tarp
tautiniam saugumui yra būtina 
pagrindines pilietines teises tu
rinti visuomenė — netrukdomas 
pasikeitimas žiniomis, teisė ke
liauti užsienin ir sąžinės laisvė. 

Jugoslavijos atsakymas 
del latvių 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas buvo įteikęs pro
testą Jugoslavijos vyriausybei dėl 
dviejų latvių, norėjusių susitikti 
su Amerikos ir Švedijos delegaci
jomis Belgrade, išvarymo. Dabar 
yra gautas Jugoslavijos atsaky
mas ir prisipažinimas, kad jų po
licija pasielgė neteisėtai, per
sistengė. Kartu sako, jog Ameri
kos piliečiai susitikti su savo de
legacija gali, jeigu jie neprasi
žengs Jugoslavijos įstatymams ir 
potvarkiams. 
Amb. Arthur Goldberg tuo pa
čiu reikalu asmeniškai irgi pro
testavo Jugoslavijos delegacijos 
vadovui. 

Dvigubas matas 

Londonas. — Britų spauda 
ironiškai pastebėjo, kad dvylika 
Vakarų Europos kraštų pasiuntė 
savo atstovus į Pietų Afrikos poli
tinio kalinio Steve Biko laidotu
ves, bet kai politinis kalinys so
vietų kalėjime miršta, kol kas 
nei viena šalis nebandė pasiųsti 
delegacijos į jo laidotuves ir net 
nesistengia ružinoti, kur ir kaip 
jis palaidotas. 

Pagrobė olandų 
prekybininką 

Amsterdamas. — Vakar buvo 
pagrobtas ~>Iandas, žymus neju-
domo turto pardavėjas Maup 
Caransa. Liudininkai matė, kaip 
jis gynėsi, bet buvo įtrauktas į 
automobilį. Policija nežino, ko
kia gauja tai padarė, bet "Het 
Parool" laikraščiui buvo pa
skambinta ir pasakyta, jog tai 
"Raudonosios armijos padali
nio" darbas. "Jūs apie mus su
žinosite daugiau", buvo pasa
kyta vokiškai. 

Caransa pagrobė 12:45 vai. po 
vidurnakčio, išėjus jam iš nak
tinio klubo. Jis turi vieną di
džiausių Amsterdamo viešbučių 
Hotel Caransa. Neabejojama, 
kad tai vokiečių teroristų Baader-
-Meinhof grupes darbelis. 

Dar apie sovietų 1958 
atomine katastrofa 

Tel AvK'. —Apie sovietų ato
minę katastrofą 1958 patvirtino 
dar du emigrantai iš Rusijos. 
"Chicago Tribūne"' korespon
dentas Jonathon Broder kalbėjo
si su Uja Vojtoviecki, inžinie
rium, ir Olga Kripinski Barr. 
Sprogimas ties Kyštymu, Uralu 
pietinėj daly, praktiškai sunaiki
no 1,000 kvadratinių mylių plo
tą. Vojtoviecki gyveno Chela-
binske, vienoj pusėj nuo Kyšty-
mo, o studijavo Sverdlovske, ki
toj pusėj to miesto. Per Kyštymą 
važinėdavo labai dažnai. Staiga 
zona aplink Kyštymą buvo užda
ryta, o kai jis važiavo po metų, 
aplink tą miestą 30 mylių skers-
meny viskas buvo panašu į mi-

į rusią žemę. Nei miestelių, nei 
į žmonių, nei ganyklų, nei gyvu
lių. Buvo tik įspėjamieji ženklai 
nesustoti ir važiuoti kaip galima 
greičiau. 

Apie tą sprogimą anksčiau pa
sakojo ir išvytas sovietų moksli-, 
ninkas Žores . Medvedev, dabar 
gyvenąs Britanijoj. Jis tada sakė, 
kad žuvo šimtai žmonių nuo 
sprogimo ir tūkstančiai nuo ra
diacijos. 

Stuttgart — V. Vokietijos trys 
teroristai buvo palaidoti. Susirin
ko apie 1,000 maskuotų drau
gų, kai kurie jų susirėmė su poli
cija ir buvo suimti. 

Sovietai ir Rytų Europos ko
munistų atstovai bandė neutrali
zuoti Helsinkio susitarimų hu
manitarinius principus, akcentuo
dami nesikišimą į kitų valstybių 
vidinius reikalus. Bet Ši laikyse
na įprieštarauja Jungtinių Tautų 
Carteriui ir pačios Helsinkio kon
ferencijos susitarimams. Tuo pa
čiu metu Sovietų Sąjunga ir jos 
įtakojamos Rytų valstybės kriti
kuoja tariamus ir tikrus nusižen
gimus prieš žmogaus teises tik 
laisvajame pasauly. 

Toliau Sacharovas išvardina 
Sov. Sąjungoje vykstančius nusi
kaltimus prieš žmoniškumą: ti
kinčiųjų persekiojimus, draudimą 
išvykti iš Sovietų Sąjungos įvai
rių religijų ir tautybių žmonėms, 
represijų naudojimą norintiems 

emigruoti ir nepateisinamas te
rorizavimus tų, kurie bando rink
ti ir skelbti duomenis apie Hel
sinkio susitarimų nevykdymą ir 
žmogaus teisių pažeidimą. 

Sacharovas tikisi, kad laisvojo 
pasaulio atstovai, suvažiavę į 
Belgradą, nedarys daugiau nuo
laidų Sovietų Sąjungai, bet savo 
ruožtu reikalaus, kad būtų pa
leisti iš kalėjimų "protestuoto
jai", palengvinta emigracija ir iš
vykos užsienin, leista laisvai 
skleisti užsieny spausdintas kny
gas, laikraščius ir žurnalus. 

Jis ypatingai kreipiasi į JAV 
Kongresą ir prezidentą Carterį, 
kad šis paskelbtų, jog žmogaus 
teisių gynimas visam pasauly yra 
JAV pagrindinė moralinė at
sakomybė. fE-X 

PLAUČIU VĖŽIU DAUGIAUSIA 
SUSERGA CALIFORNIJOJ 

Mažiausiai Chicagoje 

San Francisco. — Ass. Press 
skelbia, kad Los Angeles ir San 
Franc'sco apylinkėse susirgime 
plaučių vėžiu procentas yri du. 
giau negu du kartus d: VTVS n 
vidutinis Amerikoj ir keta is !< ir 
tus didesnis nei Chicagoje. P;i 
žastimi laikomas blogas, užterš
tas oras, "Mtct&r. 

"Labiausiai aliarmuojanti pa
dėtis yra San Mateo apskrity"', 
šoko Tom Quinn, Califomijos 
'Air P.esourees" tarybos pirmi

ni; ' >. San Mateo yra smarkiai 
augantis pramaniais centras ae-

toli San Francisco. 
Chicagoje plaučių vėžiu suser

gama mažiau nei devyni iš 
100,000, o San Mateo 1969 bu
vo 41.2, ir skaičiai kyla. 1975 
jau pasiekė 51.7. Los Angeles apy
linkėje susirgimai 100,000 žmo-j 
nių siekia 45.5. Vidutiniškai 
Amerikoj tam pačiam skaičiui! 
susirgimas yra 19. 

Califomija turi griežčiausius 
įstatymus automobilių emisijoms 
prižiūrėti, bet. viską gadina pra
mones tarša. ._ . . 

AMERIKA PRITARIA BOIKOTUI 
\Vashingtonas. — Prezidentas 

Carteris, kaip ir buvo laukiama, 
spaudos konferencijoje patvirti
no, kad Amerika rems ginklų par 
davimo Pietų Afrikai boikotą. 
Tai bus Pretorijos režimo paspau
dimas dėl jos rasinės politikos ir 
disidentų priespaudos. 

Greit po to Amerikos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose And-
rew Young susitarė su kitais ar
timais sąjungininkais — Britani
ja Prancūzija, Vakarų Vokietija 
ir Kanada Saugumo Taryboje rei
kalauti boikoto Pietų Afrikai še
šiems mėnesiams. I tą planą ne
įeina ekonominės sankcijos, ku
rių reikalauja juodosios tautos. 
Carteris sankcijoms nepritaria, sa
kydamas, kad tada nukentėtų 
kaip tik P. Afrikos juodieji. Jeigu 
tokių ar kitokių sankcijų kada rei

kėtų, bus galima svarstyti iš nau
jo. 

Iki šio! Amerika niekad nėra 
palaikiusi draudimo ginklus j -
vežti P. Afrikai. Kai įsigalios da
bartinis draudimas, nebus gali
ma įvežti nei atsarginių dalių 
ginklams, anksčiau pirktiems. 

P. Afrika tokiam ir panašiam 
boikotui yra pasiruošusi, sakoma 
Washingtone. Ginklų atsargų ir 
atsarginių dalių pasirūpino anks
čiau. Taip pat ir keliems metams 
turi naftos išteklių. Skysto kuro 
sugeba pasidaryti ir pati nebūti
nai iš naftos. 

Kalbėdamas kitais klausimais, 
Carteris pasidžiaugė pažanga stra 
reginių ginklų derybose ir mano, 
kad už kelių savaičių susitarimas 
bus pasiektas. 

-^Lj—. 

12 savaičių 
teroristų rankose 

Montrealis. — Ilgiausia išlai
kytas pagrobtas kanadietis Char
les Manson, vieno bankelio iš 
Sherbrooke (Quebec), tarnauto
jas, buvo paleistas. Teroristų ran
kose išbuvo 12 savaičių. Už jį rei
kalavo 1 milijono dolerių. Kai 
tiek pinigų nebuvo, pasitenkino 
ir 50,000 dol. Pinigus sutartoj 
vietoj numetė jo sūnus, ir juos 

I pasiėmė keturi vyrai. Policijai ne
pavyko jų sučiupti. 

Madridas. — Visos Ispanijos 
i partijos, įskaitant komunistus ir 
! socialistus, su ministeriu pirmi

ninku Adolfo Suarez susitarė dėl 
ekonominės programos. Bus tam 

I tikrų reformų švietimo ir mokes
čių sistemoje, bus daugiau dė
mesio butų statymui ir kitoms 
būtinoms priemonėms gyventojų 
gerovei pakelti. 

Damaskas. — Sirija ragina 
arabus verčiau pasiruošti gink
luotam susirėmimui, negu pa
kęsti Izraelio sodybas, jų įsikū
rimą iš arabų atimtose žemėse ir 
"pavojingą" Amerikos politiką. 
Taip rašė oficialus Baath parti
jos laikraštis "Al Baath". 

Paryžius. —Prancūzijos ko-
munistai paskelbė sąrašą 729 

Į bendrovių, kurias jie suvalstybin-
' -tu. tai oaia&lu valdžia. 

Sovietų bandymas 
su satelitu pasisekė 

Washingtonas. — Gynybos 
departamento žiniomis, sovietų 
bandymas su satelitu, kuris turi 
sunaikinti priešo satelitą, pasise
kė. Iš viso sovietai su tokiais sa
telitais darė septynis bandymus, 
ir tik trys pasisekė. Jų išradimai 
galėtų nutildyti arba numušti 
Amerikos žvalgybinius, komuni
kacijos ar kitus satelitus. 

Amerika pradėjo tokius sateli
tus .planuoti kiek vėliau, paste
bėjusi tai darant sovietus. Iki 
programa bus baigta ir išbandy
ta, turės praeiti kokie penkeri 
metai. 

KALJCNDOBIFS 

Spalio 29: Maksimilijonas, Eu-
zebija, Barutis, Tolvydė. 

Spalio 30: Alfonsas, Zenobija, 
Skirgaila, Validė. 

Spalio 31: Volfgangas, Liucilė, 
Mastautas, Tanvilė., 

Saulė teka: šeštadienį 7:17, lei
džias 5:51; sekmadieni teka 6:18, 
leidžias 4:49. 

OSAS 

Dalinai saulėta, be žymesnio 
temperatūros pasikeitimo, apie 
60 iarpsaiy. 
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ATEITININKĖJ ATSINAUJINIMO 
. TEMOM j 

Atsinaujinimo temomis ateiti
ninkų IX kongresas kalbėjo kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, kun. An
tanas Rubšys, seselė Ona Mikai-
laitė, dr. Vytautas Vygantas (jį 
susirgusį pavadavo Arvydas Barz-
dukas) ir kun. Jurgis Barauskas. 
Buvo padaryti tik pranešimai, o 
svarstyboms ir išvadoms pritrūko 
laiko. Spalio 7 dienos vakaronėj 
Clevelando ateitininkams apie 
krikščionio atsinaujinimą kalbėjo 
kun. Tonas Kidvkas SL Atsinauji- į 2 " . . j , 

\ , . . „ ' t Žmogaus gyvenimas susideda is 
rūmo liausimais taųj pat rašoma . . . . . . . , , -
« * - j , - , £ tT> >- •.- • . tniu laipsniu: gamtos, kultūros 

Ateity", Draugo ..ateitininkų V •• e u ' • i 
, . - . . , . c , , . . , , .! ir relignos. SalkauSKis pvz. nuola-

skvnuj ir Kitur. Visa tai labai- r. . „ , ,. . j J 
l tos cituoja Paskalio žodžius — 

mis. o kitus jis tik paverčia farizie- j 
jiškais teisuoliais, kurie jaučiasi 
esą geri krikščionys (nesgi taip 
uoliai atlieka visas religines prie
voles), tačiau iš tikrųjų savo gy
venimu tik kompromituoja krikš
čionis'" (Ateitininkų keliu, 106 
— 107). 

Tad kur ieškoti ateitininkų at
sinaujinimo atramų? 

Jas nurodo prof. Stasys Šalkaus-
'Ateitininkų ideologijoj". kis 

IX-ji Ateitininkų kongresą Clevelande prisimenant. Susitikę kalbasi 
detroitiškiai (iš k.): dr. A. Darnusis, Janina ir Narimartas Udriai 

Nuotr. Jono Urbono I 

ŽMONES, ĮVYKIAI, DARBAI 

gerai, nes atsinaujinimo niekada 
nebus per daug. Bėda ta, kad "ke
lias vis metamas dėl takelio", L 
y. j atsinaujinimo reikalą vis žiū
rima per siaurai, per atitrauktai. 

Kun. Kidykas pvz. atsinaujini
mą suveda į mergystę. Ne tik 
moterų, bet ir vyrų* Ne tik ku
nigų, bet ir pasauliečių. Ta mer 

"Neniekinkite savyje gyvulio, nes 
jis keršija". Vadinasi, nereikia 
nusigrįžti nuo gamtos reikalavi
mų, nes be jų žmogus nėra pa
jėgus nė dvasiškai (plačiau žr. 
Ateitininkų keliu, 81). Šalkauskis 
taip pat skatina iš idėjinių aukš
tybių nusileisti į žemės tikrovę. 
Ateitininkai stipriausi iš tikrųjų 

gystė esąs "tvirčiausias religinis į būdavo tada, kai atsiliepdavo į 
įsipareigojimas, nutiestas iš vir
šaus''. Ne tik "dvasinis, bet ir fi
zinis reikalas". Praktikuotinas 
ne tik ateitininkų bet ir visų 
krikščionių. Deja, tokias Įtaigas 
reikia laikyti kraštutinybe, kaip 
lygiai nesveika ir kita kraštutinybe 

—tai vad. sekso forsavimas. Juk 
mergystė neapsieina-be visokių 
dvasinių susižiedavimų. Gal tai 
erotinis pakaitalas kunigams ir 
vienuoliams, bet ir jie jau ima 
prieš tai šiauštis. Ir šios vis aš
trėjančios problemos gyvenime 
nematyti vargu ar sveika. O pa

gyvenimo reikalavimus. Ateiti
ninkų Federacijos valdyba ry
šium su IX kongresu pagrįstai 
konstatuoja: "Nueitieji 67-eri me 
tai mums liudija, kad ateitinin
kai visada savo paskirtį ir uždavi
nius atlikdavo, kai suvokdavo lai
ko reikalavimus ir į juos savo gy
venimu ir darbais atsiliepdavo. 
Jie išugdė ir davė Lietuvai katali
kų religijos apaštalų ir kanki
nių. Davė Lietuvai laisvės gynė
jų, valstybininkų ir administra
torių. Davė kultūrininkų ir moks
lininkų. Jie siekė savo tautai tole-

sauliečiu davatkystę reikėtų lai- j rantiškesnių visuomeninių bei 
kyti kokia išimtim, ne gyvenimo j politinių papročių, stipresnio pa-
norma. Arba kai kas atsinaujini-j.reigos bei atsakomybės jausmo. 
mą norėtų suvesti vien pa
maldumą. Tačiau tai taip pat nė
ra keliamo klausimo deramas iš
sprendimas. Dė! vienašališko pa
maldumo dr. Juozas Girnius tei
singai pastebi: "Deja, pamaldu
mas nelygus pamaldumui. Vienus 
jis taurina ir daro krikščioniškąją 
Šilumą skleidžiančiais žmonė-

kučiu eisenoje ir Šv. Mišiose da-
ir viešosios gerovės ryškesnio su
pratimo bei vertinimo" (Ateiti
ninkų keliu. 2) . 

Ateitininkų atsinaujinimo rei
kia krikščioniškam savo tautos ir 
išeivijos gyvenimui, o visa kita 
"bus pridėta". 

Stasys Barzduhas 

. 
DIELININKfilČIO KUOPOS RUDENS IŠKYLA 

Spalio 23 d. išaušo šalta ir lie-
. tinga. Bet nekreipėm daug dėme

sio į negražų orą ir išskubėjom į 
, tradicinę Dielininkaičio kuopos 
rudens iškylą. Beverly Shores. 
Ten mus sutiko didelis būrys tė
velių ir įvairaus amžiaus ateiti
ninkų. Dieną pradėjom Šv. Mi-
šiomis kurias atlaikė kun. J. B o 
revičius. Lektoriaus pareigas at
liko Darius Polikaitis, o giesmėm 

.akordeonu pritarė Arūnas Poli
kaitis. Mišių tema."Kodėl mes 
ateitininkai" buvo specialiai pri
taikyta šiai dienai. Per pamoks
lą kun. J. Borevičius įdomiai na
grinėjo šią temą. Teko pagal
voti, kodėl esam ateitininkai. Ir 
neužtenka, kad esi geras žmogus 
krikščionis ir lietuvis. 

Pamokslininkas pasakė, kad 
mes esame ateitininkai dėl to, 
kad mes norim būti geresni žmo
nės, krikščionys ir lietuviai. r 

Po Mišių sekė ilgai laukti pie
tūs. Jie buvo geri. Nesame pripra
tę valgyti iškyloj tokius skanumy
nus. Pavalgius pradėjo lyti, bet! žurnalą — "Ateitį 
tas nuotaikos nepaveikė. Tėvai 
susėdo arčiau prie degančio židi
nio ir rimtai diskutavo bei plana
vo kuopos veiklą, o vaikai iške
liavo į lauką. Vienus viliojo eže
ras, kitus futbolas, Bozo žaidimas, 
ar pasivaikščiojimas ppr šlapio 
smėlio kuopas. Visi sušlapo, kai 
kurie sušalo, bet visi linksmi grjž°; 
O sugrįžimas irgi nebuvo toks 

liūdnas, nes žinojom, kad laukia 
degantis židinys ir ryžių sausai
niai. 

Tikrai nuoširdus ačiū visiem 
įuošėjam, kurie davė mums progą 
dar vieną dieną praleisti gam
toje. Dėkojame p. Kižienei ir tė
vų komitetui kurį sudaro P. Di
lius, P. Gaižutis, S. Kazlauskienė 
I. Polikaitienė ir O. Stukienė. O 
Beverly Shores - iki pasimatymo 
kitais metais. Ofelija Baršketytė 

VISI I ATEITIES VAKARĄ 

Visi Chicagos ir apylinkių 
ateitininkai, vyresnieji ir jauni
mas, yra kviečiami i "Ateities" 
žurnalo vakarą, kuris rengiamas 
ši šeštadieni, spalio 29 d., 7:30 
vai. vak., Jaunimo centro didžio
joje salėje. Programoje bus jauni
mo konkurso premijų įteikimas, 
vakarienė ir smagus pasilinksmi
nimas su šokiais, kuriems gros 
"Vyčio" orkestras. Visi kartu pa
silinksminsime pabendrausime ir 
tuo pačiu paremsime mūsų visų 

Rengėjai 

REKOLEKCIJOS 

Moterims rekolekcijos lietuvių 
kalba ąvyksta lapkričio 4 —6 
dienomis, Cenacle rekolekcijų na
muose, (11600 S. Longwood Dr.), 
Chicagoje. Rekolekcijų vadovas 
kun. Antanas Saulaitis, S. J. Dar 
galima užsirašyti: ^r. Jonė Meš
kauskienė, tel. 776 — 9801. 

Kongresinis leidinys 
(Pabaiga) 

"Tremties esmę, kaip regime, 
sudaro ne mūsų santykis su gy
venamuoju kraštu (pasilikti ja 
me ar tikėtis grįžti), ne būdas, 
kaip palikome tėvynę (laisvai iš
keliaudami ar pabėgdami); t rem
ties esmę sudaro mūsų santykis 
su Lietuvos laisve". "Kol Lietuva 
laisva, tol kiekvienas svetur gy
venąs lietuvis yra t ik paprastas 
išeivis". Atrodo, kad minėtų cita
tų ir ryškinti nebereikėtų. Ilgus 
metus svyravę tarp tų dviejų žo
džių, turėtumėm sugrįžti prie 
mums priimtiniausio tremtinio ir 
;pagal tai tvarkyti savo visą tau
tos laisvinimo veiklą. 

Ar nebūtų laikas suprasti, kad 
ne tik tas gali būti vadinamas 
tremtiniu, kuris ginasi nuo bado, 
pasidažydamas duonos plutą į bu 
rokų rašalą... 

Imponuojantis leidinys 

Apskritai, leidinys imponuo
jantis, nors ir ne be trūkumų. L a 
biau linkstama skleistis į platu-

Prof. S.. Sužiedėlis ir V. Kleiza 
Ateitininkų IX kongrese, maldos 
metu Nuotr. V. Bacevičiaus 

mas negu į aukštumas, rašoma 
tarsi mažoji ateitininkų Istorija, 
bet silpniau gilinamasi į tai , ką 
savo sveikinime užsimena vysku
pas Charles A. Salatka, kad 'Vi
sa atnaujinti Kristuje" taptų jei 
ne visų, tai bent rinktinių krikš
čionių siekimu, kad šis idealas 
būtų perkeltinas čia, Amerikoje, 
ir ' į kitas tautines grupes". 

Leidiny sutelkta daug Ateiti
ninkų istorijai medžiagos. Kas ieš 
ko įtakojančios minties, parink
tų galingų žodžių, t a s čia jų ras 
gausiai. 

Visuose "Ateitininku keliu" 
skyriuose yra sutelkta istorinės 
medžiagos. Ateitininkų istorinis 
kelias — kruvinas kelias. Apie 
ką kas berašytų, praeities ir da
barties tragizmas prasiveržia pa
viršiun, kaip didžiulės apimties 
kova už tautos laisvę, kaip di
džiulės dvasinės pastangos prieš 
tautos dechristianizaciją. Bet ką 
daryti, jei ir pačius laisvuosius a-
teitininkus yra -palietusi neigia
moji laiko dvasia, kuri gerokai 
silpnina kovos dvasią. Ne su vi
sais teigimais bei atei t ininkų pir 
mūnu darbų nuvertinimais būtų 
galima sutikti, ypač tuose pusla
piuose, kur perdaug drąsiai nei
giama ateitininkuos ideologijos 
kūrėjų paliktieji darbai — kelro
džiai. : -

Atkreiptinas ypatingas dėme
sys ir į dr. Juozo Girniaus straips
nį "Be žmogiško šviesumo. s a 
idai . įmanomas krikščioniškas 

"Ateitininkų keliu" 
šviesumas". Vieton, bandęs ką 
nors savais žodžiais apie šį 
straipsnį pasakyti, pacituosiu vie
ną kitą jo pint į : "Kas stokoja 
žmogiško šviesumo, tas nejaučia 
vertybių hierarchijos ir nejučio
mis tampa dvasios skurdžiumi, 
parsiduoda nepasotinamai turto 
aistrai - mamonai. Daug kalba
me, jog "amerikci.ėjame", iš tik
rųjų (bent vyresnieji) grei
čiau tik mamonėjame. Vis dau
giau praturtėti, vis prabangiau 
gyventi." Tuščis kalbėti apie 
"gyvąją dvasią" ir betkokj "atsi 
naujinimą", jei pamirštama, kad 
tikrasis idealizmas iš mūsų rei
kalauja gyvenime jį liudyti lais
vumu nuo mamonos kulto." Ak
tualių minčių pateikia dr. Petras 
Kisielius, Ateitininkų Federaci
jos vadas, savo neištęstuose svars
tymuose: "2odis ateitininkų da
barčiai" kun . Stasys Yla, žvelg
damas į "Pradinį ateitininkų vei
dą", patrauklia: supažindina 
skaitytoją su pradiniais ateitinin 
kų veiklos niusnsais. 

Įdomus pokalbis su dr. Adolfu 
Damušiu. Cis sužinome, kad šio 
vyro kai kuriais gyvenimo laiko
tarpiais tikrai buvo sunkus, erš
kėčiuotas gyvenimo kelias. O iš
vada būtų: šis kongresinis leidi
nys vertas ne tik pavartyti , bet ir 
visiems, visiem- ateit ininkams at
sidėjus pastudijuoti ir jį įsigyti. 

Pranas Razminas 

PRISIMINKI iE MIRUSIUS 

Vėlinių laiku kiekvienas lietu
vis katalikas vienokiu ar kitokiu 
būdu bando prisiminti mirusiuo
sius. Graži tracicija aplankyti ka-

"5. "r^e*** žva^rtes ir pasimels-• 
ti. Pr. Dielinkikaičio moksleivių 
ateitininkų kuopos nariai miru
siuosius prisimins maldoje, už m M 
rūsius skirtose Šv. Mišiose Vėli 
nių vakare. 

Šiais metais, iškilmingas šv. Mi
šios bus atnašaujamos antradie
nį, lapkričio 2 d., 7 vai. vakare, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Uniformuo
ti kuopos nariai .rinksis 6:30 v. 
vak. mokyklos prieangyje, kur 
bendrai pasikartosime specialią 
maldą už mirusius ir pasiruošime 
eisenai i bažnyčią su žvakutėmis. 

Visi nariai, tėveliai, draugai ir 
kas tik nori prisidėti prie miru
siųjų pagerbimo yra kviečiami žva
kučių eisenoje ir 9v. Mišiose da
lyvauti. 

Kuopos vadovybė 

"ATEITIES" RĖMĖJAI 

"Ateitis" yra visų ateitininkų 
organas. Jo administracijai grįž
tant į Chicagą, žurnalas buvo pa
skendęs skolose, kartais net ne
įstengdavo apmokėti spausdinimo 
išlaidų. Padėjo Ateitininkų šal
pos fondas. Adrninistratoriui Juo
zui Polikaičiui sumaniai reikalus 
tvarkant, finansiniai reikalai ge
rėja, tačiau vien iš prenumeratos, 
kaip žinome, lietuviškai spaudai 
nėra lengva išsiversti — tenka lauk 
ti papildomų lėšų: vieni sumoka 
garbės prenumeratą, kiti užsako 
žurnalą ne tik sau, bet užmoka ir 
už kitus kituose kraštuose, kurie 
nepajėgia patys užsimokėti, bet 
stipresnę paramą suteikia mece
natai, paaukodami po 500 dolerių. 
Tokiais buvo: prof. Balys Vitkus 
kun. V.Martinkus, Chicagos moks
leivių at-kų kuopa, Detroito at-
kai ir Ateitininkų šalpos fondo 
trys valdybos nariai — dr. V. Šau
lys, agr. F. Mackevičienė ir dr. 
Balys Paliokas. 

Šį šeštadieni rengiamas pobū
vis, kurio tikslas ne tik sutelkti 
visą ateitininkišką šeimą pabend
rauti, draugiškai aptarti reikalus, 
bet ir materialiai paremti savo 
žurnalą. 

B. Vtodtis 

T A U T V I L Ą 
Juoao Krafikausko 

THE LCmūANIAN WOKLD-WIDE DAILY 
Seeoad d M postage paid at CMcago, EI. Pubhshed dafly 
escept Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Eaater by the iitauanian Cataolic Fnau» Society. 

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

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

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

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 
Kanadoje 33.00 19.00 
Kitur J.AV. 31.00 18.00 
Užsienyje 34.00 20.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centą; 
Sotfn/jįgrĮjnig ^ priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 

$15.00 
15.00 
13.00 
15.00 
9.00 

— Pasaulis neužmoka žmo
gui už tai, ką jis žino; užmo
k a už tai, ką jis daro su savo 
žinojimu. — BL Formas 

Dr. I m s G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS B STUBURO LIGOS 

288 W. CSrdSt. 
fMnigft, Iū. 6S62I 

TeL 471MM 
Valandos pagal nutarimą 

A d v o k a t a i 

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

Of. M . 776-5162; rez 737-5047 
2640 W. 63rd Bt , Chk*«;«,, BL 

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

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus 

Tai yra knyga apie žmogų, ku
ris savo tėvynėje yra laikomas 
priešu. 

Apianka Ado* Korsakaite* Sut
kuvienės. Kaina — 4 doL 

Gausams "Drauge" k* taipgi pas 
ststiatojas. 

JURGIS RIŠKUS MAROUETTE DODGE 

Iki šio mėnesio pabai
gos parduodami už sa
vikaina. 

VIRŠ 40 NAUJŲ 77's 

Naujas 1977 Diplomai 2 Dr. 
buvo $5919.90. iki spalio 31 d. $4132.18 

Naujas Charger No. 66054 
buvo $6708.65. iki spalio 31 d. $5549.13 

Naujas Aspen 2 Dr. No 63263 
buvo $4996.95, iki spalio 31 d. $4263.18 

7340 S. Western Ave. — Tel 77S-8300 

A L E X A U T O R E P A I R 
C0MPLETE B0DY - FENDER 

W0RK, 
TAIPGI IR DAŽYMAS 

Tarime patyrime užsienio Ir Amerikos automobiliuose. 

1757 S. Kedzie, Cnteagt, IN. 60629, Tol. 436-3690 
Savininkas ALEX KUNISK3S 

L K. RELIGINES ŠALPOS REMUŲ SĄJUN6A 
telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai Utinėje 
remti ir leidžia 

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

1978 m. bus išleistas ketvirtas tomas. 

nagroka l -
1078 

Lojolo*. Univers i te to vardą šiemet 
K r o n i k o s ' p i rmas t o m a s ispaną ir p i rmas tomas 
bonus, kurio b o s plačiai paskleisti t u kalba; 
m . bus leidžiama a n t r a s ir t rečias tomai. 

J ų išleidimui re ikal inga didelių piniginių išteklių. 

Mieli lietuviai! Skai tykime " L K B Kronikos" knygas fa
savo aukomis remkime ju išleidimą. Attikime savo pareigą 
persekiojamai Bažnyčiai h* pavergta i Tautai . 

Aukotojams išduodami k r i t a i i r jų a u k a s atleidžiamos 
nuo federalinių mokesč ių Aukojusiųjų ne mas in i ka ip 100 
dol. pavardės b u s įrašomos leidžiamose knygose. 

Aukas s iųs t i : h. K Religines šaipos Rėmėju fiąfctfga, 
6825 S o . Talmaa Ave^ Chfcago, DL 60829, USA 

K u r veikia šios organizacijos skyriai , aukas galima 
įteikti jų valdyboms-

LKRg Rėmėju Sąjungos V a k t j t e 

| Siunčiu "LKB Kronikos" knygoms leisti 
I Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti 
| Vardas avarde 

I Adresas 

L #..^„l^^;i;J 

Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namu paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą paeiti-
kėjimą. Mes norėtume 
boti Jums naudingi ir 
ateityje. 

PRANK ZOGAS, 
Presidert 

2657 W. 69th Street 
Chicago, HL 60629 

925-7400 

4 LOAN ASSOCIATION 
4040 Areher Avease 
Cbieago, DL 006S2 
Paone: 2*4-4470 

8029 S. Barlem Avease 
Bridgeviewt DL 60456 

TeL 598-9400 

5%% 
paid (ĮBarterty 

4 Vear Savings 
uernnomtftt 

8M00 

<Vx% 
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Savanorio ir Kontražvalgybiniiiko Atsiminimai 
Tai Lietuvos ivalgvbos ir kontražvalgybos paslaptys, 

karias aprašo J. DEMERECUS savo knygoje. 
Kaina rinktais viršeliai $4.00, kietais $5.00 

Gemiiflia 
DfUOlAl, 4548 W. 63rd f t H CMcafft III. 606M 

mmmmmmmmi m • 11 minmmmmmmmmm 

• 



o 
Kūrybos įvairumai 

i 
DVASINĖJE TAUTU KULTŪROJE 

Ne čia vieta pagrindinai na- kydamas tai, kas yra gera tauto-
grinėti kultūros vystimąsi ir jos se ar kontinentuose. Tai ypač 
istoriją. Tačiau tautinė kultūra kelia Azijos ir Afrikos atstovai, 
yra tiek svarbi, kad niekada ne- pabrėždami, kad vietinės tradici-
bus perdaug apie ją kalbėti, nes jos, įvairių tikėjimų įtaka ir isto-
kuitūra yra dvasinis paveldėji- rinė praeitis, kurioje yra išaugęs 
mas ir nuolatinė kūryba tam tik- ir pasipriešinimo europiečiams 
ruose laiko ir erdvės sluoksniuo- jausmas, turi savo vietą tikėjimo 
se, kuriuose vystosi ir tauta. Juo skelbime ir krikščioniško gyveni-
stipresnė savita kūryba ir kury- mo dėsnių taikyme, 
biniai laimėjimai, juo sąmonin- Tas klausimas svarstomas ir 
gesnė yra ir tauta. Ji tik pamažu Amerikoje, kurioje gyvena ne tik 
pradeda pažinti save, savo skir- tautybių, bet ir rasių mišinys. Et-
tybes ir bendruomeninius pana- ninės grupės ieško savo tautinių 
šumus. tradicijų ir kultūrinių apraiškų 

Kultūra daro įtaką tautai, o pradų. Rasės ieško būdų išreikš-
tauta kuria ir papildo savo kul- ti savo charakterio ir kultūrinio 
tūrinj palikimą, kuris lieka Ir a- paveldėjimo savitumus, kaip juo-
teinančioms kartoms, turinčioms dieji Afrikos palikuonys, ispanų 
tęsti tautos užmojus ir dėti pa- kilmės atstovai, indėnai ar kinie-
grindus tautos ateičiau Kad Eu- čiai. Vėl reikia prisiminti, kad jų 
ropos tautos yra panašios savo kultūriniam palikimui religija 
kultūra, tai jas jungia vienybėn, turi didelę reikšmę. Religinės ap
sako kultūros istorikas, anglų raiškos veikia jų sielas ne tiek są
mokslininkas Christopher Daw- va kalba, kiek sava išraiška ka-
son. Nors jos savo tautiniu cha- tekizacijoje, liturgijoje, tauti-
rakteriu jau yra labai toli vienos niuose ir rasiniuose papročiuose, 
nuo kitų, bet vienovės ar panašu- Tai nėra blogybė, kurią reiktų 
mų pagrindus sudaro jų senolių smerkti, o kaip tik dvasinis tur-
sukurti ir dabartinės kultūros pa- tingumas, kuris reiškiasi savita 
sisavinti pradai. kūryba net tikėjimo gyvenime. 

Europos ir visos Amerikos kul- * 
tūra per beveik porą tūkstantme- Prieš Visų Šventųjų dieną, kū
čių yra nudažyta krikščioniška ri jungia visų tautų ir visų rasių 
spalva. Tai nereiškia, kad rinktinius krikščionybės žmones, 
šių tautų kultūrai nėra turėjusi į- reikia žvelgti ir į lietuviškus lau-
takos senoji graikų ir romėnų kus. Kaip šventieji, nors visi sekė 
kultūra, net barbariškų germanų tą patį Kristų ir mėgino įgyven-
kilčių primityvios kultūrinės ap- dinti savo laike ir savo vietoje 
raiškos. Ir tai nėra nuostolis, o evangelinius dėsnius, yra skirtin-
kaip tik vyraujantis kultūrinės gi savo gyvenimu ir darbais, taip 
pažangos ženklas. Baltosios rasės juo labiau skiriasi eiliniai žmo-
kultūra, tiek likusi Europos kon- nės visuomeninėje, socialinėje ir 
tinente, tiek emigraciniu ir užka- religinėje plotmėje. Skiriasi'savo 
riavimų keliais pasiekusi Ameri- charakteriu ir lietuviai, likę tė-
kos ar Australijos kontinentus, vynėje ar ištremti Sibiran, nuo 
neliko be šaknų ir be praeities lietuvių, gyvenančių išeivijoje. 
žymių.Kas buvo sukurta prieš Šie įvairių kraštų kultūrinius lai-
tūkstančius metų, vėliau papildo- mėjimus jau mėgina derinti su 
ma šimtmečiais, pasiekė ir mūsų savomis tradicijomis ir savu kul-
laikus. Mūsų žmonės, vis daugiau tūriniu paveldėjimu. Dėlto ne-
kurdami tobulino kultūrą, o nuostabu, kad ir išeivijoje yra ke-
kultūra tobulino žmones. lios skirtingos kartos, kurias jun-

Tačiau nereikia norėti, kad gia tik tautinė kilmė, nors dau-
dvasinė kultūra ar žmogiškoji gelis jų skiriasi pažiūromis į sa-
kūryba pasiektų begalybės tobu- vą kultūrą ir tautinius siekimus, 
lumo požiūriu. Ji yra žmo- Senoji ateivija savo tradicijas 
nių dvasios apraiška, remiasi ir atsivežtą kultūrinį kraitį savo 
žmonėmis, bendruomenėmis ir vaikuose sujungė su amerikietiš-
tautomis. Ji nešasi kartu ir visas kos kultūros mišiniu, nors dar 
žmogaus silpnybes. Tradicijos su- savo šaknimis yra įaugę į tauti-
laiko kultūros kilimą, bet tradi- nių tradicijų dal|. Naujoji poka-
cijos skatina ir kultūrinę kūrybą, rinė ateivija. atvykusi su dides-

* niu tautiniu kultūros turtu, taip 
Istoriniu žvilgsniu žiūrint į pat prisitaikė prie naujo gyveni-

praeitsį. nesunku" pastebėti, kad mo lygio, pakeisdama kai kurias 
krikščioniškai kultūrai, kuri tradicines vertybes ir kultūrinius 
reiškiasi Vakaruose ir emigraci- iš tautos gelmių atsineštus tur-
tiiuose kraštuose, įtakos turėjo tus nudažė kita spalva, 
taip pat ir vadinama hebrajų Tačiau sava kultūra, savitas 
kultūra, susikūrusi iš nomadų bendruomeninis gyvenimas, net 
tautos ir atmiešta asirų-egiptie- charakterio skirtybės visas kartas 
čių-kananiečių kultūros mišiniu, ar bent jų dalį palaiko arčiau 
Čia ypač gerbiamos tradicijos, su- tautinės visumos ir kuria naują 
Jungtos su religinėmis apraiško- išeivijos lietuvio tipą. Ar jis yra 
mis. Bet žyduose yra nugrynintas geresnis ar blogesnis už kitus, tai 
monoteistinis tikėjimas, kuris spręs istorija. Dabar galima tik 
Dievą laiko viso gyvenimo ir is- pageidauti, kad skirtybės būtų 
torijos centru. tokios, kaip šventųjų, — kad jos 

Tas pats minėtas Christopher rodytų lietuvišką charakterį kū-
Dawson sako, kad jokia kultūra ryboje, tautinę vienybę veikloje 
nėra kilusi be religijos, o kaip tik ir išeivišką ryžtą, o savo talka 
religija padėjo kurtis kultūrai, stiprintų tėvynainius išeivijoje 
net tautinės kultūros atmainoms, tautos ir žmogiškai verto gyveni-
Praeities kultūrų žymių yra Vaka- mo siekimams, 
jrų ir Rytų krikščioniškoje kul- Išeivijos gyvenime nuolat, y-
tūroje. O ji daugiausia turėjo įta- pač Visų Šventųjų dieną, reiktų 
kos net ir civilizacijos kūrimui — prisiminti, kad tautiniai panašu-
išradimams, atradimams, žmo- mai išryškėja tik kūrybinėse pas-
gaus gyvenimo gerinimui mate- tangose, svetimybių paliestos 
rialinėmis priemonėmis. skirtybės ryškėja vietos aplinky-

Ne be reikalo net Vatikane bių, naujo gyvenimo ir laiko įta-
susirinkęs katalikų Vyskupų si- koje. Nusiminti dėl to negalima, 
nodas, svarstydamas tikėjimo Reikia tik didesnių paskatų kūrė-
skelbimo reikalą ir jo priemones, jams, visuomenininkams ir savos 
kreipia ypatingą dėmesį į kultu- visuomenės vadams, kad jie mė-
rines apraiškas, tautų ir rasių gintų visus jungti bent po tauti-
tradicijas, tikėjimo skelbimui tai- nės kultūros vėliava. Pr. Gr. 

NAUJA SOVIETŲ KONSTITUCIJA 
Naujoji konstitucija jau veikia, bet gyreoimas rieda sena vaga 

GEDIMINE GALVA Nepaprasta aukščiausioji tary
ba X.7 priėmė naują Sovietų kons
tituciją, įsigaliojusią tą pačią die
ną. Tuojau paskelbtas įstatymas 
konstitucijai įgyvendinti. Šiuo į-
statymu X. 7 pavadinta konstitu
cijos švente, o anksčiau rinkto
sioms taryboms suteikta galią 
veikti, kol bus išrinktos naujoje 
konstitucijoje nustatyta tvarka. 
Visi vykdomieji organai prisitai
ko naujai konstitucijai. Sąjungi
nės ministerių tarybos kompeten 
ciją, sąjunginių bei sąjunginių-
respublikinių ministerijų, komite
tų sąrašas bus aptartas ministe
rių tarybos įstatyme. 

Minėtame konstitucijai įsiga
lioti įstatyme numatyta paruoš
ti liaudies kontrolės ir valstybi
nio arbitražo įstatymus. 

Nepaprastas sujudimas 
Žmogaus teisių byla sukrėtė 

Sovietus. Jų vadovai aiškinosi, 
spauda ėmė pulti JAV. Tuo pa
čiu metu baigtas ruošti konsti
tucijos sumanymas, paskelbtasVI. 
4. Beveik keturis mėnesius vyko 
nepaprastas susjudimas ne tiek 
konstitucijai svarstyti, kiek ko
munistinei santvarkai garsinti ir 
raginti ris sparčiau dirbti, dau
giau gaminti. 

Komunistų partija įtempė visas 
jėgas sušaukti 1,5 mil. susirink-
kimų. kurių arti trečdalio grynai 
partiniai, privesti 2 mil. tarybų 
deputatus propagandinį 

suotinis nusiginklavimas ir kiti. 
Iš gausybės siūlymų neparašy

tas nė vienas naujas konstitucijos 
straipsnis, o atrinktoji medžia
ga prišlieta jau esančiuose 
straipsniuose. Konstitucijos su
manyme, turinčiame 173 str., 
tik vienu straipsniu papildytas, 
nes 67 str. suskaldytas į du, at
skyrus gamtos apsaugą nuo isto
rinių paminklų globos. 

Konstitucijos esmė nesiskiria 
nuo ankstesnio sumanymo, kurį 
plačiai aptariau šio dienraščio 
skiltyse. 

Nepriimtini siūlymai 

j si jai paklūstamu Vyriausia val
džia priklauso ne konstituci
niams organams — aukščiausiai 
tarybai, ministerių tarybai, bet 
partijos 14 narių politiniam biu
rui, kuris sprendžia visus esmi
nius klausimus. Jos nutarimus 
svarsto partijos 287 narių centro 
komitetas. Jo nutarimai paveda
mi vykdyti ministerių tarybai. 
Ministerių tarybos darbą prižiūri 
partijos centrinio komiteto sekre
toriai. Visi minėti partijos orga
nai yra nekonstituciniai, bet jie 
apsprendžia konstitucinių orga
nų sudėtį ir veiklą. Štai ką reiškia 
partijos avangardas, turintis 15,3 
mil. narių. 

Rimties valandėlei *m 

PAŽINTI SAVO TIKĖJIMO 
TIESAS 

Vykstant Vyskupų sinodui Va- \ kindamas Senąjį Testamentą, tai-
tlkane, popiežius Paulius VI net kė tas jo vietas, kurias žino ar 

bent mėgino taikyti ir kiekvienas 
eilinis žmogus, bet atmetė tuos 

eilinėje audiencijoje priminė svar
biausią šio sinodo tikslą — kate-
kizaciją ir jai naujų priemonių i žmogiškus priedus, kuriuos buvo 
ieškojimą. Kaip popiežius išsireiš-; sukūrę fariziejai ir Rašto aiškin-
kė, "Sinodo svarbiausias reikalas | tojai, mėgindami pateisinti save 
yra Bažnyčios gyvenimas". O tas 
Bažnvčios gyvenimas ir gyveni-

Naujos konstitucijos priedango 
ie galėjo būti sumanymų paleisti 
dabartinę vadinamą išsivysčiu
sio socializme santvarką, įgy
vendinti pilnutinę demokratiją, 
bet tokie siūlymai nutylėti. Kon
servatyvioje diktatūros valstybė
je leidžiama šnekėti tik apie so
cialistinės santvarkos negeroves: 
pareigūnų piktnaudžiavimą tar
nybinę padėtimi, piktybinius dar
bo drausmės pažeidimus, veltė-
džiavimą, kyšininkavimą, perse
kiojimą už kritiką... 

Šiuos klausimus kėlė ir parti
jos gen. sekretorius L. Brežnevas, 
X. 4 ilgoje kalboje liaupsino Le
niną, bet nė žodeliu neužsiminė 
Stalino, laidojant jo konstituciją, 

darbą I Jis ilgai gaišo atsakydamas va-

Vyriausias konstitucinis orga
nas yra aukščiausia taryba, kurią 
sudaro partiečiai. Jos sudarytai 
155 narių konstitucinei komisijai 
vadovavo partijos gen. sekreto
rius, pakeltas į tarybinius marša
lus ir aukščiausios tarybos prezi
diumo pirmininkas. Aukščiausia 

ir pasmerkti savo artimą. Jėzaus 
kalba buvo žmogui, kur s trokšta 

mas krikščionių Bažnyčioje yra i dangaus karalystės ir jos teisy-
krikščioniškos moralės vykdy-ibės, kad jis žinotų, jog visa kita 
mas savo aplinkoje, tikėjimo tie-Į bus jam pridėta, 
sų vis geresnis pažinimas, jauni- Dėl to ir šiandien svarstymas, 
mo ir suaugusių mokymas to, ką i kaip aiškinti tikėjimo tiesas, kad 
krikščionys turi tikėti ir kuo turi į jas suprastų ir jomis gyventų 
gyventi. į kiekvienas krikščionis ir Kristaus 

Katekizmo mokymas nėra tik 
pas"ruošimas pirmajai komuni-

žodžiais įtikėjęs žmogus, yra to
kios reikšmės, kaip anais laikais 

jai, kurią vaikas ir suaugęs turi] skelbimas palyginimais ir pavyz-
suprasti, kuriai turi pasiruošti, į džiais, gyvenimu ir stebuklais, 
išmokdamas pagrindines tiesas darbais ir paraginimais yra skel

bės pats Jėzus Kristus savo amži
ninkams. Tai tęsė ir apaštalai, 

ir kasdienines maldas. Tai yra 
nuolatinis stengimasis pažinti sa
vo tikėjimą, kurį skelbė Kristus, i pasklidę po pagoniškus kraštus, 
kurį perteikė apaštalai, kurį skel- j taip aiškino apaštalų mokiniai, 
bia ir saugoja Kristaus Bažnyčia I kilę ne tik iš žydų, bet ir iš grai-
dabar. kų, romėnų, sirų ir kitų pago

niškų tautų ir tikėjimų. Taigi 

3 d en- « " - Inh* aP , inka' kurio>e >ie ^ e n a irl !Catekizacija / J " ~ ** Jdta' 
• w u g . m S " ] i k u r i o i e turi eyventi pagal savo su- k a l P Pagnndmis tikėjimo tiesų 
tekstas buvo priimtas ir net p a . ! - i r ioje įur gyvenu pagai bavoiu nanašus i Tėzaus Kris-

' prastas tikėjimo tiesas. 0 tikėjimo m o l c > i a s > p » « ^ K r l s 

taryba vra tik valstvbinis spau- į 
das, esantis partijos rankose. Per j K e i č a s i l a i L u ' k e l č i a s i i r z m 0" 

skelbtas. Jo vykdymas priklauso tiesos nėra tik katekizmuose su-! t a u s mokymą, pamokslus, nuro-
ne nuo konstitucinių organų vai- į Hvmus ir reikalavimus. Šv Au-
lios, bet nuo partijos sorend-mo ^ ^ pagr-ndmiai tikėjimo des- f 1>m u s l r reikalavimus. s>y. ftu 
iros, w nuo partijos sp.ena.mo. Dritaikvmas savolS"5100 žodžiais tariant, tai tike-
Jei partija liks senuose apkasuose,!' 

dirbti ir išjudinti 140 mil. pilna
teisių piliečių dalyvauti vadina
mose konstitucijos sumanymo 
svarsty bose. 

Pirmą kartą • Sovietuose leista 
ne tik partijos pareigūnams, bet 
ir liaudžiai pateikti konstitucijos 
sumanymo papildymus. O tokių 
papildymų buvo apie 400,000. 
Suprantama, Ue nekeitė konsti
tucijos- sumanymo esmės. 

Papildymų prasmė 
Iš minėto siūlymų skaičiaus 

pasinaudota tik 150 ir papildyta 
konstitucijos sumanymo 110 
straipsnių. Čia paminėsiu tik ryš
kiausius. 

Konstitucijos įvade tarp kitų 
pakeitimų įrašyta: "Prasidėjo pa
saulinis istorinis žmonijos posū
kis iš kapitalizmo į socializmą". 
Kiti papildymai tokie: valstybė 
išreiškia darbininkų, valstiečių, 
inteligentų ir visų nacijų valią, 
valstybinės ir kolūkinės nuosavy
bės aptarimas, darbo kolektyvų 
reikšmė, darbo vengimas ir baus 
mė pravaikštininkams, Valstybi
nio turto tausojimas, pareiga pri
žiūrėti butus, vaikų rūpinima
sis tėvais, socialistinės demokra
tijos vystymas, valdžios pareigū
nų atsakomybės gyventojams, vi-

kariečiams konstitucijos kriti- j 
kams dėl piliečiu teisių varžymo, 
ypač partijos diktatūros, partijos 
ir valstybės persipynimojo aiški- j 
nimasis neišsiskyrė iš įprastinės! 
partijos propagandos 

Partijos gen. sekretoriaus įdo- j 
mesnė užuomina apie siūlymus 
įvesti lygiavą: mokėti visiems j 
vienodą atlyginimą ir tas pačias i 
pensijas. Esą, to negalima padą- \ 
ryti, nes Sovietuose yra socialis-j 
tinė, bet ne komunistinė valsty
bė. 

Atmestas siūlymas panaikinti 
pagelbinius ūkius, skatinančius 
spekuliaciją, nes sklypeliai, nesu
siję su išnaudojimu, naudingi e-
konomikai. 

Gal įdomiausias siūlymas įgy
vendinti vieningos tautos sant
varką, panaikinti ir taip jau ap
rėžtos kompetencijos respublikas 
ir tautybių tarybą. Jis pridūrė: 
"Socialinė - politinė tarybinės 
liaudies vienybė visiškai nereiš
kia nacionalinių skirtumų išny
kimą." Pranešėjas tenkinosi tary
binių tautu draugyste. 

Partijos malūnas 
Komunistų partijos vadovybė 

yra virš konstitucijos, nors taria-

konstitucija liks nepatraukliu pa-i gyvenime, savo sąlygose ir savo 
puošalu, kuriame daug žadama, iIaHce- T o d ė l i r r e i k i a š* k l a u s i m ą 

bet mažai tesima. i d a z n a i persvarstyti Bažnyčios va
dovams ir vis ems tikintiesiems, 
nes tai tie dėsniai, kuriais remiasi 
visa krikščionybė ir visų krikš
čioniu kelionė laike ir į amžiny-
bę. 

"Prisiminkime krikščionybės 

jimo auklėjimas", priklausąs Baž
nyčiai. 

Kokius naujausius būdus suras 
Vyskupų sinodas, galima tik spė
lioti. Bet taip pat galima iš anks
to laukti, kad šis susirinkimas pir
miausia kreips dėmesį į dabar
ties gyvenimą ir kliūtis tikėjimo 
tiesoms perteikti šio laiko žmo-

Valstybes departamento žmogaus 
teisių komiteto koordinatoriaus pa
vaduotojas Mark L. Schneider kal
ba pabaltiečių suruoštose demons
tracijose Wasbingtone 

Nuotr. V. Maželio 

KARALIUS MOKYKLOSE 

Zulu karalius Goodwill Zwe-
lethini, būdamas Chicagoje, lan
kė kai kurias pietinės miesto 
dalies negrų mokyklas. Kalbė
damas į moksleivius ragino juos 
uoliai mokytis. Prašė melstis 
už jo valstybę. Mokyklose bu-

kilmę ir prigimtį, kalbėjo popie- \ nėms, ypač tuose kraštuose, kur 
žius. Jos bendrai yra lydimos to'teroru ats rėmusios valdžios, kaip 
paprasto, bet visuomet aukšto ir komunistų vergijoje ar pagoniš

kose tautose, žiauriausiomis prie
monėmis trukdo tikėjimo skleidi
mą. Tačiau tikėjimo tiesų geres
nis pažinimas nėra tik vyskupų 
reikalas. Tai priklauso kiekvienam 
krikščioniui, nes kiekvienas yra 
atsakingas prieš Jėzų — Dievą, 
tapujį Žmogumi, ir už Kristaus 
Bažnyč'ą, turinčią pareigą skelb
ti tikėjimą ir mokyti gyventi pa
gal tikėjimo nuostatus. 

A. Dh. 

vo pavaišintas. 

paslapt'ngo žodžio — Evangeli-
į jos". Jėzus, iš kurio kyla mūsų ti-
į kėjimas, yra "2odis, tapęs žmogu-
j mi", dieviškas Žodis tapęs kūnu. 
i kuris gyveno žmonių tarpe ir 
| skelbė Dievo karalystę. Evange-
| listas šv. Matas sako: "Nuo to 
i laiko Jėzus pradėjo mokyti ir sa-
i kyti: Darykite atgailą, nes dan
gaus karalystė arti" (Mt 4, 17). 
Jėzus yra mokytojas ir vadovas: 
"vienas jūsų mokytojas, o visi jūs 
broliai" (Mt. ?, —). Ir Jėzus 
mokė dieviškos Evangelijos savo 
laiko aplinkoje, kad ją suprastų 
ir ja gyventų to laiko jo amži
ninkai, įtikėję jo žodžiais ir dar
bais. 

Reikia kreipti dėmesį į tai, kad 
Viešpats Jėzus nekalbėjo neaiš
kiais ir nesuprantamais žodžiais, 
neaiškino mokslo išminties ar 
gyvenimo gudrybių. Jis skelbė 
paprastą dievišką mokslą, kurį ga
lėjo suprasti nuo mokyto Raštų 
žinovo ir fariziejaus iki paprasto 
beraščio to laiko Judėjos gyven
tojo. Bet svarbiausia, jis, net aiŠ-

RAUSIAMASI 
I 2EM&S GELMES 

Mokslininkų pradėtas gręžti 
giliausias gręžinys pasaulyje. 
Jo pkeninis vamzdis pasieks 15 
km gylį. 

Šiuo gręžiniu numatoma pa
tikrinti žemės plutoje esančias 
naftos ir dujų atsargas. Be to, 
norima patikrinti žemės skers* 
mens piūvio vaizdą. Mokslinin
kų nuomone, 15 km gylyje y r a 
400-«00oC temperatūra ir 4 
tūkst. atm. slėgimas. jm. 

NAUJAS ŠVENTASIS 

Praėjusio šimtmečio gale mi
ręs libanietis vienuolis Charbel 
Makhlouf Romoje buvo pas-

vavo apie 14,000 libaniečių mal
dininkų, jų tarpe apie 9000 Ry
tų apeigų maronitų tikinčiųjų 
iš Pietų ir Šiaruės Amerikos, 
Australijos, pietinės Afrikos ir 

kelbtas Bažnyčios šventuoju. I įvairių Vakarų Europos kraš-
Popiežiaus Pauliaus VI-ojo va
dovaujamose naujo libaniečio 
šventojo karunizacijos iškurnė

tų, šventasis vienuolis Charbel 
Makhlouf priklausė Rytų apei
gų libaniečiu maronitų katalikų 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNB 

20 
Toliau apėjo visus ūkio pastatus, dirbtuves, oran

žerijas ir daržus. Pasuko vėl į sodą. Iš sodo vidurio 
buvo matyti gražiai mėnulio nušviesti baltieji vienuo
lyno rūmai. Lengvai atpažino langą tėvo Pijaus. "Jis 
miega giliai, o aš prie jo stoviu ir saugoju", —kal
bėjo sau Karuža. "Kažin ką jis sapnuoja?" 

Jis žino, kad žmogus dažniausiai sapnuoja savo 
sunkiuosius išgyvenimus. Bandė prisiminti jo sunkiuo
sius gyvenimo momentus. Gal jis sapnuoja tuos pavo
jingus momentus iš jo lietuviškojo pulko sunkiųjų 
kovų. Gal iš to laiko, kai ilgai tarnavo rusų kariuo
menėje. Sako, jis buvo, pristatytas lavinti laukinius ark
lius, sugaudytus Rusijos stepėse. Buvęs tai sunkus ir 
pavojingas darbas. "Kodėl jis nebėgo į Ameriką? Gal 
mano tėvas būtų jį išvežęs?" 

O anas langas yra profesoriaus kambario. "Kažin 
ar jis yra turėjęs kokių didesnių išgyvenimų?" Atrodo, 
jo gyvenimas nebuvo dramatiškas. Gal jis tik .sapnuoja 
Lietuvos karalių Mindaugą, apsuptą jo daugybės dva 
riškių ir priimantį krikštą, "Tur būt, jis sapnuoja, 

Jam čia labiausiai jauku. Sodo viename pakraštyje, 
nedidelėje įkalnėje, stovi kelios dešimtys avilių bičių. 
Jis ilgokai į jas žiūri ir klausosi. Priėjęs prie vieno 
avilio, klausosi ausį pridėjęs: kažkoks švelnus ūžesys 
avily. Jos nemiega — vyksta kažkoks gyvenimas ir 
naktį. "Tur būt, tik jų panaktiniai", ir nuėjo toliau 
žvalgybos daryti. 

Nuėjo į tolimesnius daržus, arčiau Šešupės tilto. 
Nuostabi ramybė."Kažin ar čia kur netoli kokie pa
naktiniai budi?" Juk jis turi gerą susižinojimo prie
monę. Išsiėmė švilpuką ir kelis kartus stipriai sušvilpė. 
Klausosi: niekas neatsiliepia. Po valandėlės pasigir
do mieste lyg ir bėgančio žingsniai: lup-lup-lup. Bėga 
Vilkaviškio plento kryptimi. 

Jis eina toliau, rajoną žvalgydamas. Kai pakilo 
ant kalniuko, praeidamas gimnaziją ūkiškų pastatų 
kryptimi, pastebėjo tolumoje bėgantį siluetą. Jis bėgo 
Šešupės tilto linkme. "Jis turi būti koks nors panakti
nis? Betgi kodėl jis nešvilpia?" Jis išsitraukė švilpuką ir 
vėl kelis kartus stipriai sušvilpė. 

Bėgantis sustojo ir po valandėlės pradėjo bėgti 
atgal į miestą. Jis iš ten tiesiai negali ateiti: Šešupės 
intakas su aukštais krūmais, o toliau — aukštos tvo
ros. 

Bėgančiojo žingsniai jau girdėti mieste. Po va
landėlės, jis jau bėgo Bažnyčios gatve ir artėjo prie jų 

sijaudinęs. 0 bėgimas hip-lup-hip artėjo prie bažny
čios. Pamatęs jų šešėlius, jis bėgo į juos. Brolis Kazi
mieras bėgo tekinas į jį. 

— Ar tia viskas tvarkoje? — klausė uždusęs po
licininkas. 

— Čia viskas tvarkoje. Tik ten, kareivinių pusėje, 
kažkas švilpia, — aiškino jam Kazimieras. 

—Aš irgi girdėjau. Pradžioje man pasirodė, kad 
čia kažkas saukiasi pagalbos, — ir apsisukęs nusku
bėjo kareivinių kryptimi. 

Kazimieras gyvai aiškino, kad tik pavojaus metu 
galima švilpuką panaudoti. Daugelis buvo išbudinti ir 
žvalgėsi, kur Čia koks pavojus. Atėjo anksčiau išbudin
tas ir tas brolis, kuris turėjo panaktinio pareigas iš jo 
perimti nuo pusės nakties. Karuža padavė jam švilpuką 
ir nusiminęs nuėjo poilsio. 

Kitą dieną vienuolyno vyresnysis, susitikęs jį, įdė
miai žiūrėdamas, užklausė: 

—Ko tu ten švilpavai šią naktį, — ir nelaukdamas 
paaiškinimo nuėjo. 

Karuža suprato savo klaidos didumą, kad net pats 
vyresnysis įsiterpė. Šiaip tiesioginis jo šeimininkas 
buvo tik magistrėli8 

Bėgo dienos, pilnos intensyvaus gyvenimo, Karu
ža jautė, kad jo tikėjimas brendo ir darėsi vis gilesnis. 

se švente Petro bazilikoje daly-t bendruomenei. 

kad jis pats krikštija Mindaugą..." Gal būt. jis dabar Į rajono. Staiga, švilpukas sušvilpė priešingoje — karei-
miega ramiai ir neprakaituoja. Kartą jis yra rninėjęs, vinių pusėje. Karuža išsitraukė savo švilpuką, jau J i s J a u n«težino. k i e k kartų yra perskaitęs "Naująjį 
kai grįžęs iš Šveicarijos, tų studijų buvęs taip nuka- priartėdamas prie vienuolyno namų. ir svarstė, a r Testamentą". Jam net keistai atrodo: juo daugiau skai-
muotas, kad prakaituodavęs naktimis: atsikloji —šal-j reiktų anam švilpukui atsakyti. Sustojo pamatęs nuo *** Šventą Taštą, juos jis darosi įdomesnis. Kodėl 
ta , užsikloji — karšta ir prakaitas. Pamažu sustiprėjęs, vienuolyno atbėgantį Žmogų. Jam arčiau pribėgus, at- imonJ* jo neskaito? Gal jiems geriau yra užmerkti 

Prisiminęs pareigą apeiti visas vietas laiku, nu- į pažino brolį Kazimierą **** • 
l skubėjo toliau. Aoėięs 'u& raioaą, -atsiradę ^ lodą.! — Nečviirjk: pniaaksi p o l i a u — jis Šuktelėjo su-
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DKAUGAS. 5e§taai«^fs . '9^^.«pa3o'n5R.295. ?as Kapačins'".*as. Jurgis JRiaSns ssa kitas aocisliis^ sąlygas, 
kuriose kiekvienas žmogus ga
lėtų nevaržomai pagai savo są
žinę pilnai išvystyti savo asme
nybe. MOSU KOLONIJOSE 

Worcester. Mass. 
SAULIŲ SUSIRINKIMAS 

Spalio 16 d. Maironio Parke f-
vyko dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos susirinkimas. Susirinkimą 
atidaryti kuopos pirm. A. Zenkus 
pakvietė pirmąjį šauiių sąjungos 
centro valdybos tremtyje pirm. 
Mantauta. Jis .paskaitė iš Šaulių 
sąjungos Įkūrėjo V. Putvinskio -
Putvio išleistų raštų trumpą iš
trauką. 

I kuopą įstojo Malvida ir Stasys 
Norkūnai iš Lovvelio, Mass. Nau
ji nariai buvo sutikti šiltai. Pir
mininkas priminė, kad yra ruo
šiamas išleisti Šaulio vadovas, pa
gal kurį bus tvarkoma Šaulių są
junga. Prašė, kad kiekvienas šau
lys ir šaulė turintis kokių nau
dingų minčių perduotų pirminin
kui, o jis persiųs į centrą, kuris I 
rūpinasi išleidimu. Gautas laiš- j 
kas iš Worcesterio LB apylinkės į 
valdybos kuri lapkričio 6 d. Mai-Į 
ronio Parke rengia LB Amerikoje! 
įkūrimo 25 m. sukakties minėji- j 
mą. Ta proga leidžia Jubiliejinę! 
knygą. Paaukota 25 dol. 

Balfui paskirta 25 dol ir Skau-1 
tybės fondui 50 dol. Kiek ilgiau 
pirmininkas kalbėjo apie rinkti
nės suvažiavimą. j 

Lapkričio 26 d. šeštadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių Piliečių klube 
67 Vernon gatvė VVbreester, Mass. 
įvyks Naujosios Anglijos rinkti
nės šaulių suvažiavimas. 7 vai. v. 
•pasistiprinus puikia vakariene, 
bus malonu išklausyti programą, 
kurią atliks šaulė M. Bizinkaus-
kaitė iš Brocktono ir kiti. Po pro-
gramosšokiai. Visas suvažiavimo 
pelnas skiriamas žuvusiems už 
Liet. laisvę paminklo statybai. 
Suvažiavimo rengėjai kviečia vi
sas kuopas ir svečius gausiai da
lyvauti, nes bus renkama ir nau
ja rinktinės valdyba. Jos išrinki
mas priklauso nuo mūsų. Todėl 
statykime gerus kandidatus ir 
balsuokime už juos. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

ir Romas Stakauskas ir šviesų 
ir garsų tvarkytojas Vincas 
Lukas. 

šio teatro vaidybos dar ne
mačiusiems tektų priminti, kad 

piasi į organizacijas prašydami, -,0 repertuarą sudaro ne kuris 
nes tik turint tinkamą sumą vienas ištisinis veikalas, bet eilė 
pinigų, bus pradėtas konkretus gyvenimo reiškinių, perleistų 
paminklo statybos darbas. p e r humoro prizmę. Pagal te-

Kreipiamės į kiekvieną lietuvi ir a t r o pasirinktą motto teatras 
lietuvę prašydami suteikti auką n i e k o n e g l o s t o > o. jei ir glosto, 
šiam kilniam tikslui. Aukos at-

C L A S S I Fl ED G U I D E 
B E A L I B I A I 

• - • • - » - <*» 
IŠNUOMOJAMA — FOB RENI i D Ė M E S I O 

skaitomos nuo federalinių mokes
čių. Aukotojų vardai bus patal
pinti atitinkamoje lentoje, kurie 
paaukos didesnę sumą. 

J.M. 

tai tik prieš plauką, todėl bū
kime pasiruošę juoktis ir iš to
kių įvykių, kurie kasdieniniam 
gyvenime neatrodo juokingi. 

Antro Kaimo gastrolės įvyks 
lapkričio 13 d., sekmadienį 2 v. 
30 min. p. p. Iithuanian Liber
ty Hali salėje, 269 SL, Eliza-
beth, NJ. Įėjimo bilietai įsigy
jami pas LB apylinkių ir apy
gardos valdybos narius ir vaidi
nimo dieną prie įėjimo. S. J. 

Floridoje, atos-
togautojams išnuomojami miegami 
kambariai Skambint «95 - 943-9785. 

NAUJAS AMBASADORIUS 

Popiežius Paulius VI priėmė 
naujojo Venecuelos ambasado
riaus raštus. Sveikindamas di
plomatą, pradedantį savo misiją 
Vatikane, Šventasis Tėvas pa
žymėjo, jog katalikų Bažnyčia 
Venecueloje, kaip ir kituose pa-

%*_.*• T»- - i »'"»'- — — , ^ šaulio kraštuose, tesiekia vieno Maryte Bizinkauskaite iš Brockton, . . . . ' v , 
Mass., nuolat dainuojanti lietuvių i tikslo — tarnauti žmogui pade-
kolonijose. Jai dažniausiai akom- d ant jam kurti žmogaus vertą 

Knuom. mieg. kambarys vyrui 
2-me aukšte, BU atskiru iėjimu. 

Sfcambmt 528-8944 
ISnuam, Brighton Pke. 5 kamb. bu
tas suaugusiems. Jokių gyvuliukų. 

Skambint LA £-3758 

Tjmuom. Brighton Pke., 43-čioje 
g-vėj prie Californijos ir Archer, 5 
kamb. butas. Dalinai mebliuotas, 
gazą, elektrą, vandenį apmoka sa
vininkas. Vienam ar suaugusių po
rai. Nuoma sutartina. 

TeL 847-2863 
Išnuom. 6 kamb. (3 mieg.) butas 
2-me aukšte. Atskiras centr. šildy
mas. Suaugusiems. Jokių gyvuliu
kų. Skambint WA 5-6742 

D Ė M E S I O 

Parduodamas 2-jų butų po 4 kamb. 
mur. namas. Naujai dekoruotas. 220 

Priimsiu globos reikalingą se- j v elektra, naujas karštu vand. apšil-
nuką. Dėl atlyginimo susitarsi- ' ?vmas Antrą aukštągalima^tuoj už-

72-os n* Rockwen apyi. 
Skambint 771-8831 uie. Skambinkite Teief. 

7 3 7 - 8 8 7 5 

-E i imti. 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiitiniiiiiitu 
TELEVIZIJOS 

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

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

2346 W. 69th St , tek 776-1486 
iiiiimnnnii»inmiinmiiuiiiiumiiniH» 
niiiiHmmunmHiinnimmunntimmn 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitos kraštus 

NED23NSKAS, 4*85 Atehar Ava, 
Chicago, DL 606S2, teief. 807-5089 
llllimiiilllllllllllllllillllllllltllltulfuillll 

panuoja 
kas. 

jos tėvas dr. Bizinkaus-

VTZUINIC KORTEU l REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tmka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panšiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mo. 

ilIlilIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIltlIlIlMIlIlU 
NAMU APŠILDYMAS 

Taisau senas Ir sudeda m a t a s p»-
| čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius ir 
perdirbu del duju. {deda n a j g M Sn-
iytnvns. Kreiptis — 

A. BANYS — Tek 447-8806 
iltliilitiiiuiiilllillIlIUlUUIUUIHIltUilItli 

Lapkričio 23 d. yra Lietuvos 
kariuomenės šventė. 1918 m. 

Elizabeth, N. J. 
ATVYKSTA ANTRAS 

KAIMAS 

LB Filadelfijos apyl. valdy
bai pasiūlius bendrom jėgom 
pasikviesti čia dar niekad nebu
vusį humoro teatrą Antrą Kai
mą, LB NJ apygardos valdyba 

Į šiam siūlymui pritarė ir tokiu 
| būdu N J lietuviam bus sudary-
į ta proga pasigėrėti daugelį lie
tuvių kolonijų jau aplankiusio 
ir visur didelio pasisekimo su
laukusio Antro Kaimo humoris
tine vaidyba. 

Nors paslankesnieji NJ lie
tuviai šio teatro gastroies yra 
jau praeitais metais regėję 
New Yorke, tačiau daugumai 
New Yorkas yra sunkiau pasie
kiamas, tad jiems ir susidarys 
proga pirmą kartą kartu su 

ateitį gerovėje ir pažangoje. 
Paulius VI įvertino Venecuelos :^ r t u ^ : : 
civilinės valdžios pastangas, Dirbu ir užmiesty. 
ugdant visų krašto gyventojų 
santarvę, siekiant užtikrinti 
visiem piliečiam ne tiktai mais-

leldlmą. 
greitai, 

tą, darbą ir švietimą, bet ir vi-Į 

garantuotai ir sąžiningai. 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4SS8 S. Wasfcte*aw A ve. 927-3558 

rr MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIĄ 
PATARNAVIME IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA B EKONOMIKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

Mažas labai patogus 1978 ra. 
C H R Y S L E R 

nuo $ 5,250.00 

lapkričio 23 d. buvo išleistas pir- į Antro Kaimo aktoriais linksmai 
masis įsakymas kariuomenei. | pasijuokti iš įvairių mūsų gy-
Taip ir ta diena buvo Lietuvos j v e nimo įvykių. Be to, šių gast-
karių prisimenama. Šios šventės ; r o Į į ų programą sudarys ir dide-
minėjimą atsivežėme į užjūrio: l ė d a I i s ^g ujekur nevaidintų 
kraštus. Dr. Vinco Kudirkos šau- Į š k i c U ) t o d ė l i r „^ k a r t ą | šio 
lių kuopa šios šventės minėjimą Į t e a t r o v a i d y b ą atsilankę lietu-
rengia lapkričio 27 d., sekmadie- j v l a i n e l i k s nuskriausti, 
nj. Rytą 10 vai. iškilmingos šv. I 
Mišios Šv. Kazimiero parapijos Teatro kolektyvą sudaro jo 
bažnyčioje. Šauliai ir šaulės da-; prievaizda Algirdas T. Anta-
lyvauja uniformuoti su vėl iavo-j n a i t i s - aktoriai: Jūratė Jakšy-
mis. Po pietų 3 vai. minėjimas *ė, 
Maironio Parke. Po paskaitos 
programėlę atliks šauliai ir skau
tai. Sesės šaulės visus pavaišins. 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo 
pa kviečia "Nevėžio" ir "Nerin
gos" tuntų skautus, o taip pat 
visą mūsų kolonijos visuomenę 
dalyvauti pamaldose ir minėjime. 
Prisiminsime ir pagerbsime vi
si kartu mūsų buvusią laisvos 
Lietuvos kariuomenę ir tuos ko
votojus, kurie ir dabar siekia Lie
tuvai laisvės. 

DALYVAVO 
DEMONSTRACIJOSE 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa gausiai dalyvavo demonst
racijose už žmogaus teises tugsė-
jo 24 d. Washingtone. Visiems 
Šauliams kuopa apmokėjo puse 
kelionės išlaidų. Organizavimo 
darbą vykdė jauniausias mūsų 
kuopos šaulys E. Meilus. Pirmi
ninkas padėkojo visiems už daly
vavimą. 

RENKA AUKAS 

Kaip anksčiau buvo skelbta 
spaudoje, dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios šventoriuje sta
to paminklą visų WorcesteTio lie
tuvių vardu, kuris bus dedikuotas 
visiems kovotojams žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Paminklo projek
tas jau paruoštas. Šauliai renka 
aukas iš atskirt} asmeny ix krei-

Dana Nolte, Juozas Alek-
siūnas. Eugenijus Būtėnas. Juo-

. „. _ / ^ * v 

Le Baron Medatlion 4-Door Sedan 

Turime jaunuoliams mafiav 
ir kitę, taipgi importaota. ĮMMį 
SQ dirbtuvėse prityrę 
sparnus (Fenden) Ir 

PwitU Oldsmobile 
tt ano $100. Ma-

Uą (Body), 

BALZEKAS MOTORS, 4030S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobili pardavėja* Cafaagaja, gerbi&aaas virš 60 
metu. 

PLYMOUTH-VOLABB-CHRYSLER - ARROW 

lllItilltICMMIltIIUIIiIIIIiIHUIIIIIIIilIIHiH 

M O VI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus h* 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8068 
lllttlIlHHIinilHIIIIIIIIMIUUIlIlIHUUIlIMr 

» » • » • • « > • « « « v r » M n m n T > : 
I P U S M E Č I U 

$94.00 Chicago je 

$ 7 1 . 0 0 
Cicero je 

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

Amžius 62 M 80 m. 
*H4>*UlA|ĮJg 778-2233 

Willow Springs 
St. James oi the Sag 

W I L L O W T R A I L S 
A P A R T M E N T S 

Lrve-in kinc-size 1 & S Bdnn. Apts. 
Ferest Preserve & Nature Trails Oot-
side your doon 

Beautifui views, quick access to 
Stevenson & Tri State. 

Applianoes, air cond., earpeting, 
disposals, swimming pool, playground 
and extra walk-in storage space. 

1 Bedroom From $220.00 
* 3 Bedroom From $325.00 

8000 ARCHER ROAD 
(South Side, 1 Blk. West of 

LaGrange Rd.) 
Open Daily 10 to 6 p.m. 

Sunday 11 to 6 p.rn, 
CALL: 339-5585 

PUIKIAME MIA9II BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmenri) narna. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
VirS 25% ant investmenlo. Įmokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Bos 14494, N. 
Pabn Beach, Florida S3408, I . S A 

Labai erdvus 2-įą taakStų mūrinis 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 mas. garažas. Marąuette 
Pke. 

Geras namai, dar geresuei paiamos. 
3 butai ir biznis, Brigbtoa Pke. Pa
skubėkite. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — iacome Tas 

2951 ^.63rd Street — 486-7978 

M. L. S. 
o n u b v u * 
6455 So. Kedne Avenne MARQTrETTB PARKE IR 

PIETVAKARIUOSE 

MMKiiHiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiHiiiiiimmiiiii 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame 

senę namu pataisymas. 
PETRAUSKAS 

CONSTRUGTION COMPANT 
TeL — 847 7364 

skambint po 6 vai. vakaro 
iinitiHtiiiiiiiitimiiiiiiHniiiimimininiil 

Turime namu 

Sudraifis Realty Go. 
D&AUIMMAI {VAIRIŲ BCAIE; 

BUTŲ ^TOMAVTMAS 
Parnkalme nuornūunkus. 

4548 W. 63rd S t , teL 767-4860. 

IMKITE BE BAIMĖS 

R E A L E S T Ą T E 

6200 S. TROY 
Atdaras apžiūrėjimui šiandien nuo 

12 iki 3 vaL popiet ir sekmad. nuo 1 
03 4 vai. popiet. 

9 kamb. mūr. Tinka giminingom 
šeimom gyventi. 4 miegami, 2% vo
nios. Ąžuolo grindys ir durys. Vieta 
raštinei rūsy, su atskiru įėjimu. 2 
maš. mūr. garažas. Daug priedu. Bro
keriai kviečiami. 

THE REAL ESTATE OG 
6417 West 63rd Street 

586-5940 
5 8 5 - 6 7 7 1 

HELP WANTEP — VTRAJ 

Sign Shop Manager 
The manager of our Commercud Siga 
Dept is retiring. We are seeking bis 
replacementk Requirements are a 
a complete knowledge of the coni-
mercial sign business and the abflity 
to contact customers to offer soond 
advioe & costs. 

Ali replies will be confidentiak 
ARROW SIGN CO, INC 

L. Seadros — Tet 722.1111 

INiECTION 
MOLDING FOREMAN 

Small injection molding ghop. v*̂ th 
molding and supervisory eacper'ce. 
Take over shift from 12:00 to 8:00. 
Salary commensurate with erper'oe 
ancl escellent beneflts-

For appointment csll 839<14B0 
Equal Opportunity Employeir iL /F . 

EXFERIEN€ED MIG AND TIO 
WEU>ERS AND IVSPECTORS 

For l s t SUft 
Apply employment jffice; 

EAGXE SHEET METAL MFG. Co. 
6228 Howard, NHes Illinofa 

^ 

jMLiiiiMiunii 
BOSTONO LEETL^TV BENDRUOMENES JAUNIMO SEKCIJA 

r D o s i a — 
1978 

SOOO 
NAUJU METU SUTIKIMA 

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ LIETUVIŲ KOLONIJŲ WM%£€ 

Gruodžio 31 d., 1977 m., 8:00 vai. vakare 
BOSTON PARK PLAZA HOTEL Grand Ballroom (tavęs Sttttft Nitton) 

PROGRAMOJE: įspūdinga vakarienė, garsus astuo nių asmenų orkestras. 

Biljetu kaina: įskaitant vakarienę, gėrimus ir Sam paną, $26.00 asmeniui. 

Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-Ciai asmenų rezervuojami pas:' 
BIRITĘ ADOMAVICICTĘ («17) 72M878 
4 Sbeffield %est. Winchester, MA «1SM 

DAIVA IZBICKAITĘ (617) 326-7442 
20 01d Stone Road, Westwood, MA 

Norintiems nakvjtj viešbuty} 
pastatymas garaže $1. 

rengėjai parūpins rezervacijos korteles m 29% ouoiaida- įtomobihų 

L A U K I A M I ! 

PLUMBING Tvirtas 2-su botq mCtro amas. 2 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens ! atskiri šildymai, aluminum langai, 

šildytuvų specialistai Virtuvės ir j Didelis garažas. Labai gera vieta. 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.; $31,900. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos! DkfeDs maro bungalow ant plataus 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip-! sHypa Gažu sUdymas. Marąuette 
tis nuo 7 iki 8 vai. ryto arba po 5 į &&. $25.750.00.̂  ^ ^ 
yĵ L vak ®̂ budį tvarkingas niure namas, 

SERAPINAS — TT8-«205 |«P»« $22,000 metimų pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar-
ųuette Pke. Pinigingam pirkėjai kai
na — tai atradimas. 

Dviejų borų, geisvų plytą, M ne» 
tų modernus namas ir ekstra didelis 
maro garažas. Įrengtas, heveik tre
čias butas, gražiam beismbnte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimC — 
vertas $60,000. 

Bl/aiu prekybai, restoranui 
saL didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marųuette Pke-. $42,900. 

Grąžos platai aktypas k garai 
Marųuetta Pke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625W«st7lstStri§1 

Tel, 737-7200 ar 7374534 

iiiiiiiiiiimiiiimiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
Tisų rusių grindis. 

J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
HiiiiimmnHiitiHHiitHmmimiiimniin 

m m T . ^ ^ . M • ! • • » • • • • • » • • • I ' - - I 
FACKAGE EXPRES8 AGENCY 

MARMA NORE1KIKNE 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

IiShal pacreidaolaoios feeron rOSIea 
prekes. Maistas H Bnropoit naadSUų. 
2A08 W. r.» S t , Chkngo, m. CO«M 

TJ-JU — WA &-S787 

' u i apdra<Kls DUO ngnles ir aatomo-
I bilin pa.« 

F R A N N Z A P 0 L I S 
»2©S'£ VTe<4 ».>th Stree* 

•hU-.tso. niitw>i> 
Tel. — GA 4-8654 

ii!iiiiiiiiinnniiiimimnmtitirmiiimm 
U liriii prt-i.ni pKdrUAimaA aeftran-

tn.< t i - um-o saiid'Uo. 
COSMOS PABCEL8 EXPBESS 

SIUNTINIAI 1 UETUVĄ 
3aa» s. H.-iKt.-.! st, Chicago, m. aoaoe 

2."»oi w. «»«i st. cs»k»**>, m. eoan 
Tcler.: 925-27S7 — 234-S320 

ItllHIlItllIllilIlIllIlIHIlIlUIMIIUHHHIiattH 

VYRAI BB MOTERYS 

RESTAURAITT HELP 
Local restaurant (Elmhurst, Ei) 

needs Janitors, Waitresses, Bos 
Boys and ConkR. Full and part 
tune. CaH 

TeL — 279^9675 

CARETASER COUPLE WANTED 
Malė & femate fbr Norway Center4 
rm. apartment m bldg. plas wages. 
Apply by appBeatJon or call for av 
formauon. — VORWAY CLMUt 
2350 No. Kedzie, Chicago, m. 80847 
BU 04498 or CA 7-9759 

EXPERIENCED 
GO 0 K S 

DISHWASHERS 
B U S S E R S 

FUU 0R PART TIME 

Beraiigan's Restaurant 
S480 G0LF ROM). 
1GLES, aUNOIS 

PN0NE — 965-4644 
Eqtutl Opportunity Employer M./F-

- T 

• ' 

iitiutitiitiiiitiiimiiiiiiuiii 

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

Apdraustas 
j vairių NMMa] 

TeL — S76-M88 
376^998 

iiutnmtuiimfi 

M. A. Š I M K U S 
JJOTARY PTJBLIC 

INOOMF. TAX SERVICE 
4259 So. Mapiewood, teL 2S4-7499 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINtC '.Sicvietimai, pildomi 

PlUETTBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokį* blankai. 

••.*--jy>e-!d||* VSIHHBVaWBBVaWHMP^<^J8 
XARQrJETTl5 PARKE 

12 meta mūraA. 3 miesrarnieji. 1\A 
vonios, graliai įrnoėtaa rūsys, gazu 
šildymas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

B I T \ NrOML\\TMAH 
Varnų pirkimą* — Pardavhwi.» 

Draudimai — IW**M Tas 
VobtettJta* - V*-H|flMi 

BELL REALTY 
i. l A C I V i e i t S 

&U6 So. Ked4e A«a — 778-8SS 
M'in. • Į ui! ^ T "TTTTMMM— 

EAPEKULVCED TYPBT 
8:») to 4 3 0 

Canrpany benefits. Pree parkmg. 

EDWARD FISCHER CO. 
2118 S. Wabasb Ave, 

TeL — S2ft5822 

N O U S E R C E P E N 
Pleasant energetic womaa tvantai 
to ftve m bratrrfifal home wit!i 
yonag NorUi Shore «aardly. C*fld 
care, bouHekeeping dotaes — light 
cookiBg, own room. bath, T. V. 
Mušt speak aome English. 5 daya. 

"• S28-5SS2 

RrikaHnga moteris prižiūrėti 47 m. 
amž. moterf. sergančią "mnkip'e 

Gyventi vietoje. Lengva 
sasrtarairap. 

v. v. 8t74Ha. 

sderosis 

Aptfmoaa atelbda dka. rvPAtagrį 
aoa pą pU&asaial «*«;»^rnf u», 
t o ^ bftormJfift, gi ęUBtm* laV 

9ex-- -

http://prt-i.ni
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LIETUVIU FONDO TARYBOS POSĖDY 
1977 m. spalio 2 d. Lietuvių Į pelningesnių rinkų investavi-

£oudo būstinėje įvyko Lietuvių 
Fondo tarybos posėdis. Posėdžiui 
pirmininkavo LF tarybos pirm. 
dr. Gediminas Balukas. Dalyvavo 
šie LF tarybos nariai: dr. K. Am
brazaitis, dr. G. Balukas, V. Ka-
raantas, dr. F. Kaunas, J. Kuče-
nas, V. Kutkus (iš Detroito), V. 
Naudžius, dr. A. Razma, prof J. 
Puzinas, prof. J. Račkauskas, M. 
Remienė, J. Rimkevičius, dr. M. 
Vygantas, Negalėjo dalyvauti: S. 
Baras, M. Lenkauskienė, P. Sodei
ka ir dr. J. Valaitis. Be to, posė
dyje dalyvavo revizijos komisijos 
pirm. A. Santaras ir sekr. P. Turū-
ta (iš Grand Rapids) bei šie LF 
valdybos nariai: K. Barzdukas, K. 
Girvflas, P. Želvys ir S. Kuprys. 

Pirmininkaujantis dr. Gedimi
nas Balukas pabrėžė, kad po vasa
ros atostogų visos LF komisijos 
posėdžiavo, planuodamos kaip 
greičiau surinkti antrąjį milijoną, 
kaip padidinti LF pelną ir kaip 
tiksliausiai įį paskirstyti. Taip 
pat jis pasveikino naująjį Lietu
vių Fondo tarybos narį inž. Juo
zą Rimkevičių, kuris praeitame 
tarybos posėdyje buvo išrinktas 
užbaigti mirusiojo pulk Antano 
Rėklaičio kadencijai. 

Valdybos pranešimus padarė 
Pirm. dr. Antanas Razma, Kazys 
Barzdukas ir Marija Remienė. 

Kazys Barzdukas drauge su 
Petru Želviu paruošė smulkią 
penkių puslapių piniginę apys-

muL 
Pelno skirstymo komisijos pirm. 

dr. Kazys Ambrazaitis pranešė, 
kad jau praeitame birželio 9 d. 
posėdyje komisija paskirstė 12,500 
dol. šiems reikalams. 

Taigi šiais metais komisija jau 
paskirstė 26,700 dol., o Lietuvių 
Fondo taryba ne tik patvirtino pa
darytus paskirstymus, bet šių 
metų paskirstymui sumą pakėlė 
iki 55.000 dol. Paskutinius šių me
tų paskirstymus komisija svars
tys gruodžio ir sausio mėn. posė
džiuose. 

Dr. K. Ambrozaitis priminė, 
kad po šių metų galutinių pa
skirstymų Lietuvių Fondas jau 
bus davęs daugiau kaip pusę mi
lijono dolerių įvairiems lietuvių 

Apie lierotfų Ton3o leidm?1 g A C H M A T A l 
kalbėjo prof. dr. Jonas Puzinas ir 
Kleopas Girvilas. Pulk. A. Rėk- Izraelieti A. Kušnyr pirmau-
laičiui mirus vasaros metu šis klau ; ja pasaulio pretendenčių dviko-
simas nedaug pasistūmėjo, bet jau voje prieš sovietų Fatilibekovą 
apie 450 prenumeratorių įmo- 5-4. Laimėtoja susitiks baigroė-
kėjo apie 11,000 dol. Dėl šių ir; je su kito pusbaigmdo nugalė-
kitų kliūčių vardynas iki kitų toja — 16-mete gruzine Maija 
metų vidurio nebus išleistas, Čeburdanidze. 
nors pats vardynas, nuotraukos ir 
straipsnis apie medalius jou pa-

roliati Gligorič (Jgs.T 5C?, An- DRAUGAS, šeštaZuenis, 1SC7 a . spaTTo TaStL. 25 d 
ierson (švd.) ir Balašova 
'Sov.) 4%, Sosonko (Olnd.) 4 
^ Olafson ilsi.) 3 tš. 

— Pasitraukęs ii Sov. S. dm 
Korčnojus, kuris nuo iapkričio 
1 gavo leidimą apsigyventi švei 
žarijoje, čeda pastangas atgau
ti žmoną ir sūnų, likusius Scv. 

— Tūburgo (Olandija) tarp- [ S-goje. Pasirodo, jo žmona at-
tautinio didmeisterių turnyro! leista iš darbo, o sūnus pašalin-

ruosti. Kitiems straipsniams daug ^ ^ l e n t d ė tokia. A K a r . L , g m o k v k l o s . 
medžiagos taip pat surinkta. ( g o v } g ^ į n A Mi_ 

Po to dar svarstomi kiti reika- £ {AngL) 7 H o r t ( C k s ) > J -JAV šachmatų mrmeny-
Dr. Mindaugas Vygantas kė- K o v a l e k ( J A V ) , Timman (Oln.) ! ̂ ; . ^ k u f « . M o n i t ° r - ©į10-

' j trečią kartą laimėjo dm vvalter 
Browne, surinkęs 9 tš., dm R. 

pranešė, kad revizijos kom. parei- į p r e k v b o s s t a l u fr p r e m i i ų o r g a n i J Byrne 8V2, tm Grefe ir dm S. 
gomis pasiskirstė: pirmininkas An-! z a v j m a s 
tanas Santaras, sekretorius Pranas! 
Turūta ir narys Antanas Dun-
dzila. 

Nutarta Lietuvių Fondo me
tinį suvažiavimą šaukti 1978 m. 

sių laimėtojams. Turnyras pa-| — Pirmas garinis variklis 
vadintas: 'Algis Makaitis me-|buvo išrastas 1698 m. Thomo 

i tnorial tornado". Saverey, o 1769 m. j j p&tobuli-
Kazys Merkis Ino James Watt. 

švietimo ir kultūriniams reika- gegužės 6 d. Jaunimo centre. 
) lams. 

lai. 
lė jaunimo įjungimo j Lietuvių; ^ H u e b n e r ( V o k . ) . visi po i tš. 
Fondą klausimą. Pranas Turūta ; 

Reshevsky po 7Į/2. dra Lein ir 
. tm Zuckerman po 7. dm Tarjan; 

Draugijos sėkminga v a l d a u ^ C h r i s t i a n s e n i r t m Ma_ 
pinasi valdyba: Jonas Adomėnas i feiį g ^ Ghizdavu J. Pe-j 

e t r a u s " terš ir Shamkovich po 0%, Sol- | 
tis 5, Fededowicz ±V<± tš. 

Vytautas Kutkus 

FILATELISTŲ DRAUGIJA "LIETUVA 
RUOŠIA 18-TĄ PARODĄ 

JURGIS 1ANUŠAITIS 

« 

Tyliai, bet sėkmingai kruta Fi- tenyje daug vertingų, 
latelistų draugija "Lietuva". Ji tams naudingų, zthių. 
veikia daugiau kaip 30 metų. Tu
ri sutelkusi apie 100 aktyvių na
rių, kurie yra paplitę po visą 
laisvą pasaulį. Žinoma, narių di
desnė dauguma yra Chicagoje, 
kur ir šios draugijos centras. 

Draugija savo veiklos planuo-

filatelis-

kas — I vicepirmininkas, tvarko 
biuletenio reikalus, Raimundas 
Lapas — II vicepirmininkas, or-j Algio Makaičio atminimo 
ganizuoja jaunuosius filatelistus, j turnyrą rengia Bostono Boyl-
Antanas Beleška — III vicepirm. į ston Chess Club (48 Boylston 
talk. meniškuose darbuose, j Street) šj šeštadienį, spalio 29 
Steve Juodvalkis — sekretorius, j d. Dalyviai registruojasi nuo 9 
Aleksas Žakas — iždininkas ir 
administratorius. Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama šia turtinga 

v. ryto. I ratas prasidės 10:15. 
II — 1:15, EI — 4:15 ir IV 
ratas — 7:15 v. v. Dovanos pa-

i . Tv . „ i j •• • s* y r a numačiusi kas antri maz-
kaitą. Iš jos matome, kad šiais me-. , . ,. 
•»j^ n.: 1077 — „,„A ;„ «jr» A ; i daug metai suruošti taip vadi-
tais iki 1977 m. rugsėjo 30 d. į 
Lietuvių Fondą įstojo 94 nauji 
nariai Jie drauge su padidinu-
s'ais sava^įnašus šiais metais įne
šė 166,386.51 dol. (įskaitant J. 
Krakonio palikimą). Tą dieną. j ^ ^ ? * 
Lietuvių Fonde jau buvo 4361 
narys, kurie įnešė 1,381,415.66 
dol. Taigi Lietuvių Fondo gretos 
didėja ir pagrindinis kapitalas 
auga. 

J. Krukonio Fondo stipendijų 
klausimui apsvarstyti buvo suda
ryta komisija iš dr. A. Razmos, 
dr. G. Baluko, J. KuČėno, adv. P. 
Žumbakio ir K. Girvilo, komisijos 
pasiūlymai LF tarybos buvo pa
tvirtinti: 

!. Visas J. Krukon;o palikimo 
kapitalas skiriamas į J. Krukonio 
stipendijų fondą ir kapitalo pel
nas skiriamas stipendijoms. 

2. Pagal J. Krukonio testamen
tą jo stipendijų fondo stipendi
jos skiriamos l'eruvių kilmės 
krikščionims, gyvenantiems Ame
rikoje. 

3. Reiškiamas pageidavimas, 
kad J. Krukonio stipendijų stu
dentai studijuotų lietuvių kalbą 
arba lituanistiką. 

Marija Remienė kalbėjo apie 
lapkričio 5 d. Chicagoje rengia
mą Lietuvių Fondo parengimą, 
kurio tikslas yra padidinti Lietu
vių Fondo pagrindinį kapitalą. 

Investavimo komisijos pirm. Po
vilas Kilius kalbėjo gana trumpai 

Pašto ženklų parodose da
lyvauja ir jaunieji filatelistai, ku
riuos globoja ir sąlygas parodose 
dalyvauti sudaro vyresnieji fila
telistai. 

Šioje parodoje eksponatai skirs
tomi į 5 grupes. Pirmoje grupėje 
eksponuojama Lietuvos ir Klai
pėdos pašto ženklai — bendri ir 

namas progines Lithpex parodas.! specializuoti rinkiniai, oro paš- j 
Tokių pašto ženklų parodų tiks-! tas, vokai ir atvirlaiškiai, ženk-1 
las atžymėti svarbesniuosius mū- j lai suvenyrai ir kita lituanistinė 

pašto ženklų paroda susidomėti, skirtos turnyro ir A, B, C kla-

Mylimai motinai PULKERIJAI Lietuvoje mirus, sū
nui. L. B. Kenosha-Racine apyl. valdybos pirminin
kui 

LIONGINUI PLIORAI ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

Bijūno Tauriniu šokiu Grupė 

sų valstybės ar įžymiųjų žmonių 
gyvenimo įvykius, įvairias su-

medžiaga. 
Antroje grupėje: JAV ir Jungti

nių Tautų bei kitų valstybių paš-
Ir šiais metais draugija ruo- to ženklai. Trečioje grupėje — 

šia turtingą pašto ženklų pa- Tematiniai (Topicals) rinkiniai, 
rodą, kuria bus atžymėta mūsųi Ketvirtoje grupėje — Jaunių 
didžiojo patriarcho dr. Jono Ba-| rinkiniai: Lietuvos, JAV, temati-
sanavič'aus 50 metų mirties su-jniai ir kiti rinkiniai. Penktoie 
kaktis. Paroda ruošiama Jauni-1 grupėje — numizmatiniai rinki
mo centro apatinėje salėje, lapk
ričio 5-6 dienomis. Numatoma 
išstatyti daugiau kaip 100 fila-
telinių rėmų, kuriuos paruoš apie j Tam reikalui yra numatyta net 
15 aktyviųjų filatelistų. 10 premijų. Be to, visų grupių 

t, , , v. , eksponuotojai gaus specialius, 
Kadangi paroda ruošiama dr. Z. j T t> — 

c * gražius, su dr. J. Basanavičiaus 

niai. 
Pirmųjų keturių grupių geriau

si rinkiniai bus premijuojami. 

Jono Basanavičiaus mirties su 
kakčiai prisiminti, tai ir parodo
je pašto ženkluose išskirtinai 
bus tai pažymėta, išstatant dr. 
J. Basanavičiaus atminimui įvai-

atvaizdu, pažymėjimus. 
Šios, Lithpex 18-tosios paro

dos ruošos reikalais rūpinasi pa
rodos rengimo komisija, kurią sū

riomis progomis neprikl. Lietuvo- j d a r f **f* Meškonis — pirmi-
je išleistus pašto ženklus. Taip 
pat parodoje rasime jo asmeniš
kus laiškus, raštus, kitokius do
kumentus, parašytas knygas, re
daguotus laikraščius, susijusius 
su dr. J. Basanavičiaus gyvenimu 
ir darbais. Šiam skvriui išskirti 
nai vertingų eksponatų pateiks' no leidiniai, dekoravimas, Kazys 

ninkas. Jonas Adomėnas — vice
pirmininkas, skyrių vadovai: Ka
zys Meškonis —'eksponatų ir 
programos, Benediktas Jurėnas — 
spaudos anglų kalba, Jurgis Ja-
nušaitis —informacija lietuvių 
spaudai, Antanas Beleška — me-

A. + A. 
O N A Y U S Č I E N Ė 

TARVATNYTĖ 
Gyveno 6821 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 28 d, 1977, 5:04 vai. ryto, sulaukus 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Tauragės apskrityje Gaures parapijoje, Puikių 

kaime. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Juozas Tarvainis, brolienė 

Morta ir jų vaikai Tomas ir Genute, gimines: Helen Norkus. Joseph 
VVasilauskas su žmona Josephine, Anthoiiy Navickas su žmona Stel-
!a, vienuolė Sesele Mary Christeta, Kagel šeima, Frank Norkus, 
Mary Banky. Stanley Petraitis su žmona Helen, Josephine Globis ir 
jų šeimos, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai, T. Marijonų rėmėjų 
dr-jai, T. Jėzutų rėmėjų dr-jai ir Putnamo Seselių rėmėjų dr-jai. 

Kūnas bus pašarvotas šestad., 2 vai. popiet Mažeikos-lvans 
koplyčioje, 6845 S Western Avenue 

Laidotuvės įvyks pirmad. spalio 31 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j Šv<\ M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose aidotuvėse 

Nuliūdę: Brolis, brolienė ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600 

Draugo" redaktorius Br. Kvik
lys. 

Rožanskas — reprezentacijos ir 
prekybos. Juozas Liubinskas — 

Kaip žinia. Filatelistų draugi
ja "Lietuva" yra paruošusi re-' 
prezentacinį Lietuvos pašto ženk-' 

ir santūriai, nes šiandieninėje i i i rinkinį, kuriame telpa nepri-
biržoje nieko gero nematyti. Šian
dien neturime pastovių davinių 

klausomos Lietuvos laikotarpyje 
išleisti pašto ženklai. Leidinys 

apie biržos ateitį, todėl galime tik skirtas atsikūrusiai nepriklauso-
daugiau ar mažiau spėlioti, nes ir| mai Lietuvai. Tačiau kol bus ga-
specialfstų rruomonės dažnai vie-|li"iybė šį reprezentacinį rinkinį 
na kitai prieštarauja. lietuvių nugabenti į neprikl. Lietuvą, da-
Fondo taryba biržos rinka yra 
tikrai susirūpinusi, nes biržoje 
dar turi investavusi 527,306.87 
dol. Taip pat Povilas Kilius mi
nėjo apie tolimesnį investavimo 
mažinimą biržoje ir ieškojimą 

8V. SOSTO IR LIBANO 
SANTYKIAI 

bar jis yra eksponuojamas pašto 
ženklų parodose. Šiuo rinkiniu 
rūpinasi Kazys Meškonis. 

Teko šnekėti su vienu iš uo
liųjų filatelistų Vincu Urbonu. 
Jis savose ženklų kolekcijose yra 
sutelkęs viso pasaulio dailinin
kus. Ir šioje Lithpex 18-toje pa
rodoje yra numatęs išstatyti 4 
renesanso laikų dailininkus — 
Micheal Angelo, Rafaelio, Due-
rer ir Leonardo da Vinci. Šių žy-

Priimdamas naujojo Libano 
ambasadoriaus prie Apaštalų 
Sosto skiriamuosius raštus, Po-(miausiųjų dailininkų pašto ženk-
piežius Paulius VI pažymėjo, lai užims 18 lapų. Vincas Ur-
kad Apastarn Sostas ir kataii- bonas žada parodoje išstatyti vi-
kų Bažnyčia Libane ir toliau so dvidešimties žymiųjų dailinin-
nenustos rūpinęsi padėti Hba--kų pašto ženklus, kurie užims 14 
niečių tautai kurti taikingą rėmų. 
ateiti, kuroje iio krašto j Filatelistų Draugija "Lietuva" 
krikščioniškosios bendruome-; leidžia specialų, Eug. Petrausko 
nės, drauge su kitų religijų ti- redaguojamą, biuletenį, kuris 
ktočiaisiaia, galėtų ugdyti ir j siuntinėjamas visame laisvajame 
vystyti nuo amžių paveldėtas pasaulyje paplitusiems draugijos 
isterines ir kultūrines tradid- nariams. Tuo būdu palaikomas 
įįk. ' tamprus tarp narių ryšys. Biule-

BEVERI.Y HTLL& GfcUNYCIA 
Tek*.: PB 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Dmhių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 SonUnrest Htry, Oak Lawn 

TeL 499-1818 
— Gėles visoms progoms — 

Mylimai motinai 

FLORIDA 
si . rvnnrarg 

THE FARGO MOTEL 
l«ftl« Gulf Boutovard 

TrftftflOr© 19 U B Ą . 

9L Fcterabvrg. Florida SS7M 
TeL (813) 380-0878 

Motelis yra prie pat Gulf of Me-
n c o kranto pačiam centre Treasure 
Ia!and. 

A. A. 

PULKERIJAI PLIŪRIENH 
Lietuvoje minis, sūnui LIONGINUI, marčiai FELICI
JAI, ju šeimai ir kiliems artimiesiems reiškiame gi
lia užuojauta 

trija, Kazys ir Stasys Milasiai 
ryte ir Kazys Mončiai 

Birute ir Stasys Ališiai 
Jadze ir Juozas šiiteriai 
Teresė ir Ričardas Kružikai 

tSSrSiS} VIENOS AISTROS ISTORIJA 
joe. apiink-a restoranai, naktiniai įjįj Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
^ ' • S T I S . . * : ! ?«?gi>» "™* ^ T U - nenonsi .ustoti Tikrai 
ve. u-1.1 jijį intriguojantis, išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-
Saviniakal lietuviai maloniai 

iia viam apaiiankytL 
kvie-i fy«. Kleido R Jtoi leidykla 1977. Knyga gaunama: 

•' Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago, ui. 60629. Kai-
AJf ooaa* u- Teraat letertaviaai' na su pernuntimu — $4.25 

A. t A. KAZYS KAROSAS 
Mirė 1977 m. rugsėjo 25 d. Brooklyn. New York. 3ulaukes 

72 m. amžiaus. 

Buvo gimęs Spraguičio vienkiemyje, Utenos apskr. 
Giliai liūdi brolaitė Violeta ir įos motina Ona Karosienė. 

Taipgi brolaitis Povilas Karosas. Lietuvoje brolis muz. Juozas 
Karosas, jo šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami JAV ir 
Lietuvoje. 

Kviečiame dalyvauti Vėliniu dieną, spalio 2 i , 8 vai. ryto 
šv. Mišių aukoje T. Jėzuitų koplyčioje ir pasimelsti ui velionies 
sielą. 

Violeta Karosaite 
Oru Karosienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

— 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

PETKUS 
MARQUfcTTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR S 0 N U S 
TRYS MODEKTOKOS KOPLYČIOS 

2533 We$t 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th A ve., Cicero TO wnhall 3-2108-9 

AEKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 

LAILX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LTTUANICA AVE. Tel. YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (UCKAvVICZ) |7SŪN0S 
8 1 4 W. 2Srd PLACE Tet. \ Iręinia 7-6671 
2424 W. 69tb STBEET Tel REpobHc 7-121S 
11029 Soutinrert Hlglmay, PakM HHK m i . TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4M8 SO. CAJLIFOBNIA AVE. TeL LAfsyetto 0-9072 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STBEET lei. TArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 

8319 SO. IiTTJANICA AVE Td. TAtds 7-1108-30 

v m VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 80tk AV«L, CTCEBa ILL. TeL OLymplo 2-1000 

M 
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6 DRAUGAS, Šeštadienis, 1977 m. spalio mėa. 29 d 

X Naujas kūrinys, pasirašy
t a s Pelėdos slapyvardžiu, y ra 
prisiųstas "Draugo" dailiosios 
l i teratūros 27-jam konkursui. 
Sprendimo komisiją sudaro P . 
Gaučys. č. Grincevičius, D. Ku-
čėnienė, P. Razminas ir J. To
liušis. Šių metų tūkstantinės 
mecenatai y ra Ada ir Andrius 
Skučai. 

X Dr. Domo Krivicko paruoš
tas pranešimas apie Lietuvių 
žmogaus teisių komisijos dar
bus yra išleistas anglų kalba. 
Pranešimas įteiktas ir Belgra
do konferencijoje dalyvaujan
tiems Valstybės departamento 
ir kongreso atstovams. Prane
šimas pavadintas "Violations of 

x Abraham Tory, karia ren-
—m t Igia knygą apie Kauno žydų ge

tą, pranešė kun. A. Sabaliaus
kui, kad Jeruzalės Atminimų 
kalne bus pasodintas medis pa
gerbti kun. Broniui Paukščiui, 
daug pagelbėjusiam žydams na
cių okupacijos laikais. A. Tory 
šiuo metu yra New Yorke ir 
renka savo knygai medžiagą. 

VEIDUOSE ŠYPSENA - SIRDY1E MEILI 
Lietuvių išeiviją džiugina 

I naujos lietuviškos šeimos. Rug-
! sėjo 24 d. turėjome progos pa-
: sidžiaugti Loretos Kornelijos 
! Grybauskaitės ir Povilo A r v y d o 
Gvazdinsko jungtuvėmis. 

Jų moterystės ryšius palai-
I mino šv. Mišių metu kun. Algi-

x "Speak Up", Kanadoje lei- \ mantas Kezys Nekalto Pras idė-
Freedom of Religion in Soviet- džiamč antikomunistinio laik- j jimo bažnyčioje, Chicagoje. 
Occupied Lithuania in Contra- raščio rugsėjo-spalio mėnesių Jaunuosius palydėjo prie a l to-
vention of the Helsinki Finai rnimeris pasiekė "Draugo" re- riaus pamergės — Danutė Si-
Act", paruoštas kun. K. Puge- dakciją. Šiame informacinia- i liūnaitė ir Danutė Bruškytė , pa-
vičiaus. išleistas Liet. Kunigų me laikrašty paprastai y ra daug! broliai — Andrius Markulis i r 
Vienybės. 

X Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Pra
no Zapolio, Navy Pier vykstan-

X Kun. dr . Kornelijus Buč-i č i o J e mu&je šoks tautinius šo-
Darbininko" vyr. r e d a k - ;

k i u s š* sekmadienį, spalio 30 d., 
1 vai. p . p. 

X Dafl. Povilo 

žinių ir iš okupuotos Lietuvos Arūnas Krutulis. Muz. F a u s t u i 
gyvenimo. šiame numeryje Stroliai vargonais palydint, so-
taip pat yra paminėti i r lietu-! io giedojo Dalia Eidukaitė. 

mys, 
torius, buvo atvykęs į Chicagą, 
kaip LB kontrolės komisijos 
na rys daryti su visa komisija 
kai kurių apyskaitų revizijas. 

viski reikalai. Leidėjas ir vyr. 
redaktorius yra G. Urbonas. 

x Albertas Boreišis iš Phoe-

Vakare apie porą šimtų sve
čių susirinko į Šaulių n a m u s 
vestuvinei puotai. Jaunuos ius 
su duona, druska ir vyno t a u r ė -

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

Pavergtųjų tautų demon-
J. A. VALSTYBĖSE 
Dr. St. Sajus, dantų gy-

rix, Ariz., susidomėjo "Drau-. 
paskelbtu reportažu apie \ ™* pasitiko jų tėveliai — Alek-

Daumantą Cibą, na - l sas ir Bronė Grybauskai, Jo -Puzino pa- f ° . . 
• o'evairbi 

veikslą "Laivai" nori pagyti ^ ^ . ^ £ į į ^ į į ^ ^ i r g tasė GvazdinskaL pa-

Smithsonian Institution. Šios 
Šia proga susitiko su "Draugo" garsios valstybinės institucijos 
redakcijos nariais ir pasikalbėjo vadovai apsistojo prie "Laivų" 

siuntė auką. Dėkojame. 

Bronius Braziliškas, Ho-

Puotos pradžioje Aleksas 
Grybauskas abiejų šeimų v a r d u ! riių okup. Lietuvoje, 

! dytojas, su savo motina Vaieri- j stracijos Adelaidėje, suruoštos 
į j a iš Edmontono, Kanados, lan- spalio 1 d., gerai pasisekė, nes 

kėši Phoenbce, Ariz. Cia jie bu- jose dalyvavo daugiau kaip 
vo sustoję pas kun. A. Valiušką.; 1000 žmonių. Gausiausia grupė 
Per trumpą laiką jie spėjo susi- j buvo ukrainiečiai, o iš. pabaltie-
pažinti su Phoenbcu ir jo apylin- čių — lietuviai. Buvo nešami 
kėmis. Camelback kalno pape-! plakatai, reikalaujant. paverg-
dėje. pačioje gražiausioje mies-'toms tautoms, jų tarpe i r Lie
to daly, nusipirko namą. tuvai, laisvės. Buvo sakomos 

— Nauji gyventojai Arizonoj, kalbos, priimtos rezoliucijos. 
Vacys ir Marija Vaitkai ir T o j Televizijos stotys gražiai išrėk-
ronto, Kanados, nusipirko rezi- i l a m a v o demonstracijas. 

dencini namą šiaurinėje Phoe- Vitas Gerulaitis, žinomas 
nix miesto dalyje. Romas ir tenisininkas, lankėsi Australi-
Marija Edeliai iš Chicagos, UI.,! j 0 j e j r turėjo sėkmingas rung-
jau šį pavasarį pirko namą Sun- tynęs. Penkios dienos Brisba-

Loreta (Grybauskaitė) ir Povilas i nyslope kalnų papėdėje, bet n ė j e Vito kasą papildė 60,000 
Gvazdinskai j tik kitą pavasarį tepersikels į dolerių. Iš viso šiais metais jis 

jį gyventi. Cnarlie ir Joana uždirbęs 200,000 dol. Brisba-
n e k a d a neužgestų, o lydėtų J u r š i a i H N e w Y o r k o persikelia r ė s sporto leidinys apie V. Ge-
visą gyvenimą. Perskai tė visą: gyventi į Sun City, Ariz. Jie rulaiti šitaip parašė: "Vytau-
eilę gautų sveikinimų iŠ ginu- č i a b u v o u ž s a k ė n a u j ą n a m ą , j į m b u v o x v š į m t m e t y j e Lie-

bendrais spaudos klausimais. į (Nr. 6 ) , susipažinę su išleistąja mestead. Pa., atsiuntė mums! 

"VVashingtone, D. C. 

x Alfonsas Jaras , žinomas 
kenošietis. visuomenės veikė-

prenumeratą 
Labai ačiū. 

X Jonas Vai tkus kuris dirba 
Amerikos Balso Afrikos skyriu
je prancūzų kalba, kar tu su 
žmona iš \Vashington, D. C , y r a 
a tvykęs į Chicagą aplankyti gi
minių ir pažįstamų. Šia proga 
abu lankėsi "Drauge", pasikal
bėjo su redaktonais spaudos j a s pratęsdamas 
reikalais ir įsigijo naujų leidi-: aukojo 7 dolerius. 
nių "Draugo" knygyne. Pirma-i 
dienį jie jau grįžta namo. 

x Gailutė Valiulienė, uoli 
ateitininkų moksleivių globėja, 
aplankė "Draugov redakciją ir 
pasidalino mintimis lietuviško 
jaunimo veiklos reikalais dabar
ties sąlygose. Ta proga ji susi
pažino ir su spaudos darbais bei 
naująja spaudos technika. 

X Komp. Bruno Markaičio 
kūrinių koncertas "Pilnatis" 
įvyks spalio 30 d., sekmadienį, 
S vai. popiet Jaunimo centre. 
Bilietai Marginiuose ir Vazne-
ho prekybos namuose. (pr.) . 

y NAMA3IS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
uesiniais įmokėjimais i r prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 221? 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (pr.) 

pasveikino atvykusius svečius, j i r kitur, 
padėkojo už dalyvavimą šioje 

j gražioje šeimos šventėje, o jau-dailininko monografija. Smith- malonų laišką, kuriuo j au dabar 
sonian Institution dabar norėtų iiTiilfiiĮF didesnį kiekį šventinių; l e s i e m s . ;i r : l g o M 

P. Puzino "Laivus" turėti savo kortelių ir pridėjo didesnę auką. į m v n i n i o ^ . ^ o . neoamirš-
muziejaus tapybos rinkinyje, Kortelės jai išsiųstos. Dėko-

•ame. 

mymmo gyvenimo, 
| t an t ir tėvelių gimtosios Lie tu
vos. Vestuvinei puotai vado-

Latvijoje ; t u r i s jau baigtas, ir šiomis die
nomis jie persikelia į jį gyventi. 

Jul ius š i r k a prisiminė jauną-į — Phoenhc, Ariz., LB apyl. 
ją, kaip ge rą lietuvaitę, puikią | piknikas, įvykęs spalio 2 d. N. 
K r . Donelaičio mokyklos moky
toją i r linkėjo jaunajai porai 
tol iau eiti l ietuvišku keliu. 

Labai t r u m p u , bet kupinu 

Mountain parke, praėjo su pasi
sekimu. Piknikas L. bendruo
menei davė per 200 dol. pelno. 

— Kun. Vytautas Zakaras iš 

tuvos karalius. J o bendravardis 
greituolis siekia tapt i XX šimt
mečio teniso aikštės karalium". 
Brisbanėje Vitą sutiko ir su juo 
kalbėjosi vietos Liet. Bendruo
menės vadovai ir šiaip j au lie
tuviai. 

— Kun. Pranas Dauknys, 
"Tėviškės Aidų" redaktorius, 
korp! Vytis filisteris, spalio 2 
d. Vl-osios Tautinės stovyklos 
stovyklavietėje Gihvell Parke 

x Veronika MenceL Brad- i \ au t i pakvietė Romą Tervydį. _ , 
dock, Pa., nuoširdi "Draugo" Į Jis, pasveikinęs svečius i r j au- meilės žodžiu jaunieji Loreta ir ™ m o « ^™-> ™r V™ Mato 
skaitytoja, buvo susirgusi, i nuosius, kvietė už jaunųjų lai- Povilas padėkojo tėveUams už ***«> n a n n Į k a ^ U o n a j " f

u e t u " 
Džiaugiasi, kad i r ligos me tu |mę pakelti šampano t a u r e s ir \ viską, ką j ie iš jų pa tyrė , nes ™k}i "usioliukų redaktorius, 
"Draugas" ją lankė, suteikda-1 sugiedoti Egansių metų. Va i - | J gyvenimą išeiną su šypsena g ™ savaičių buvo atvykęs i 
mas daug paguodos. Pagerėju- j šių metu Romas Tervydis t r u m - j veiduose i r su meile lietuviškai ™oen:xą «* sustojęs broko Do- a u k o j o ^ iMas, s k į r t a s TS 
si atnaujino prenumeratą ir a t - !pai prabėgo jaunųjų gyvenimo: šeimai š i rdyse . Suskambėjo ^ a ^ 8 e l m o J e - ^ P a l | ° l b * k » r - rengimo komitetui ir stovyklos 
Fiuntė 10 dolerių auką. "Nuosu-i kelius, išeitą mokslą, jų da lyva-! Močiute širdele, t a i tau, t a i tau, 
džiai dėkojame ir linkime geros j mą ketuviškoįe veikloje. J a u t - j nuvainikuojama jaunoji , jaunoji 
sveikatos. I riai kalbėdamas, jauniesiems! šeima su gražiausiais visų linkė-

Į priminė i r lietuviško gyvenimo j j imais palydima j naują gyve-

X Vėlinės Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse bus apvaikščio
jamos sekmadienį, spalio 30 die
ną, 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Programoje mirusiųjų 
pagerbimas. Vėlinių 
perkėlimas prie artimųjų kapų, 

Putnamo seselių romėjes Jonė Bo-
binienė ir Jadvyga Dočkienė. abi iš 
Cicero. UI., pasitinka svečius po 
madų parodos Jaunimo centre. Chi
cagoje Nuotr. Vyt. Račkausko 

x Mirusieji bus prisiminti ir, 
pagerbti Lietuvio sodybos paž--
monyje šį sekmadienį, nuo 3 
vai. po pietų. Užkanda, Visi 
laukiami. 

x Julius Balsys, Los Ange--
!es, Calif., atsiuntė auką. Ačiū. 

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities žaidimų po
pietė įvyks sekmadieni, lapkri
čio 6 d. Marijonų vienuolyno 
svetainėje. Pradžia 1 vai. po 
piet. Įėjimo auka 1 doL 25 
cent. Bus draugiški žaidimai, 
bus įvairių dovanų paskirsty
mas, po to vaisęs. Maloniai 
kviečiame atsilankyti. Gautas 
šio pobūvio pelnas skiriamas 
nusipirkti naujus elektrinius 
vargonus Marijonų koplyčiai. 

(pr.). 

tu su vietos kapelionu konce- vadovams, 
lebravo šv. Mišias ir pasakė lie
tuviams pamokslą. 

pareigą, kvietė nenutolti nuo nimą. 
lietuviškojo kamieno ir tol iau Jaunoji Lo re t a Grybauskai tė 
dirbti l ietmi kuose darbuose, y r a baigusi Blinois universitete 
Linkėjo, kad šios dienos laimė medicinos technologiją ir turi į 

— gerą darbą. Lietuviškoje veik-Į 
loję aktyviai reiškėsi Akademi- į 
k ų skautų sąjungoje, eidama; 
įvairias valdybos pareigas. Bai-1 
gusi l i tuanist ines mokyklas ir 
Pedagoginį institutą. Mokyto
j avo Kr. Donelaičio mokykloje. 

KANADOJE 

X WEISS TRAVEL BU
RBAU INC., 4837 W. Irving 
Park Rd., Chicago, I1L 60641 

l e » » a » [ y **f* ? * P i n i ų 8 k r a f f l . 'l kuopos metinis susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, spalio 30 

X L. Vyčių Chicagos Senjorų 

X Aukų oo penkis doler ius 
"Draueui" atsiuntė: 

J . Kasper. Burbank, DL. 
Ona DeA-^nienė, Santa Monica, 
Dr. J. Kriaučiūnas, Toledo. 
Visiems maloniai dėkojame. 
w ai ., . . .. _. Jaunas is Povilas Gvazdinskas 
l ^ y ^ m S L ^ ^ t ^ T h^Sęs Pennsylvania Sta te uni-

versi tete kriminologiją, aktyvus 
Akademikų skau tų sąjūdžio na
r y s . 

Ši j auna pora apsigyveno Chi-
T * cagoje ir a te i ty je žada aktyviai 

porą solo i- duetų palydės lie- j ^ į } . ^ u v i š k ą j ą veiklą, 
f 7 t . r / \ Povestuvinei kelionei buvo įs-
tuvių stvgir.is ansamblis, (pr . ) . - . . . ., v. , 

. i vykę i Amer ikos siaurės rytus , 
X Literatūros — muzikos va- k u r susipažino plačiau ir su šio 

karas, kuris įvyks 3-čiojo moks- k r a š t o gyvenimu. 

kietijoje: Hamburge, Saiizgit-
tery ir \ a ja r io 16-tos gimnazi
joje, lyrinis sopranas P rau r imė 
Ragienė nmtai ruošiasi Lietu
vių Televizijos koncertui lapkri
čio 13 d. Jaunimo centre. 

ITALIJOJ 

Europą, Orientą ir taipgi į Mek-

dvasiškio maldos, pasauliečio I s i k * ' * " * ? . s a l a 3 » • KahfoT-
žodis, dalyvių giesmės. Vvtau- n W J Flondą. Rezervacijos 
to Didžiojo šaulių rinktinė da- : • ™sbuciais a r vien.tik skrai-
lyvaus garbės aargyboje. Ben- j * » n u o 1 • * £ ^ c i ų . Visais 
druomenėa pasauliečių komite- j **f* " ^ - -
t a s i r Sklypų savininkų draugi
j a Jpviečia visuomenę skaitlin
gai dalyvauti tradicinėse Vėli
nių iškilmėse ir aplankyti miru
siuosius, (pr .) . 

X Skrendame bei automo
biliu vykstame j Sunny Hills 
Floridoje rudens savaitgaly 
lapkr. 12. 13. 14 d. d. 

Del informacijų kreipkitės: 
V. Beleckas 

New York— 212/382-6440 
•J. Zubavičius 

Xew .fersey — 201/381-3198 
O. Dulaitis 

Detroit ~ 313/540-6878 
•I. Mikonts 

Cleveland 216/531-2190 
M. Kiela 

Chicago — 312/434-9655 
fsk > 

mus. Pareikškit savo pageida
vimus, mes padarysim rezerva
cijas ir atsiųsim bilietus. Skam
binkit K. Raslavičienei (312) 
545-6466. (sk.). 

d., 4:30 v a i popiet Vyčių salė
je. Visi nariai kviečiami būti
nai dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime. (pr.). 

X Už piloto a. a. Edmundo 
Paulausko sielą, 2-jų metų mir-

lo ir kūrybos simpoziumo metu 
lapkričio 25 d., 7:30 vai. J au 
nimo centre, bilietai jau g a u n a 
mi Marginiuose. ( p r . ) . 

J u r g i s Janula i t i s 

— Jonas ir Elzė Kudirkos 
spalio 2 d. išvyko iš Klaipėdos 
ir dabar yra Romoj, laukdami 
įvažiavimo į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Jonas Kudirka 
yra Simo Kudirkos dėdė, Simo 
motinos Marijos Šulskienės bro
lis. Jis yra gimęs Amerikoj, 
bet iki šiol dar nebuvo surasti 
jo gimimo metrikai. Je i jie 
bus s u r a s i , tai jis į Ameriką at
vyks gana greit. Kitu atveju 
jo imigracija užtruks porą mė
nesių. 

iiiiuiimmiitiiiMiiHiimtimiimmimm: 
Jei ieškote pirkti namą ar parduot, 

prašome tuoj kreiptis į 

GERI ZENKUS 
Tel. 749- 2060 — 2061 

Turime gražių rezidencijų, aparta-
Dainius Žutautas šiais metais baigė „^„^ b i z n i o „. komercinių namų 
odontologiją ir dirba Waterdown Chicagoje ir priemiesčiuose. 

X l ie t in ių Fondo 2-rojo mi
lijono vajau3 proga po 100 dol. 
aukojo ir dalyvaus pokylyje 

, w . . „ . . .iapkričio 5 d. šie a smenys : dr. 
ties sukakties p r o g ^ š v - Mišios j B m i i u s G i , č a u s k A , , ^ * 
bus atnašaujamos T Marijonų ; V a n d a ^ ^ ^ ^ 3 
koplyčioje spalio M^d. . sekma- , J a n k a u s k a s f d r > T o m a s i r 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
ABEŠTAVO 30 

Daugiau kaip 30 asmenų areš
t u o t a i ša rdant heroino platinto
jų tinklą Chicagoje ir kaimyni
nėse Indianos vietose. 

MĖSA VAKARAIS 

Mėsininkai nusprendė dirbti 
i r vakara is . J ie gaudavo po 

. . . . . _ . . . . . . . ,-,-« 335 doL savaitei , bet trejų metų 
tuviskais įrašais) Sv. Kazunie-; kaitis ir Petras Karenas.- . 2o0, . ' • • 1 •, 
ro lietuvių, kapinėse. Paminklas | dol. auko. Dr. P ranas i r Ada la ikotarpy j ų at lyginimas pakils 

Ont. Gimė 1962 m. Toronte. Baigč 
Western universitetą Taip pat yr? 
baigęs Maircnio mokyklą Toront-, 
muzikos konservatorijos 8 metų 
pianino kursą. Mėgsta sportą. 

BUD CONNERTY REALTORS 
6900 W. Cermak Rd. 

Berwyn, Illinois 
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X Rašomosios maš. Uetuviš-, *\ . ' , . . Idr. Nijolė Remeikiai, inž. An ta -
! sus gimines, draugus i r paąs ta -L ^ . Xf . _ , . . . . * T ^ „ „ „ 

ku raidj-nu, visuose modeliuose ^ ^ ̂  M f f i J į ^ T I ) a . j n a s i r M a n a B«daai f inž. J o n a s 
ir elektrinės gaunamos Chicago- m u s

 1 ~ ^ y T U U ™;**M*lr P* j ir Vanda Slankai, Edefonsas ir 
j e : - D r a u g a s " - 4 5 4 5 W . 6 3 r d S t . S i m e l S U ** ** ^ ^ ( p r ) - | Adelė Sadauskai, JAV L B S t 
ir vakarais p a s A. Daugirdą. Į x Turiu parduoti vieną dnobę i Louis Apylinkė, Sark Assoc., 
t e l 476-7399 arba tiesiai iš | su gatavu nauju paminklu (lie- i Inc. savininkai - - Juozas Vailo-
S P A R T A savininko t. L. 
Giedraitis, 10 Bar ry Dr., 
E. NORTHPORT, N. Y. 11731 

(sk.) 
tuojau už kelio prie koplyčios. | Sutkai 
Teirautis telefonu PR 9-5533. 

(sk.). 
X Trečiasis Mokslo ir Kūr>-

bos Simpoziumas jau čia pat . X Dar yra vietų į m o t reko-
Šių metų svarbiausias jvykis: lekcijas lapkričio 4—6 d. Pra
bus lapkričio 23—27 dienomis, Į sideda penktadienį 7 vai. vak. 
kuomet jvyksta Trečiasis Moks-jšv. Mišiomis. Rekolekcijų ved. 
loi r Kūrybos Simpoziumas Jau-1 kun. A. Saulaitis prašo visas 
nimo centre. Šį kartą Simpoziu- dalyves turėti šv. Rašto Nau 
mą rengia Lituanistikos institu-
tas, Pasaulio Lietuvių Gydyto-

Ijų sąjunga, Pasaulio Lietuvių 
jĮiimmmimiiiiiHumiuiiiiiiiiiimiimii j Inžinierių ir Architektų sąjunga 

I O T I O C ' f r i O U i n U C ^ i r J A V U e t u v i u Bendruomenės 
E M l A O t J l A O n i U N o 1 ! Krašto Valdyba. Lietuvių visuo-

H menė prašoma šj svarbų j"v>'kj 
i Kūdikiams ir vaikam* 
f rūbų krautuve. 

i 6237 S. Kedzie Ave. 
Tel, 436-4184 

8«v. Stasė Bacevičiene 

jąjj Testamentą. Registruotis: 
dr. Jonė Meškauskienė, teL 
776-980L I (pr.) . 

X Akiniai stanttmai i Lietu
vą. Kreipkitės \ V. Karosalte 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, m . 60629-
Tel 778-6766. (sk 5 paremti aukomis. Visos aukos 

5 yra nurašomos nuo taksų. Ce-
5 kius rašykite Third Lithuanian 
5 Symposium on Ar t s 
2 Sciences, Inc. i r aiųskite Finan- t is : D. Zakaras, 1239 
3 sų Komiteto pirmininkui Modes- PnImantas. Pht^-niy. 

X Pboenlt, Arizona, Nor-in-
and tieji čia įsikurti prašomi kreip-

(pr.). 

1 

Kostas Os t rauskas , 
.s, l i teratūros istori-

X Dr. 
drama tu r 

E. La* kas ir kr;- -;as, 111-me mokslo 
Ari/ona ir kult" .impoziume nagr inės 

I tui Jakaičiui, 11816 Killcrest,85020. Tel. (602) 997-5218. 
::—zt^-:-^.:i:ii-ii3'D: êmont, HL 8043a (pr.), Į 

' S " laikotarpio lietuvių 
(ik. list - -^4 

d a r 80 d o t 

ŽUVO DU CHICAGOS 
MARINAI 

Du čikagiečiai marinai — M. L. 
Fi tzpatr ick ir A. Suda (iš Ham-
mondo) žuvo malūnsparnio ne
laimėje Philipinuose. 

, TDiREVA UGNIAGESIAI 

Ugniagesių vadovybė Chica
goje [sakė patikrinti viešbučius, 
s laugomo namus, vaikų darže
lius, kad ten nebūtų gaisro pa
vojaus. Tikrinimas sustiprin
t a s rySium su vieno viešbučio 
g.vlsru, kur žuvo 7 žmonės ir 20 
buvo sužeista. 

ĮTARTOS POLICININKAS 

Dvi Chicagos policininkės — 
P. Logan ir J. Liska įtariamos 
pavogusios automobilius. . Poli
cininkė L. Žalai'.? pasižymėjo 
vagysčių a'̂ kiniTru. 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines-XI. 2 d. 
Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sostoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties Šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta j tuos, kurie, iš Sk) pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus jsijungrJ J šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Marias Fathers, CM So. Kflboorn Ave., Chicago, 10. 6M2f 

' Sia proga prašau prisiminti Sų man brangių mirusiųjų sielas: ' 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr. §v. Minoms $_ 
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