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Krikščioniškajam 
Pasauly 

Apie R. Vokietijos vyskupų 
apsilankymą Lietuivoįe 

VATIKANAS, 
dienraščio ** L'Osservatore Ro
mano" vokiškoje laidoje įdėtas 
ilgas pranešimas apie trijų Ry
to) Vokietijos vyskupų apsilan
kymą Lietuvoje. J Lietuvą rug
pjūčio 18-23 dienomis buvo nu
vykę Meisseno vyskupas Schaf -
fran, Erfurto ir Meiningeno vys 
kupijų apaštališkasis administ- parapija, turi bažnyčią ir kiek-
ratorius Aufderbeck ir Berlyno v ^ 3 sekmadienį esti dvejos Mi 
vyskupas pagelbuunkas Klei-
neidam. 

Lietuvoje apsilankiusiems vo 
kiečių vyskupam nepaprastai 
gilų įspūdį padarė nuoširdus 
Lietuvos katalikų tikėjimas ir 
ištikimybė Bažnyčiai. "Mes 
jum dėkojame už tai, kad jūs 
taip ištvermingai liudijate savo 
prisirišimą prie Bažnyčios", — 
pakartotinai pareiškė Lietuvos 
tikintiesiems Rytų Vokietijos 
vyskupai. 

Dienraštyje plačiai pasakoja
ma apie Rytų Vokietijos vysku
pų vizito Lietuvoje būdinges- talikam ii protestantam bendra 
nius akimirksnius, pateikiama darbiaujant, buvo išverstas Nau 
bendrų informacijų apie religinį jasis Testamentas į kikevų kalbą, 
gyvenimą Lietuvoje- Ypač gilų 
įspūdį vyskupams paliko Kau
no katedroje-bazilikoje sureng
tos iškilmingos pamaldos, kurių 
metu j ie suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą dviem tūkstančiam 
berniukų i r mergaičių. Kated
ros viduje i r šventoriuje šia 
croga buvo susirinkę apie 8 
tūkstančiai tikinčiųjų. 

MŪSŲ KAIMYNAI GUDAI 

Roma. — Romoje įvykęs gu
dų katalikų kunigų, gyvenančių 
laisvajam pasauly, suvažiavimas, 
aptarė sielovados reikalus. Suva
žiavimui primininkavo buvęs Ma
rijonų vienuolijos vyriausiasis va
dovas vyskupas Česlovas Sipovi-

Vatikano čius. Įžanginiame žodyje plačiai 
aptarė dabartinę sunkią religinę 
padėtį Gudijoje. Iš skaitytų pra
nešimų paaiškėjo, kad daugiau
sia gudų gyvena Amerikoj, Ka
nadoje ir Britanijoje; gana gau
sios gudų bendruomenės yra taip 
pat kai kuriuose Lotynų Amerikos 
kraštuose. Chicagoje yra gudų 

šios. Londone veikia gudų katali
kų centras. Jis rūpinasi sielova
da ir tautinės kultūros ugdymu. 
Prie centro įsteigta didelė biblio
teka ir muziejus. Suvažiavimo 
dalyviai nutarė parengti ir 
atspausdinti gudų kalba Naująjį 
Testamentą, katekizmą jauni
mui ir kitas religines knygas. 

N. TESTAMENTAS — 
LABIAUSIAI PERKAMA 

KNYGA 

—Malavio valstybėje, buvu
siame Nyasalande, Afrikoje, ka-

kuri šalia oficialios anglų kalbos 
šalyje yra daugiausiai paplitusi. 
Iš 5 milijonų Malavio gyvento
jų katalikų yra beveik vienas mi-
h'jonas, protestantų 55*0,000 ir 
muzulmonų pusė milijono. Kiti 
pagonys. Išleistasis Naujasis Tes
tamentas dabar yra labiausiai 
perkama knyga. Mala\-is pasiekė 
nepriklausomybės 1964 metais. 

Žemaitiškos sodybos fragmentas. Beržoras, Platelių vis., Kretingos aps. 
(Prieškarinė nuotrauka) 

Kongreso leidimas 

Washingtonas. — Senatas ga
lutinai leido gaminti vairuoja
mas raketas ir neutrono bombą. 
Reikia dar tam reikalui ir pini
gus aprobuoti. 

KOMUNISTES ATSIMINIMAI APiE KOLŪKI 
(Tęsinys ii vakar dienos) 

Šalčiams užėjus, darbas fermo
se pasidaręs ypač sunkus. Ten, 
kur stovėjo gyvuliai, nebuvo vi
siškai privežta pašaro. Reikėjo jo 
vežti iš kolūkiečių kluonų, nes 
šiaudai ir šienas ten buvo su
krauti. 

"Šitaip vežiojant pašarus, 
daug jų nubyrėdavo. Kad su
stiprintume pašarų apsaugą, bu
vome priversti, išleisdami ve

žimus, apmatuoti juos. Taip pat 
matavome pašarus, priimdami į 
fermas". Iškraunant šiaudus, 
net patsai apyb'nkės tarybos de
putatas norėjęs parsivežti į na
mus 20 kg. šiaudų, nes jis bai
gęs savo pašarą, ir jo karvė bu
vusi nešerta. Zootechnikė žino
jusi, kad dauguma kolūkiečių 
stokojo pašaro, bet šiaudų išsi
vežti deputatui nedavusi, nes 
"dar beviltiškesni kolūkio fermų 
reikalai". Mat, "daržinėse švil
pavo vėjai, nerimavo alkani gy
vuliai... Dauguma karvių jau ne
sikėlė... Melžėjos negalėjo jų pa
melžti. Šėrėjai perjuosdavo kar
ves virvėmis, rišdavo tas karves 
prie lubų. Tik taip ant kojų pa
statytos karvės pastovėdavo... 
Melžėjos pasku.'iniais žodžiais 
keikė savo gyvenimą ir kolūkio 
valdybą. Tylėjau, nes žinojau, 
jei pasakysiu nors žodelį, jos, 
trenkusios kibirus, išeis 

O 1956 pavasaris buvęs vėly
vas. Naujai paskirtas kolūkio 
pirmininkas išvažiavęs į Kalinin
grado sritį pirkti šieno, "pasiė
męs pinigų iš savo santaupų, o 
mes sušėrėme visus šiaudinius 
stogus". Kai atšilo, kolūkis išgi
nęs laukan karves "išliesėjusias, 
su žaizdotom pragulom ant šo
nų'"- 1957 buvę žymiai geresni. 
"Visą žiemą jcūierr. avus, nes ru-

dažnai gesdavo. Visą žiemą išsto
vėjau prie kuliamosios. Reikėda
vo žiūrėti, kad sutvarkytų šiau-

pajėgė, prieš naujos baudžiavos 
įvedimą kaime. Partija, matyti, 
leido A. Beitnarienei duoti bent 
dalinį vaizdą kolūkinės santvar
kos okupuotoje Lietuvoje, kad 

tuo būdu išryškėtų šios komu-
dus, pelus, kad nebūtų grobsto- j nistės vaidmuo "socializmo staty-
mi javai". Į boję". Jinai buvo padaryta oku-

Vis dėlto apgavysčių neišveng- į puotos Lietuvos Aukščiausios ta-
ta. Du kolūkiečiai vežę nuo kū- • ry^os deputate, o 1966 buvo pa-
limo rugius į sandėlį, pakeliui n'nkta delegate į pačios Sovietų 
nupylę nuo kiekvieno ma šo grū
dų ir pripyię į juos žvyro iš pa
kelės. Sandėlininkas atsvėręs grū
du", o vyrai sucylę "Gėrybę".} 
aruodus. Po to vyrai atvežę dar 
^u vežimus tokių "padaugintų" 
rugių. Tik rytojaus dieną sandė
lininkas pastebėjęs suktybę... "O 
tie grūdai buvo paskirti žmo
nėms už darbadienius. Tais me
tais už darbadienį išėjo po pusę 
kilogramo rugių ir po pusę kilo
gramo kviečių. Palyginti su anks 
tesniais metais, tai buvo didelė 
pažanga, tačiau gėda atiduoti 

Sąjungos kompartijos suvažiavi 
mą Maskvoje. Šio numerio "Ko
munisto" viršelis papuos'as viso 
puslapio dydžio jos spalvota 
nuotrauka. 

Šia proga verta pažiūrėti į ofi
cialius kompartijos duomenis 
apie tuolaikinį sukolektyvintą 
žemės ūkį Tarybų Lietuvoje. 
Apie 1956-60 metų penkmečio 
pasiek mus rašoma: "Partijos 
nuolatinio rūpinimosi, Žemės' 
darbuotojų įtemptų pastangų dė
ka penkmetyje buvo pasiektas žy-

i mus persilaužimas plėtojant žem 
žmonėms duonai su žvyru mai-1 dirbystę ir gyvulininkystę Bend-
šyrų rugių. Tuo metu jokios va- j ras grūdinių ir ankštinių derlius 
lomosios mažinos negalėjo atskir-j visų kategorijų ūkiuose padidėjo 
ti žvyro nuo grūdų". (Čia reiktųį du kartus, cukrinių runkelių — 
prisiminti žemdirbio uždarbį vad. j 3.6 karto, mėsos gamyba išaugo 
buržuaziniais laikais: pjūties me-1 65 proc, o pieno — 75 proc. 
tu už darbo dieną buvo duoda- j ("Liaudies Ckis", 1977 Nr. 7, 
ma centneris rugių ar kviečių ir psl. 196). Čia partija, operuoda-
valgis). j ma procentiniais duomenimis, 

Zootechnikė išdirbusi Punios į nuslepia tikrą gamybos lygį. 
kolūky 18 metų. Per tą laiką j Nėra kalbos, kad didelių aukų 
"žmonės nuėjo ilgą sunkų išgy- dėka kolūkių padėtis pagerėjo 
\enimų kelią. Kolūkis susikūrė, j nuo A Beitnarienės aprašomų 
neturėdamas jokios materialinės' laikų. Tačiau veik ir dabar pu-
bazės. Vyko klasių k<~>va. vyra- Į sę savo metinių pajamų žemdir-
vo kerštas. Siautėjo buržuaziniai biai susidaro iš privačiai apdir-
nacionalistai. Jie žudė žmones.! barnų sklypų (šeimai gali būti 
Ta :p žuvo Baranauskai. Saks- • skirta iki 0.5 ha. žemės). Tie 
lauskai. apylinkės tarvb™ pirmi-' sklypininkai 1976 augino apie 
ninkas Vincas Simelfvieius ir jo 30 proc visų galvijų, kiaulių — 
sūnus Petras — pirmasis Punios 
komjaunuolis. Nepaisant žiauru
mo ir grasin;mų, kolūkis gy
vavo..." 

Kaip matome, išvadoje pripa-

24 proc ir ožkų 73 proc, nors 
jiems teleidžiama turėti po vieną 
melžiamą karvę ir dvi kiaules. 
Tuo laiku jie pagamino apie 30 
proc visos mėsos, 39 proc pieno 

rėjom tik vieną kuliamąją Jinai žįstama, kad žmonės kovojo, kol Į ir 47 proc kiaušiniu, J J*. (E.) 

Ispanu komunistui 
neleido kalbėti 

Maskva. — Ispanijos euroko
munizmo advokatui Santiago 
Carrillo sovietai neleido kalbėti. 
Carrillo yra atvykęs į Maskvą ir 
bolševikų revoliucijos minėjime 
norėjo per televiziją kalbėri sep
tynias minutes. Jis sako: "Jūs ži
note, kodėl man neleido". Kaip ir 
iš kitų svečių, jo kalbos teksto 
nuorašo paprašė sovietai iš anks
to vertimui padaryti. Paskaitę 
pranešė, kad jis nebus kviečia
mas kalbėti. 

Carrillo pats nebuvo tuo nu
stebintas. "Aš esu jiems komu
nizmo išdavimas". Savo kalbos 
tekste buvo numatęs pasakyti 
apie ispanų komunistų pripažini
mą politinio pluralizmo, daugia-
partiškumo ir Vakarų stiliaus de
mokratijos. Tos "herezijos" bol
ševikai negali suvirškinti. 

Nauji įtarinėjimai 
CIA adresu 

Washingtonas — "Penthouse" 
magazinas parašė istoriją, kad 
CIA bandė nužudyti labai kai
rųjį Jamaicos premjerą Michael 
Manley ir paskyrė 10 mil. dole
rių destabilizaciios programai Ja-
maicoj, bet CIA tuos įtarinėji
mus paneigė. 

Praėjo Gandhi laikai 
New Delhi. - - Indira Gandhi 

buvo priversta nutraukti savo 
kelionę po picinę Indiją, kai gy
ventojai pasi'inka nedraugiškai, 
jos automobilį apmėto akmeni
mis. Paskutinį kartą pataikė ir jai 
į veidą, lengvai sužeidė 

VVashingtonas. — Spalio mė
nesį prekių urmo kainos pakilo 
0.8 proc. Daugiausia pabrango 
žemės ūkio produktai ir nauji au
tomobiliai. 

Spalio mėnesį Amerikoj bedar
bių procentas kiek pakilo ir sie
kė 7.0 proc. Didžiausias procen
tas yra juodųjų —13.9. 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba vienbalsiai 
nutarė sulaikyti ginklų ir jų da
liu prekybą Pietų Afrikai. 

Cacteris kelione atidėjo 

Washingtarias. — Prezidentas 
Carteris devynių šalių lankymą 
atidėjo. Kelionė buvo nymatyta 
pradėti lapkričio 22, bet paaiš
kėjo, kad Kongresas iki to laiko 
neužbaigs svarstyti prezidento 
pasiūlyto energija: tvarkyti įsta
tymo. Planuotojams vėl reikės 
sudaryti naują tvarkaraštį ir su
sitarti su numatytais lankyti 
kraštais Lotynų Amerikoj, Afri
koj, Azijoj ir Europoj. 

Šv. Stepono vainikas 
grįš į Vengrij, 

\Vashingtonas. — Vengrijos 
karališkasis, 1000 metų senumo 
Šv. Stepono vainikas, brangiau
sias jų religinis ir tautinis sim
bolis, nuo II pas. karo saugoja
mas Amerikoj, bus dar šiais me
tais grąžintas vengrams, tačiau 
Clevelando demokratė Kongrese 
atstovė Mary Ro~e Oakar tam 
nutarimui griežtai priešinasi. 

JT pasmerkė 
oro piratus 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų visuotinis susirinkimas pa
smerkė lėktuvų grobimus ir re
zoliucijoj ragina kooperuoti vi
sas tautas. Už rezoliuciją balsa
vo net tokios šalys, kaip Alži-
rija, Libija ir Pietų Jemenas, bet 
Kuba nebalsavo. Rezoliucija tik 
rekomenduojanti, neįpareigojan
ti. 

Palermo. — Vakar pradėjo 
veikti Etnos ugniakalnis Sicilijoj, 
Italijoj. 

BALTIJOS JŪRA BUS NEGYVOJI 
JŪRA 

Estų mokslininkų skundas Vakarams 

Stockholmas. — Estų moksli
ninkai atsiuntė savo kolegoms 
Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, 
Danijoje ir Vakarų Vokietijoje 
raštą, kuriuo skundžiamasi dėl 
Baltijos jūros didėjančio užterši
mo. Laišką pasirašė 18 Tartu ir 
Talino universitetų profesorių. 
Atsiuntė Estiios Gamtos apsaugos 
draugija. 

"Jeigu nieko nebus daroma, 
Baltijos jūra greitai bus negyvo
ji jūra", sako estai. Jie skundžia
si, kad sovietai nepaprastai iš
naudodami Estijoj esantį skalū
ną, atliekas verčia į upes, o jos 
savo keliu viską neša į Baltiją. 
Perdirbant skalūną į chemiškus 
produktus, akmenų kalnai ir pe
lenai padengia didelius žemės 
plotus. Derlingi Estijos laukai 
virsta negyva dykuma. Upės ir 
upeliai, kuriuose anksčiau buvo 
pilna upėtakių ir kitų žuvų, da
bar be gyvybės ženklo. 

Iš Estijos mokslininkų, išdrį
susių į užsienį pasiųsti skundą ir 
tuo užsitraukti nemalonę arba 
net daugiau ("šmeižimą sovieti
nės santvarkos"), matyti, kad Sov. 
Sąjunga, užgrobusi Pabaltijį, sten 
giasi kaip galima greičiau sunau
doti žemės turtus. Jie, sovietai, ir 
atsakingi už esamą padėtį. Reikia 
manyti, kad estai viską daro pa
dėčiai pagerinti, bet esama ne
nugalimų kliūčių. 

Yra žinoma, kad panašia? so
vietai elgiasi ir Lietuvoje. Iš jų 

vietinės spaudos galima pastebė
ti, kad mūsų mokslininkai taip 
pat bando atkreipti Maskvos dė
mesį į gamtos žalojimą. | užsienį 
kreiptis dar jie neišdrįso. Priešin
gai, buvo tik bandymas pateisin
ti esamą padėtį ir užginčyti iš
eivių spaudoj atsiliepimus apie 
daromą žalą. Atsimenam, kaip 
Tiesa" susijaudino, kai "LKB 
Kronika" parašė teisybę apie Ig
nalinos aplinkos žalojimą, bet jų 
laikraštis bandė polemizuoti ne 
su pogrindine "Kronika", o su 
"Draugu", persispausdinusiu iš 
ano leidinio. 

Ugandoje suimta 
350 krikščioniu 

Nairobi. — Ugandoje suimta 
daugiau negu 350 krikščionių-
-anglikonų ir katalikų. Suėmimai 
vyksta aplink Masą ką, 80 mylių 
į pietus nuo Kampalos. Suimi-
nėja už rastą nužudytą prekybi
ninką Muša Kaloddo, Idi Amino 
draugą, nors niekas nežino, kas 
buvo žudikas. Suimta daug ku
nigų, ūkininkų. Amino kareiviai, 
ieškodami ką suimti, įsiveržia ir 
į bažnyčias. 

Amino diktatūrinis režimas re
miasi muzulmonais, nors jų tėra 
10 proc. Krikščionys yra antros 
klasės piliečiai. 
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Skalūno kasykla Estijoj. Jų skalūnas yra "naftingas", ia jo gaminamas skystas kuras, įvairūs naftai pro
duktai, ir tuo Estija yra turtinga (Prieškarinė nuotrauka) 

Somali ja prašo 
pagalbos 

Mogadishu. — Somalijos vy
riausybė kreipėsi į prez. Carterį 
ir Vakarų Europą, prašydama 
pagalbos, kai sovietai pradėjo 
ginkluoti Etiopiją ir etiopų eilė
se jau kovoja kubiečiai ir pietų 
jemeniečiai, sakoma diplomati
niuose sluoksniuose. 

Sovietai vel pirks 
grudų 

VVashingtonas. — 2emės ūkio 
sekretorius Bob Bergland mano, 
kad sovietai bu> priversti ir šiais 
metais iš Amerikos pirkti didesnį 
grūdų kiekį, apie 15 mil. metri
nių tonų, nes jų derlius bus ma
žesnis nei tikėjosi. Vietoj pla
nuotų 213 mil. tonų, sovietai su
rinko tik 194 mil t a 

Didžiojo) spaudoj 

Naudingi patarimai 
Chicaga. — "Chicago Daily 

News" taip pat prisideda prie 
tų, kurie turi visokių linkėjimų 
Sovietų Sąjungai, švenčiančiai 
kapą metų. Vakar dienos veda
majam linki: 

1. Atsisakyti grasinimų arba jė
gos vartojimo santykiuose sn ki
tomis šalimis; 

2. Gerbti žmogaus teises ir ki
tas laisves bei pripažinti visoms 
tautoms spręsti savo likimą; 

3. Leisti apsispręsti <ravo sovie
tinėm respublikom, įskaitant tei
sę ir išstoti iš Sov. Sąjungos; 

4. Pripažinti visų piliečių ly-

Atėnai. — Didelis lietus Atė
nuose ir Piraeus uoste padarė 
daug nuostolių, ir žuvo 25 žmo
nės* 

gybę prieš įstatymus; 
5. Pripažinti kalbos, spaudos, 

susirinkimų ir sąžinės laisvę. 
Tos lai "vės yra paminėtos nau* 

joj sovietų konstitucijoj. Reikia, 
kad jos dar būtų ir vykdomos, sa
ko laikraštis. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 5: Leonardas, Edvi
ną, Ašvydas, Vygaudė. 

Lapkričio 6: Melanas, Kristi
na, Auktumas, Gelvinė. 

Lapkričio 7:Ernertas, Karina, 
Sirtautas, Nelė. 

Saule teka 6:27, leidžias 4:42. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, vėsoka, 
apie 5o laipsniai. 

file:///Vashingtonas


s 
DAUIįAS, šeštadienis, 1977 m- lapkričio mėn. 5 d-

REDAGUOJA Jonas Žadeilris. Informaciaę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6322 Šouth KockweU Ave., Chkago. IL. 60639. Tel 778-7832 

SAS SUVAŽIAVIMAS 
Studentų ateitininkų suvažiavi

mas šiais metais vyko Chicago-
Visi suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos pasisakyti apie veiklumą, 

— — _ m 
je, spalio 28 ir 29 dienomis. Susi- i apie ateitininkų mhiją ir kitomis 
pažinimo vakaras vyko penkta- Į įvairiomis susirinkimų temomis, 
dienj o pagrindiniai posėdžiai, i Centro valdybos narys Kęstu-darbai, diskusijos šeštadienį. 

Marijonų namuose šeštadieni 
tis Sušinskas pateikė savo išva 
das apie studentų at-kų paruoši-

rytą pradėjome darbus. SAS! mą. Jo siūlymas — duoti studen-
Čentro valdybos pirmininkas S. \ tams skaityti daugiau ateitinin-
Girnius pasveikino visus atvyku
sius. Iš vi 5o buvo atstovų iš pen-

- kių miestų: Detroito, Clevelando, 
. Toronto. Bostono ir Chieargos. Į 

prezidiumą pakviesti: Raimundas 
Sungaila ir Tadas Klimas (pir
mininkavo), o Dainora Juozapa-

• .vielutė ir Ramunė Kubiliūtė — 
"t sekretoriavo. Centro valdyba nu

tarė padaryti pakeitimą. —nu
tarė įvesti daugiau visų atstovų ir 
kitų dalyvavimą — rezoliucijų 
paruošime. Suvažiavimo aprašy-

. mas ir nutarimai bus spausdina-
t mi spaudoje ir mūsų "Gaudea

mus" biuletenyje. 

I 

Dalis garbes prezidiumo IX Ateitininkų Kongrese. Cle velande. Iš k.: Ateitininkų Federacijos vadas dr. P. 
Kisielius, Balfo pirm. M. Rudienė, Vliko pirm. dr. K: Valiūnas, vysk. V. Brizgys, ALRKF pirm. dr. J. Meš
kauskas' vvsk. A. Deksnys, PLB pirm. B. Nainys, Ateitininkų Tarybos pirm. dr. A. Darnusis 

Nuotr. J. Kuprio 

kiškos literatūros ir pratęsti jų 
paruošimo laikotarpį. 

Dr. A. Darnusis buvo pakvies
tas "paaiškinti apie at-kų federa
cijos sudarytas komisijas kiekvie
nai sąjungai. Studentų at-kų ko
misijos pirmininko Almio Kuolo 
ir komisijos narių pasiryžimas a-
pibrėžti. ko studentas nori pasiek
ti ir kokiu keliu. 

Centro valdybos narė Grasil
da Reinytė pranešė, kad bus 
'"Gaudeamus" konkursas viršelių 
piešimui, ragino visiems rašyti 
straipsnius. 

Naujos valdybos rinkimo klau-
imas buvo taip išspręstas: Vykdo
moji valdyba lieka ta pati, Chica-

Mes jau žinome, ką sako ant
rasis at-kų principas — tautrškii-
mas. Savo kalbos mokėjimas ir 
jos vartojimas yra pagrindine tau 
tos žymė. Balsuoti nereikėjo,--vi
siems buvo aišku, kad savo tarpe 
turime kalbėti tik lietuviškai. 

Vyko gyvos diskusijos. Po jų, 
p. Radvilienės pavaisinti, išsis
kirstėme. - ' • • 

Vitas Laniauskas 

MOKSLEIVIŲ A T E I T I N I N K U 
PADĖKOS DIENOS KURSAI 

DAINAVOJE 

Šeštadienį pradėjome pozity-
' yia nuotaika su prof. dr. Vygan- Į ^ ^ Q <jarbai paskirstyti taip 

to paskaita "Studentų ateitininkų, D e t r o i t a s suruoš vasaros stovyklą, 
••••perspektyvos ateičiai". Jis pradėjo, j T o r o n t a s pavasano kursus, Cle-

aiškindamas penkių organizaci- Į w l a n d a s tvarkys užsienio reika-
jų tipus, kurie susideda iš ateiti- Į ^ fe p r i i m s s A S suvažiavimą. 
rankų_ ir kitų sąjūdžių. Išgirdo-1 C h i c a g o j e Hks iždas, aplinkraš-

TV._ _ ^ "Gaudeamus" ir ryšių pa
laikymas. 

Oficialiąją suvažiavimo dalį 
baigėme SAS dvasios vado, kun. 
J. Šarausko atnašaujamomis Šv. 
Mišiomis. Jo pamokslas labai ak-

I tualus: Dievo reiškimasis įvairi-

me labai įdomių minčių. Pvz., 
mūsų principai nėra bagažas,, bet 
vertybių sistema, ir, kad ateiti-

• ninkai turėtų r daugiau vertin
ti žmogų. Prof. Vygantas skaitė 
ištraukas iš "Ateities", kur jos ti- j 
ko. (Vėliau kun. dr. Trimakas i 

Moksleivių centro valdyba ruo
šia kursus Dainavoje pirmo ir 
antro gimnazijos kurso mokslei
viam. Kursantai renkasi trečia
dienio vakarą, kapkričio 23 d<, 
Dainavoje. Programa prasideda 
ketvirtadienio rytą ir tęsiasi iki 
sekmadienio ryto, lapkričio 27 d.J 
Kursų programa remiasi kun. 
Stasio Ylos "'Ateitininkų vado-

d. Vadovybės sąstatas ir kitos in
formacijos bus praneštos vėliau 
spaudoje. -Jeigu turite klausimų, 
rašykftė: MAS-CV 18501 La 
Saite Rd. GleVeland, Oh-io 44119, 
arba- skambinkite1-216-4&l-ėIčČ. 

VYRESNĮJĮ MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKE ŽIEMOS 

KURSAI DAINAVOJE 

N u o gruodžio ^6 d. ligi sau
sio 1 d. Dainavoje vyksta ide
ologiniai kursai trečio ir ketvir
to gimnazijos kurso mokslei
viams. Kursuose taip pat gali da
lyvauti pirmų ir antrų metų stu
dentai. Moksleiviai registruojasi 
savo kuopų vald;.bo:e, o studen
tai pareiškia , norą dalyvauti 
MA$-ČV-baį. Registracijos blan
ką; ir prašymai turi būti pasiųs
ti, centro, valdyba i nė vėliau gruo
džio 11 jeh' "Mokestis asmeniui — 

| 5o dol., sumoko ".aš" registracijos 
metu Dainavoje'. Vių mėtų .kursų 

* 

džiaugėsi, kad mes. naudojame-
"Ateities" žurnalą kaip gyvą me-

- džiagą, o ne kaip antikvarinį 
daiktą) Prof. Vyganto paskaita 
baigėsi mintimi: Ateitis duoda 
žmogiškai prasmei gerų vilčių. 
Neturėtumėm gyventi tik laikinu
mo perspektyvoje. 

Po paskaitos centro valdybos 
iždininkas Juozas Juozevičius 
pranešė linksrrią naujieną, kad 
mūsų ižde yra nemažai pinigų, 
nors ne visos draugovės užsimo-

; kėjo nario mokestį. ' •', 
Pirmininkas Saulius Girnius a-

. pibūdino Cen t ro vafd^J^s-.uarbus 
praėjusiais rnetais. Suruošti pava 
sario kursai, Rytinio pakraščio 
sąskrydis, vasaros stovykla. Ry-

. šiai su draugovėmis buvo dau
giausia palaikomi aplinkraščiais, 
laiškais ir telefoniniais pasikalbę 
jimars. Ne visos draugovės pla
čiai apibūdino savo veiklą, o cent
ro valdvbai sunku visus aplanky
ti. 

Centro valdybos narė Danutė 
Saliklytė šiais metais palaikė ry
šius su užsienyje gyvenančiais 
at-kais. Ryšiai ne per geriausi, 
bet vis dėlto jos žiniomis yra 23 
asmenys 9 kraštuose, kurie domi
si ateitininkiška veikla Siaurės A-
•merikoje. Reikia jų nepamiršti. 
Danutė patarė, kad at-kų mokslei 
vių centro valdyba (jos pirmi
ninkas Saulius Čyvas dalyvavo 
mūsų suvažiavime) palaikytų ry
šius su moksleiviais at-kais, nes 
jų užsienyje daugiau negu stu 
dentų ateitininkų. 

Po pietų buvo perskaitytas 
vyskupo Vincento Brizgio sveiki
nimas suvažiavimui. Mes jam pa-
Jinlcėjome p^> Jigos paeitai pasveik 
U. 

Bostono, Toronto, Clevelando, 
Detroito ir Chicagos draugovės 
atstovai pranešė apie savo veik
lą pereitais metais. 

Saulius Girnius pranešė, ką ži 
nojo apie kitų miestų veiklą iš 
laišku ir pasikalbėjimų: Roches-
•erio. Loi Angeles, Montrealio, 
*.\ew Yorkd. C stucer.u: a:-ka: 
?tiiade!pfci|o!e, B ^ t ^ o r ė į e , W i -
shir.gtor.e, H i i ^ ^ t e e l u £ s i r 
vauo"*., i r apafr susirakti? U U 

vu", todėl yra būtina, kad kiek-Į tema: <c.Akciol6|: T". Kursų pro-
vienas kursantas šią knygą tu re - | gramą, ruošia }g . S, Ylą. Vado-
tii knr«n motu . ' vybęs sąstatas^Jr^-kitos inrorma^-

cijos būš prar.'Šfos Viliau spau-

riuose žmonių gyvenimo vaidme
nyse. 

Suvažiavimo metu nusprendė
me šį bei tą. Svarbiausia, pasida
linome žiniomis, entuziazmu ir 
at-kiška dvasia. Šeštadienio vaka
rą vykome į bendrą ateitininkų 
pobūvį — Ateites vakarą. 

R. Kubiliūtė 

STUDENTU DRAUGOVĖS 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos. studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimas .įvyksta 
šiandienį Tapkričio- 5 «• 7;30 -%v. 
Jauriimo centro ^avmėfe. *'•'*• . T 

r&t • "-*•-'• > Drangėtf ės-valdyba 

IŠ CICERO MOKSLEIVIŲ 
VEIKLOS 

Cicero Vysk. Motiejaus Valan
čiaus moksleivių at-kų kuopos su
sirinkimas, įvykęs spalio 23 d. 
kuopos nario V. Radvilo namuo
se, buvo darbingas. 

Susirinkimas pradėtas R. Kon-
čiūtės sukalbėta malda. Kuopos į 
globėjos padėjėjas studentas A. 
Žygas pristatė viešnią V. Muso-
nytę. Nutarėme susirinkimus da- j 
ryti kas antrą sekmadienį, iš-
Maustus 10:30 vai. lietuviškas Šv. 
Mišias 

A." Žygas iškėlė sumanymą su
ruošti tautosakos vakarą, jam su
tikus būti vakaro koordinato
rium. Pasiūlymas priimtas, o, kad 
jis būtu sėkmingas, nutarta į d a r 
bą įtraukti visus kuopos narius. 
Toliau savo žodyje ragino vengti Į 
lietuvybės kraštutinumų. Tinka
mas pamokų atlikimas, žinių gi- į 
linimas savo tautai pažinti ir į 
nuoširdus atsidavimas at-kų veik
lai turi rasti vietos kiekvienos die 
nos darbo programoje, o ir tingi
niavimas yra asmeninio ir orga
nizacinio gyvenimo pelėsiai. Pri
minė ir lietuvių kalbos vartoji
mo svarbą. Kas nekalba savąja 
kalba, ją greitai pamiršta, o vė
liau visai atkrenta nuo savo tau
tos. 

Ka;p pavyzd; r.urode mtevotte-
ta, kuriame įvairių Uutų stuier.-
tai pier.ų $« tu suija VSriii: kil-
fcas; uvaja kalbt. Mas taip pat 

tų kursų metu. 
Bus diskutuojami šie klau

simai: ideologija, bendruomenė, 
vadai, vadovavimas, aplinka ir 
šventieji globėjai. 

Kursų mokestis asmeniui — 
35 dol., sumokamas registracijos 
metu Dainavoje. Moksleiviai re
gistruojasi savo kuopų valdybose, 
kurios išpildytus registracijos 
blankus prisiunčia MAS centro 

doje. 

LIPNIONIEČIŲ SUSIRINKI-
: MAS 

valdybai ne vėliau lapkričio 16 centre. 

2! 

5v. Ator tso die-
Alfonso Lipniū-

no kuopa išk! :se šv. Mišias ir 
pravedė susi^nkimą Jaunimo 

Spalio 30 i 
nos' proga, ku: 

Koplyčioje šv. Mišias atnaša
vo kun. A. Saulaitis. Pirmasis skai 
tymas buvo iš prof. Pr. Dovy
daičio raštų. 

Po pamokslo Rita Dapkutė, 
Silvija Kučėnaitė, Laura Linaitė 
ir Asta Mikliūtė davė vyresnio
jo moksleivio ateitininko įžodį. 
Federacijos vadas dr. P. Kisielius 

į joms įteikė juostas. Dalia Muso-
Į nytė, valdybos narė, davė valdy

bos įžodį, nes, kaip ir kitos, tu
rėjo pavasarį lituanistinės mokyk
los įpareigojimus. Sveikiname vi-
,sas naujas moksleives ateitinin
kes ir linkime daug laimės atei
tyje! Šv. Mišias užbaigėme su
giedodami visą ateitininkų him
ną. 

Po mišių susirinkome į Jauni
mo centrą susirinkimui. Dr. P. 
Kisielius pradėjo susirinkimą, kal
bėdamas apie ateitininkų organi
zaciją, jos reikšmę ir dabartinio 
ateitininko pareigas. 

Dalia Garūnaitė skaitė paskai
tėlę apie kun. Alfonso Lipniūno JI 
gyvenimą. Sužinojome, kad jis 
buvo dosnus, geras, širdingas 
žmogus. Kadangi jo tėvai turėjo 
daug vaikų šeimoje, jis stengė
si užsimokėti už savo mokslą, 
uoliai dirbo, stropiai mokėsi. Ku
nigaudamas visą laiką stengėsi 
padėti vargšams. Anksti mirė, tik 
40 metų tesulaukęs. 

Po paskaitėlės, visi susirinku-

1MK L.tTHl'AJSTA-N WORLD-WI»E DAILY 
Secona iAo*. poeiuge paia *t Chicago, IL Publiahed daily 
fvtĮii -*nnd^v» t-egal Holidays. davs after Cbristoias 

and Eastei by the Lithuanian Cathollc Press Society. 

P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošės' . 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje Dėl Įvairių «'r visiems žinomų priežasčių DRAUGO' 
idministracija vra priverkta pakelti dienraš^o kama ' 

• • • '.-.• . ;•'• •?>-
Nuo 4. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia; '. -^. 

metams 
Chicago ir Gook apskr. $33.00 

Kitur I.A.V 31.00 

Savaitinis 25.00 

6 mėn. 
$19.00 

19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

3 meni 
$15.00 

15.06 
13.00 
15 00 
9.00 

l 
Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
šeštadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

šieji vaišinosi p. Pemkienės pa
ruoštu valgiu. Jai labai dėko
jame už jos šeimininkiškas pa
stangas ir gražiai paruoštą vai
šių stalą. 

D. Musonytė, 

— Na, jei maišo nedėsi.į ve

žimą, t a i gali .sėsti: T ik žiūrėk, 

kad nenuleistum nuo pečių,,.ki
taip išmesiu iš vežimo tave i r 
tavo maišą. ( I š tautosakos^. 

» % 
MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSI! 
PATARNAVIME IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMO PRIEMONĘ. 

Mažas labai patogus 1978 m. 
CHRYSLER 

nuo $5,250.00 

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

2858 W. 63rd SL 
.. CMcagB, m. M62I 

TeL 47W4« 
Valandos pagal t isltanmą 

. 

^ 

Le Baron Medallion 4-Door Sedan ..-....,- į 

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac Buick, Pontiac, Oldsmobjle 
b kitę, taipgi importuotų. |vairių kainu. Pradedant nno $100. Mfl-
sa dirbtuvėse prityrė mechanikai pataisys karoseriją (Body), 
sparnas (Fenders) ir sureguliuos motorą *rti 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer Vi 7-1515 
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas viri 99 
metę. 

PLYMOUTH - VOLARB - CHRYSLER - ARROW 
^ 
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Ateitininkų Kongrese kun. J. šarauskas kalba ap:..' vasinj atsinaujini
mą, šalia sėdi simpoziumo organizatorius ir A rities" redaktorius 
kun. dr. K. Trimakas Nuotr. J. Kuprio 

oes-tro valdyba nitio n*š*dfci«.tfurixfc pasekt: įup&vya&u. 

1977-1978 METU EKSKURSIJOS I LIETUVA 
AMERICAN TRAVEL SERVIGE BUREAU 

9727 So. ffesfern Ave., Chicago, Illinois 60643 
T i L — (312) 238-9787 

NAUJI SKRIDIMAI ( C H A R T E R S ) | VTLNlC S t FAN 
AMERICAN L f a i T U V A I S H N E W f ORKO 

Išvykimo da tos : 1978 m. vasar io mėn. — $669.00; kove^mėn. 
$691.00 ir S746.00. balandžio mėn. $746.00. ; , 
Kalėdinė keiionė 1977 m. GRUODŽIO mėn, 2f-dieną— 2 sa

vaičių (Maskva, Vilnius, R y g a ) $113K.00t 
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. s ius to 14 d. — 
$564.00. 
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungti* i£ Chicagos 

ir visų k i tų Amer ikos i r Kanados mi >tų su papildo
mu mokesčiu. 

(Prioes ara based os double oceupancy and are subjec to cbasge a^d/Or 
goveraaeEi approval). 

Taip pat psjduodan-.e skridiraus i5 CtSc^z^- i L»os Aagelea 
— kelionė \ vieną galą $39.00. 

~I 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P . K A L 
& A S S O C I A T E S į įsidėkite antrus žieminio* langas ir įsigykite gerisasią nešiojate* 

OI. teL 776-5162; rez. 737-5047 j * • * • ^ ^ T ^ ^ Z ^ ^ ^ J " ^ ^ -
^«.- m ' ** gaDte utragti bet koriam kambaryje. Vandoo yra 

2649 W. 63rd St., Ctucage, DL nidarytas Ir aiekad nereikia papildyti Termostatas yra {dėtas. Tyliai 
Darbo vaL nuo 9 iki 5 vaL vak veikia. Pasiruoškite K anksto visokiems netikėtumams. 

Trečiadieniais uždaryta 
SeStad- atdara pusę dienos 

Mes duodame Jvairius teisimus 
patarimus. 

K O S T A S B U T K U S 
Skambint 778*2781 — Kalbėti angliškai tarp 8 v. f. Ir 8 t f r 

Kalbėti Hetuviskal tarp 8 b- 10 v. v. 
iiNiiiNiHiHniliiHNiliinniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiitJiutiiiiiitiitiiiiiii 

5y4% HIGH RATES 7% % 

PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

INSURED 

6%% 
vtM ANNUM 
įSKO ar nost 

» 

PiUD QUABTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

U V I N S ARO L0A1 ASSOCIATION 

HIGHESr BESERVES 
4071 JfflCHER AVENŪE 

CHICAGO, OIJ7I0IS 60632 
TSLt LA 3*8248 

PER ANNCM 

6%% 
?£8 AHSUSS. 

Ą 



rhsimezuufie TĮSOS —• 

įSKBJAVusigjg D 
Su rudeniniu lapų byrėjimu I 

kyla liūdesio nuotaikos, nors tai r 
tik gamtos pasikeitimas. Žiema t 
sukaustys žemės dalį, kurioje bus g 
permažai saulės spindulių, bet v 
gaivinantis pavasaris prikels iš c 
naujo žaliuojančią i r žydinčia I 
gyvybe. Žmogaus gyvenimo liū- i 
desio nepakeis pavasaris. Kas iš- 1 
keliavo amžinybėn, savo pasiun- { 
tinybe žemėje atlikęs, tas nesu- i 
žydės naujais darbais — jų dar- 1 
bus reikės tęsti likusiems, jų pė- : 
domis reikės eiti naujosioms kar
toms. Dėlto ir prisimename mi- : 
rūsius prie jų žemiškų ženklų — 
kapų vietos, paminklo, žyminčio 
jo atliktus darbus ir jo liūdinčius 
likusius artimuosius. Dar labiau 
prisimename jų paliktuose dar
buose, pavyzdžio akstinuose ir 
žmogiškos meilės parodyme. 

Tai Vėlinių laikotarpis, kuriam 
skiriama viena diena Bažnyčios, 
norinčios priminti gyvą buvusių -
ir dar tebegyvenančių šeimos, 
bendruomenės, tautos narių 
bendravimą mintyse, širdyse ir 
jausmuose. Vėliniu liūdesys nėra 
tik dirbtinai kelti neužmirštamų 
savųjų gyvenimo vaizdą, bet kaip 
tik intymiau susijungti su jais 
savo dvasia, malda, vienodais 
jausmais ir pasiryžimu pratęsti jų 
neužbaigtus darbus. Ta i nėra tik 
religinė šventė, kurioje reikia 
maldomis prisiminti šeimos na
cius, bet ir žmogiško bendravi
mo proga, kuri skatina prisimin
ti savo tautos didvyrius, svetimo
se žemėse išbarstytus jų kaulus, 
neatžymėtus tremtinių kapus, 
kančiose ir kalėjimuose žuvusius 
už savo tikėjimo ir tautinių įsiti
kinimų išpažinimą. Vėlinės yra 
religinė ir tautinė šventė, kurio
je neįmanoma net išskirti šių 
dviejų dalių iš mūsų daug kentė
jusios ir dabar tebekenčiančios 
tautos istorijos. 

Savaitės vidury buvo Vėlinių 
diena. Bet visa savaitė ir visas šis 
mėnuo primena tuos, kurių dar
bus turime pratęsti savo gyveni
mo aplinkoje ir kurių pėdomis 
turime sekti, atsirinkę iš jų tik 
neištrinamai įspaustas dvasines, 
moralines, tautines ir patriotines 
žymes. Ir tai yra paskatas dar gy
venantiems, ypač paskatas toms 
kartoms, kurios ieško naujų ke
lių savo tautos žymėms parodyti 
savo gyvenamam laike. 

* 
Nuo seniausių žinomos kultū

ros laikų, kuriuos pasiekia istori
ja, sako kultūros istorikas Chris-
topher Dawson, garima pastebė
ti išskirtinę žymę tautose a r kil
tyse. Tautos, kurios negerbia sa
vo mirusių, užmiršta savo praeitį 
ir praranda savo tapatybę. Jos 
freitai suvirškinamos stipresnių 
tautų. Bet taip pat tautos, kurios 
visą savo kultūrą semiasi tik iš 
mirusiųjų garbinimo, užsidaro 
tradicijose, nedaro pažangos ir 
tampa tik dirva svetimoms tau
toms. Taip buvo su seniausia 
aukšto lygio kultūra — šumerų, 
taip buvo su asiriečių ir babilo
niečių kultūromis, da r labiau su 
uždara ir paslaptinga kiniečių 
kultūra, kurioje tradicijos buvo 
aukščiau įstatymo ir didžiausia 
kliūtis bet kokiai kūrybai. 

Krikščioniškas pasaulis neuž
sisklendžia mirusiųjų karalystėje. 
Kapinės yra jų artimųjų žemiško
ji vieta, primenanti tik kelionę 
iš laikinumo į amžinybę. Miru
sieji artimieji, jų kapai ir pamink
lą krikščionims tėra tik simboli
niai ženklai. Po jais negyvena 
miręs artimas žmogus, bet tik 
primena, kad jis kadaise gyveno. 

REIKŠMINGOS 
SKULPTŪROS 

Popiežius Paulius VI pa
šventino naujas bronzines iv . 
Petro bazilikos duris, kur ias 
sukūrė ir Šventojo Tėvo 80-ojo 
gimtadienio proga padovanojo 
italas skulptorius Luciano Min-
guzzi. Pats skulptorius paaiš
kino Pauliui Vl-ajam duryse at
vaizduotų reljefinių figūrų sim
boline reikšmę. Naujos monu-
nsntahns fe Pttro btdlikos 

UBUS TĘSIAME 
iminklai primena, kad mi-
įsiojo darbai tebesiskleidžia 
rp gyvųjų, kad jis dvasinėmis 
iliomis bendrauja su žemės gy-
mtojais, siekiančiais naujais bū-
lis kurti naują gyvenimą, 
rikščioniui mirusieji ar jų pa-
įinklai nėra stabai, o tik ženk
li, primeną bendrą žmonijos, y-
ač savo artimųjų gyvenimą šia-
te pasaulyje —tai lyg šventųjų 
endravimas ne t ir žemiškuose 
sikaluose. 

Įvairiai buvo gerbiami miru-
ieji istorijos bėgyje, {vairiai jie i r 
trisimenami — gėlių puokštė
ms ar vazomis, ženklais ar me-
liškais papuošalais. Kiekvienas 
anda savitą būdą išreikšti savo 
irtimumą ir jausmus. Bet kapai ir 
apinės nėra mirusių karalystė, 
:urioje jie gyvena, o tik prisimi-
įimo vieta, kad jie kadaise gyve-
10 ir dirbo savo šeimai, tautai 
r žmonijai. T a i susitikimo vieta 
usimąstyti, o ne liūdėti, pasi-
nelsti, o ne save pagarbinti, pa-
iryžti, o ne mirusiųjų karalystėje 
radicinėmis priemonėmis pagy
venti. 
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O vis dėlto mirusiųjų prisimi-
aimas pažadina ne tik susimąs-
ymą apie savo ar tautos gyveni-
ną, bet kartu ir apie praeitį ir 
tteitį. Daugelio artimieji yra iš-
klaidyti po nežinomas ir neatžy-1 
netas vietas — partizanų nezi- • 
įomuose kapuose, Sibiro taigose, * 
šeivijos plotuose. Tačiau nesu- j ^ 
įaikinami žmonių darbai ir pasi-
ikusiųjų troškimai, nesunaikina-
nas tautos noras gyventi. Tai ne 
ik natūralus potraukis, bet ir są-
noningai išmąstytas gyvenimo 
lėsnis, kad po mūsų dar ne tva-
įas. Ateis geresnis gyvenimas 
>ent mūsų papėdininkams. Iške- ' 
iavusiųjų didvyrių, eilinių žmo- T 

įių i r bevardžių nukankintųjų ^ 
vardai neįrašomi tautos istorijo- į 
e, bet jų dvasia įsispaudžia raū-
;ų sąmonėje. Taut inę sąmonę, 
autos norą gyventi ir atlaikyti 
tudras, rudens lapų byrėjimą pa
leisti pavasario žaluma kaip tik 
iadina amžinybėn iškeliavusieji 
r pati nenykstanti amžinybė. 

Mirusiųjų prisiminimas neturi . 
r negali būti tik tradicinis vien- į 
martinis metų susitikimas su sim- į c 

joliais kapinėse, bet susitikimas į 
u gyvais mūsų pranokėjų dar- j n 
>ais, pasiryžimas tuos darbus tęs- j D 
i , noras atlikti, ko jie nespėjo, 
a i yra daryti pažangą, kad tauta 
šliktų gyva gyvuose žmonėse. 
lepaisant pasipriešinimo sve-
imose žemėse, genocidinio nai-
dnimo pavergtoje tėvynėje, sve-
imų įtakų niveliavimo mūsų 
įaujuose įsikūrimo kraštuose, 
jyva tauta yra tik tiek, kiek ji 
njgeba savo gyvybę apreikšti to
je aplinkybėse ir sąlygose, kurio- j f 
>e gyvena bent mažas lietuvių t 
būrelis. Gyva tauta yra ta, už ku-
ią gyvybės nesigaili atiduoti šia
me laike gyveną jos vaikai. 

Vėlinės jau praėjo. Rudens 
įuotaikos kelia liūdesio mintis. 
\mžiaus našta ne vienam pri
mena, kad jo darbai baigiasi ir 
prasideda perdavimo iškilmės ir 
atsiskaitymo valandos. Tačiau 
tai ne viltį praVadusio ligonio 
nuotaika, o tikroviškai į gyveni
mą žvelgiančio pasiryžimas — 
ūkstančiai kartų praėjo, bet tau-
a nesunyko. Mes preisime, pa- t 
likę gal taip pat pėdsakų žymes, i 
bet tauta nesunyks. Ji turi gy- i 
zenti ne kapinėse, o gyvuosiuose, j 
kurie pajėgia prisiminti savo mi- c 
rūsius ir savo tautos didvyrius, c 

Pr . Gr. ] 

bronzinės d u r y s sveria daugiau 
negu šimtą tonų. Jo s yra įsta
tytos t a r p ki tų dviejų modernių 
bazilikos durų, kur ias anksčiau 
sukūrė skulptoriai Manzu i r 
Crocetti. Bendrosios audienci
jos metu, Paul ius VI pašventi
no didžiajai audiencijų salei 
skirtą italų menininko Fazzini 
sukurtą monumentalią skulptū
rą, vaizduojančią Kris taus pri
sikėlimą. Skulptūra y ra 20-ies 
metrų ūgio ir 7-r_.ų m d r ų iuK---

TERORO TRA< 
ed. Vokietijos vyriausybe pergyn 

[Vagiškai baigėsi vokiečių teroris GI 
siautėjimas. Spalio 13 d. pa-

obtas Lufthansa lėktuvas buvo cūzijoje 
aisvintas. X.18. Fed. Vokietijos tuose, > 
>atingas karinis dalinys tai at- eitynes 
•:o per 7 minutes. Kovos metu ristų m 
tvo 3 nežinomos tautybės tero- roras P 
štai, o ketvirtasis sunkiai sužeis- zijos m 
s. * tautinė 
Lėktuvą išlaisvinus, netrukus rų Eur< 

usižudė 3 teroristai, Stuttgarto veiklą? 
liejime, nuteisti kalėti iki gyvos _ 
ilvos, o vienai teroristei I. Moel-
r nepavyko nusižudyti. Nusižu- Neui 
i vokiečių teroristų vadas A. Ba- sis veik 
ler, jo meilužė pastoriaus duktė teroriste 
. Ensslin ir J.C. Raspe, pasmerk 

iki gyvos galvos už teroristi-
ius veiksmus. 
Teroristų teisiniai gynėjai aiški-

a, kad Baader ir Raspe buvę nu-
luti, nes nuo rugsėjo m ė n . ne-
ista jų lankyti ir įteikti gink
is. Vyriausybės atstovas pareiš-
h jei teroristų gynėjų teigimas 
asiteisins, nusikaltėliai būsią 
lisiami. Kalėjimo direktorius 
IViirtenbergo) jau atleistas, o 
/'ūrtenbergo teisingumo rninis-
ris pasitraukė iš vyriausybės. 

Tragedijos atomazga baigta 
K.5 pagrobtojo vokiečių ūkinio 
eikėjo, ekonomisto Hans-Mar-
in Schleyer mirtimi. Spalio 19 d. 
astas automobilio bagažinėje jo 
avonas. Tyrimai išryškino, 
:ad jis buvęs trimis šūviais nu-
įdytas X. 18, ką tik teroristams 
uvus. 

Tragedijos paslaptys 

Teroristai pasižymi nepaprastu 
yžtu. Tai tragiški asmenys, pri-
>ažįstą kitų žudymą ar nusižy-
iymą. Teroristų vadovė U . Mein-
lof gegužės mėn. prieš savo teis-
ną kalėjime pasikorė. Kitas jų va
las dabar nusišovė. Taip atsira-
o Baader-Meinhof teroristų sam
ulis, dar vadinamas Raudono-
ios armijos padaliniu. 

Šiuo metu išryškėja daugelis 
aslapeių. Kuriuo būdu Baader ir 
laspe, labai griežtoje apsaugoje 
ūdami, gavo ginklus, rastus prie 
ivonų? Iš kur jie patyrė apie 
.ufthansa lėktuvo išlaisvinimą? 
lodėl visi keturi žudėsi tuo pa-
iu metu? 

Ir kiti klausimai verčia juos 
arplioti, lyg gerame kriminali-
iame romane. Kas gi tie Luf-
tiansa lėktuvo grobikai, kurie a-
abiškai įsakinėjo lėktuvo vado-
ams? Tiesa, jie dangstėsi arabiš-
omis pavardėmis: Harda Mahu-
lud, VValter Mohammed. Jie esą 
; Libano, palestiniečiai kovoto-
li ir tarėsi su Palestinos laisvini-
no organizacijos atstovais Kipre, 
^odėl arabai reikalavo paleisti iš 
alėjimo 11 vokiečių teroristų? 
>agaliau iš kur atsirado vokiečių 
eroristų šalininkai Italijoje, Pran 
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Ter< 
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J i s anksti prisijungęs prie vienuoli 
letrukus buvo jų pasiųstas į Ameriką j 
alavimo darbui. Be k i tų įvairių pare 
am buvo pavestas redaguoti lietuvis 

Nors ir būdamas šiek tiek siurksčic 
urėjo be galo švelnią i r jautrią sielą. D 
no ir iš nepaprastai didelės pagarbos 1 
ėsi sunku net ir sielovados patarnavi: 
jasirodydavo, kad žmonės eina prie šv 
>s be tinkamos pagarbos, gal ir nevertai, 
lavo. Išpažintį jis norėtų pravesti tobu 
caip j is pats eina.. 

Kai tik buvo galima, nuo t ų parei 
iė. Tik vienu dalyku talkininkavo: jis 
70 Sumą sekmadieniais Marijampolės 
įyčioje. Čia jis giedodavo savo gražiu 
r savo mėgiama lotynų kalba. J o rimt 
» v y z a labai derinosi su pamaldų diding 

Šiaip vis broliai buvo idėjiškai įel 
ėsi apaštalauti. Kai prasidėjo vėl Sen 
įtostogaujantijei buvo išvykę, juos le 
iieniais ligonių lankyti. .T:e oidavo po di 
ijoje aprašytieji apaštalai, kada Kriste 
ūuntes po du bandomai veiklai. Jie n 
..-.r-̂ o cr,r;.-ir,5 ^r buvo pasiruošė visaip 

r- r rr^s'.ar.il.am žmogui Jie norėje 
są i r v»ųjr, pas Uo^ųsu i ^Brit*jn«i 

• 

iEDIJOS ATO« 
oo WeU iUapi, piHfttirrią ir 

IMMBMAS GALVA 

ir kituose Europos kraš-
. 19 darę susirinkimus ir, 
ryšium su vokiečių tero-
rtimi? Xodėi pradėtas te-
ryiiuje ir kituose Prancū-
estuose? Ar tai yra tarp-
teroro organizacija Vaka-
poje? Kas gi remia jos 

ktuvo išlaisvinimas 

į>aigtos tragedijos pastara-
mas prasidėjo Koelne, kai 
i K . 5 pagrobė žymų vo-
dconomistą Schleyerl Jie 
> auką paslėpti tankiai 
itame krašte ir nežinia 

sumetimais jo palaikus 
į Mulhouse, rytinę Pran-

lansos lėktuvas vežė kelei-
panijai priklausančią Ma-
alą atostogauti. Keturi te-
grasindami ginklars, pri-

ktuvo kapitoną, kuris vė-
ro nušautas, skristi į Jung-
bų emkatą. Dubai lėktu-
ruko 60 vaL Tuo metu 
o ultimatiniai grasini-
sroristai, pasivadinę Seg-
ausner komanda, reikala-
isti 11 teroristų, kalinamų 
okietijoje ir 2 palestinie-
ilinamus Turkijoje. Ūki
as pasiųstas Vak. Vokieti-
ausybei ir Paryžiaus dien-
"France - Soir". Jei nebus 
iti minėti kaliniai, sumo-
i miL dol. ir kiekvienam 
i po 43,000 dol., bus nu-
tėktuve esą keleiviai ir įgu 
iso 86 asmenys. Emirato 
apsaugos ministerio šeiko 
Rašid al-Maktum derybos 
vo paleisti bent moteris ir 
buvo nesėkmingos. Tuo 
yko įtempti tarptautiniai 
mai išgelbėti teroristų au-

ristai nutarė skristi į Pie-
?ną, bet jo vyriausybė neį-
Jie nutarė vykti į Somat 
inę Mogadišu. Somalijos 
ybė palankiai vertino 
įsa lėktuvo keleivių ir įgu-
lbėjimą. T į uždavinį pui-
iko jau nuo >I9^2 m. ruo-
Vak. Vokietijos ypatingas 
kovoti prieš teroristus. 

vyriausybė 
ristais, ta : 
D. Payot, 
jui. Savo 
susitarė su 
Pietų Jem 
Vietnamo 
nesuteiktų 
nėtų krašt 
kietijos pr 

Kancler 
nepakluso 
nijos vyrij 
vą pagrob 
mus palei 
sumokėti 
ministerii: 
Vokietijoj 
pasitikėjir 

Lėktuvi 
kietijos g) 
t a Tiesa, 
dytas ir 1 
sustabdyt; 
Schmidta; 
tage: " T 
šalinta.** 
teroristų: 
gūsių ur 
Rimta ko 
vyksta. 

Tarptauti 

Kova p 
tautinė, 
junga kr< 
rių ryšiui 
kapitono 
rimtų ta: 
voti prieš 
du ji gra 
nį lakūn 
retorius 
ko su są 
LapkricK 
numatyti 
klausima 
šio klaus 
spartinta 

Anard 
ra tarpta 
dyti kovx 
telieka p 
zaciją ir 

sukėlė 

cčių VN-riausybes ryžtas 

syerio pagrobimas 
įtampą, o ją dar padidino 
nsa lėktuvo patekimas į 
ų rankas. Opozicija kalti-
:. Vokietijos kanclerį Hel-
Amidtą neveiklumu. Pa-
ų giminės ir net 42 proc 
ės g>ventojų reikalavo 
i teroristų reikalavimus, 
vyravo nepaprasta įtampa, 
ris delsė. Vak. Vokietijos 

Nato pri< 
rų Vokie 

— Ai 
moterų, 
65 m. ai 
našlės. 

MIRTIES 

tos steigt* i r 
[ rmajamaps i -
gu, Chicsgoje 
a s dienraitis. 
s išvaizdos, pB 
a savo jautru-
Merui jam da-
IU teikti. Jam 
mtoe Komuni-
ir tas j j jaudin
ai, pilnai, taip, 

jų jis atrtpra-
lažnai laikyds-
parapijos b c i -
r stipriu balsu 
i ir iikiimingm 
rmu. 
ktr int i ir ver> 
oš laikas ir visi 
Lsdavo ^*kma-
, kaip Rvange-
i buvo juos ia-
Aesi į ligouiae 
padėti jergaif 
eiti ir (kslėJU, 

dar neleido — ten 
šiems. I r ten turės 
tokiems atvejams r 

Brolis Antanaf 
nizuoti iškalbos lai 
Pijų vadovauti toms 
biai gerbė ir stengi 
vaizdą jis buvo beve 
atveju jis kartais p 
Stipresniu trinktelėj 
jis i r nukentėdavo -
nors ir ne jam jis 
davo ir šypsodavos 

Brolis Ylius pi 
tą kalbą pietų meti; 
daug pasekė tėvu 1 
muzikos kambary, 
klausėsi tėvo Pijaui 

Kitai kalbai ps 
stosi akivaizdon ar 
nau prikalbino Kai 
Jhii ir pradėjo savi 
rašė savo kalbą ir 
ly t i , kad nebūtų tei 

Užtikęs jį beva 
Sį kar tą vėliau i i P 
skai tė j am savo kū: 
šokių rūpesčių, ir ji 
pabaigoje trumpai 

— Na, gerai — 
Karuža jau hi; 

iŠ tos sakyklė i^ ir 
ji nukreiptų. Kai, j 
4»r IIHH. Prs p< 
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IAZGA 
ungtines Tautas 

vedė derybas su tero-
rininkaujant šveicarui 
žmogaus teisių gynė-
keliu V a L Vokietija 
Vlžirijos, Irako, Libijos, 
no, Šiaurės Korėjos ir 
vyriausybėmis, kad jos 
globos teroristams. Mi-
\ vyriausybės Vak. Vo-
š\-mą patenkino, 
o nervai atlaikė. Jis 
teroristams, kaip Japo-
usybė, tenkinusi lėktu-
LSIU teroristų reikalavi-
i teroristus kalinius ir 
5 mil. dol. Ten įvyko 
kabineto krizė, o Vak. 

Himtit* ? A 

Jėzus Kristi 
apaštalus. Vi« 
ž%'ejų tinklo, 1 
vų, trečius \ 
čių ir abejoja 
nieko gero ne 
lėjos. Bet at 
kaip jis paša 
mok"nius Pet 
drieių: "Eikil 
padarysiu, kai 
jai žmonių" 
paklausė, kas 
iš ių, bet tuc 
t 'nklus, sekė 
kė'"c jo žocžia 
juo žmonių 
dviejų brolit 

, juos vadovai sushprejo gyventojų p e t r a s ^ ^ 
as savo valdžia. , 

į vadovu, nes, 
išlabvinus Vak. Vo-; b ū d o i r D a s t 0 

rentojų nuotaikos paki- { i m a s Kr^t-jj 
Schleyeris buvo nužu- t v e r r n jn<ras i 
jroristų veikla dar ne- g o s _ -^ m i r 

Tikėjimas 
Dievu, savo 
savo Išgelbė 
tojo žemėn I 
las buvo keli 
ti, tikint ir v 
nius, kuriuo* 
jimas — tai 

iė kova prieš terorizmą Į girdimą Die 
mas tikėjime 

. Vokiečių kancleris H. 
X. 20 pareiškė Bundes-
rorizmo grėsmė nepa-
/yriausybė paskelbė 16 
10 moterų ir 6 vyrų, bai 
versitetą, paieškojimą. 
a prieš terorizmą tebe-

nime. Tai iš 
nimo forma, 
dėsniu ryšiu 
vu, su mato: 
ir prisiėmime 
vo gyvenimo 
ties, kuriai p 
tos žmogiško 
žmogiško gyv 

Tikintysis 
klaidos, bet 

ies teroristus yra tarp-
arptautinė lakūnų ša

ipėsi į JT gen. sekreto-
į su Lufthansa lėktuvo 
nužudymu ir reikalavo 
ptautinių pastangų ko-
terorizmą. Protesto var
ino paskelbti tarptauti-
\ streiką. JT gen. sek-
Kurt VValdheim suti-
ungos atstovais tartis. 
22 d. JT darbotvarkėje 

I lėktuvų pagrobimo j lonės, kurią 
Galimas dalykas, kad teikia pats 

mo svarstymas bus pa- Dievu susiti 
venime, žm 
vo siekimu* 
priemuonių 
siekti. Tokį I 
ras su Andi 
parodė Jokū 
broliai, kur 
nuo žvejybo: 
tu su tėvu 

i lija kalba: " 
j Įis pamatė ki 
jaus sūnų JI 
laive draug 
Zebediejum 
lus, ir paša 
tuojau palii 
kė jį" (Mt. 4 

Susitikimi 
yra labai s; 
mas. Tik žn 
vas iš jo ne 
ir teikia ma 
jis šaukia 
krikščionį, r 
vo misijai a 
vu :, nereikė 

istų teroristų byla jau y-
rtinė. Terorizmui suval 
ti prieš anarchistų jėgą 
tnaudoti stiprią organi-
arine jėgą. 

štankiniai pabūklai Vaka-
ijoje 

erikoje >Ta 12.7 mil. 
turinčių daugiau kaip 
ižiaus. I š jų 53,% yra 

reikia būt i dar geriau pasiruošu-; \ 
veikti ta ip, kaip šventas Raštas 
įrodo... 
Ylius ėmėsi inicaityvos suorga-

inimo būrelį. J is prisiprašė tėvą i 1 
jų pratyboms. Jis tėvą Pijų nuosta- j 
n jį pamėgdžioti. Tačiau savo iš-
k kopija magistrėlio. Gal t ik vienu i 
sidarydavo panašus j tėvą Pijų — į I 
mu durų. Už tą vieną vyriškumą \ I 
- magistrėlis prie jo ir prikibdavo, į < 
>riklausė. J is švelniai atsiprašinė-, ' 

masis pasakė gana gerai paruoš-
iš lektoriaus sakyklėlės. J is ir čia • 
ijum. Per t raukos metu, susirinkę 
o kalbą nagrinėjo ir visi atidžiai 
vertinimo. 

sakyti t rūko savanorių. Kaip čia 
ivyskupo ir kitų žymūnų. Paga
ilą, nes jis jau rašinėjo laikraš- Į 
ai pasitikėti. Karuža atsidėjęs pa- j 
»škojo progos tėvui Pijui perskai-: 
kokių herezijų. 

?antį prie "antrojo stalo", grįžusį | 
tašinės, prisėdęs prie jo, Karuža 
irų. Atrodė, jo galva buvo pilna vi-
\ nelabai klausėsi jo skaitymo. Tik 
>asakė: 
takyk visiems tą savo kalbą. 
ro daug kartų skaitęs pietų metu 
pnprat.es pn* klausančiųjų akių, į 
:P?" « J?t- J's nf-Kiaėdo, visi sužiuro 
t) pasikrtipfs pasUbūra^c s vrk> 

tandelti 

IKĖJIMO TVIRTOVĖ 
is keistokai rinkosi apaštalus ir vėliau special 

šventuosius. Kaip šv. Jonas ss 
'pats Jėzus jais neisitikėjo, 
jis visus pažino; jam nereik 
kad kas liudytų apie žmogų, 
jis pats žinojo, kas yra žmogv 
(Jn. 2, 24 — 25). 

Tačiau žmogui re'kia tikėji: 
kad jis galėtų paklusti Jėzaus 
Dievo kvietimui, kad jis ga! 
imtis jo misijos, kad jis sugel 
sekti jį ir net sekti jį iki m ; i 
ant kryžiaus. Čia ir yra tikėji 
dvasinis pagrindas, čia yra su: 

' (Mt. 4, 20), jti-ikimo su Dievu išdava žmog 
is ir panorė'e e'ti su \ gyven'me ir jo nusiteikirm 

mokyti. Toks šių ' ateityje daryti Dievo darbus. 
[ tikėjimas padarė į yra ir tikėjimo tvirtybė, kurios 

, palaužia nei persekiojimai, 
kančios, net nei mirtis, nes t ' l 
mu susijungimas su savo Kū 
suteikia jėgų nugalėti žmogiš 
silpnybes, žmogišką mirties ba 
ir pasitikėti Dievo karalystės i 
teisybės laimėjimu. 

Nereikia manyti, kad apa 

?nus pašaukė nuo 
dtus teisiog nuo tė-
fė\ iš nepasitikin-
nčių žydų, kuriems 
įgalėjo būti iš Gali-
kreiptinas dėmesys, 
ukė pirmuosius du 
rą ir jo brolį An
ie paskui mane; aš 
d iudu būtumėt žve-
(Mt. 4, 19). Jie ne-
jis yra ir ko jis nori 

)jau "Juodu, palikę 

paskirtas apaštalų 
nepaisant jo karšto 

vumo stokos, jo tikė-
ni buvo tvirtas ir iš-
ki gyvenimo pabai-
ties ant kryžiaus, 
vra susitikimas su 

kūrėju, savo Tėvu ir j la' neturėjo abejonių, kai r 
tojų. Jėzaus, atsiųs- J aplink save tiek daug netikėji 
Dievo Sūnaus, moks- pasipriešinimo, paties Kristaus 
as, kuriuo reikėjo ei-! sekiojimas ir ner jam gras; 
ykdant tikėjimo dės- j mirtimi. Ir tai buvo ne iš bet 
l Jėzus skelbė. Tikė-įkio pikto žmogaus, o kaip ti 

atsakymas į sieloje ^utos vadų, kurie vaidino 1 
vo balsą ir priėmi- Jimo vykdytojus, nors buvo \ 
i pareigų savo gyve- i mainiški raidės ir savo pačių 

terpretacijos prievartos vykd 
jai tautai ir paskiriems žmoni 

Ne be re'kalo apaštalas T e 
mu Jėzumi Kristumi k l a u s ė : "Viešpatie, mes než 
is jo mokslo, kaip sa- ' me> kur tu eini; kaipgi galim* 

vadovaujamos min- n o t i k e ! i a ? Jėzus jam tarė: 
įlenkiamos visos ki- k e , i a s ' tiess ir gyvenimas. N ė 
s mintys ir visi kiti n a s neateina pas Tėvą, kaip 
enimo troškimai. | f* mane... jau dabar jūs jį ( T 

pažįstate ir matote... Kas n 
mato. mato ir Tėvą" (Jn. 14, 
9). O žiūrėti į gyvą žmogų, 

tikrųjų nauja gyve-
kuri reiškiasi glau-
su nematomu Die-

nera apsaugotas nuo 
yra stiprinamas ma
jam neregimu būdu 

Dievas. Su žmogaus r i a m e v e i k a Dievą sregimais 
bais, pavyzdžiu, stebuklais, 
kia matyti nematomąjį Dievą 
ris žmoguje, reiškiasi šventų; 
kankinių už tikėjimą darbais. 
tingai Dievas reiškėsi ir te 
reiškia savo Sūnuje Jėzuje 
tuje, ku r s buvo ir tebėra jo di 
kas paveikslas, nežiūrint, ar ji 
veno anuo metu žmonių t 
ar jis veikia šiuo metu savo 
nyčioje. Tikėjimas Jėzuje Ki 
je parodo Kūrėją, Dievą ir i 
gaus gyvenimo tikslą. A. 

kime dvasiniame gy-
ogiškoje veikloje, sa-
ose ir tinkamiausių 

pasirinkime tikslui 
tikėjimą parodė Pet-
riejum. +okj tikėjimą 
bas su Jonu, du kiti 
iuos Jėzus pasišaukė 
> tinklų, taisomų kar-
Zebediejum. Evange-
Eidamas iš čia toliau, 
itu du broliu, Zebedie-
cūbą ir jo brolį Joną, 
e su juodviejų tėvu 
betaisančius savo tink 
ukė juodu. Juodu gi, 
:ę tinklus ir tėvą, se-
,21 — 2 2 ) . 
is žmogaus su D.'evu 
ivitas žmogaus veiks-
logus nežino, ko Die-
>ri. Dievas viską žino 
lonių atlikti tai, kam 

20,000 MALDININKŲ 
PATIMOJE 

Daugiau 20.000 tikinčiųj 
visos Portugalijos i r kitų į 
pos kraštų dalyvavo Ma 
apsireiškimų Fatimoje šešu 
s int ies metų sukakties mi 
mų užbaigimo iškilmėse. 
dininkų minia su fakelais 

paskirą apaštalą ar 'dunakt į palydėjo Dievo Mo: 

let žydą ar pagonį sa- statulą iš didžiosios švent 
tlikti. Jėzui, kaip Die- j mažąją koplytėlę, pasta 
;jo tikėjimo, šaukiant iMarijos apsireiškimo vieto 

yskupas . kas čia toks kalbės. 
Valdydamas savo rankų drebėjimą, Karuža 

niu balau stengėsi dėstyti, kokia didelė jiems laimė 
ryventi po tuo pačiu stogu su Eucharistija. J i 1 
yčios altoriuje pasidarė jų gyvenimo dalininke -
uos stiprina, ji juos veda, ji juos saugo... 

Toliau Karuža ėjo į vaizdžius palyginimus, 
nindamas graikų Homero aprašytas dešimties t 
3-disėjo keliones ir klaidžiojimus, grįžtant iš T r 
)očkus jau skambina kaip pianistas. Dar didesnius 
iainų ir nejučiom patekdavo į pavojingas vandens 
*es. Tik jis jų žavėjimo nesiklausė, bet sekė di< 
čio Orfėjaus giesme ir buvo išgelbėtas. 

Kai susirinko j muzikos kambarį aptar t i , ti 
Pijus atrodė nepatenkintas. Pradžia buvusi labai į 
bet kalbėtojas toliau padaręs perdaug drąsius p a 
nimus su senovės graikų mitologiniu dievaičiu < 
jum. 

Vienuolija skatino pažinti visus savo suge 
mus ir polinkius, juos išvystyti ir geram panau 
Karuža jau daug ką bandė. J is bandė šią žiemą išn 
pianinu skambinti. Nepadarė daug pažangos, no: 
kantriai pradžios bandymus nešė. Tuo tarpu fc 
karo. Ne vienas ten žuvęs, kai užsiklausydavo n 
gebėjimus muzikoje parodė brolis Nakas. 

Vėl atėjus vasarai, Čia gyvenimas darėsi d a r 
resnis ir jvairesnis. Stebinčios akys gal pastebėjo 
ruž<»s kitus sugebėjimus. Vieną rytą pas jį a t ė jo 
gistrėlis ir pasakė, kad jis norėtų paskirti jį vyrii 
servitorium ypatingiems svečiams priimti ir t a r ė 
juo, kūnuos vertėtų skirti jo padėjėjais. 
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DAUGAS, šeštadienis, 197? m. lapkričio mėn. 5 d- Į nijos koncertuose, Gmadiftn 0 -
įpera Co. ir Karališkos Kanados o-H 
peros pastatymuose. 

Solistė A. Kiaulaitė, labiau ži
noma savo dainavimu šiaurės 
Ne\v Jersey ir \ e w Yorko lietu
viams, yra baigusi Rutgers uni
versiteto muzikos mokyklą. Dai
navimą papildomai mokėsi Julli 

M ŪSU KOLONIJOSE 
East St. Louis, Illinois Philadelphia, Pa. 

VIENINGAI DIRBANT — 
GRAŽŪS REZULTATAI 

RUDENS VAKARAS 

Senai yra pastebėta, kad Phi-
Derliaus šventė gražiai praėjo, ladelphijos Lietuvių namų vado-

Siuo parengimu rūpinasi mūsų vybė stengiasi vietos lietuviams 
moterys, vyrai tik talkininkauja, surengti stambesnius kultūrinius 
Mes labai norėtume metų bėgyje renginius. Ir $ šeštadienį, lapk-
suruošti daugiau parengimų, betįričio 5 d., Lietuvių Namuose, 

— i i 

- OPPORTIMTIEb 

H A S T E D DEALEKS to uiMall 
sprayed i o a m insmarion in o ld & 
new boMdhrgs. Tremendous e n e r g y 
saver. E v e r y home and bui ld ing 
owner can a s e i t , and can s a v e up 
to 5 0 % of the ir heaung bills. W e 
are the on ly manufacturer t h a t 
trains how t o instal! with o n t h e 

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

mums labai trūksta menininkų, o 
kartais ir žiūrovų. Iš didesnių ko
lonijų menininkų pasikviesti ne-

2715 E. Allegheny Ave., įvyks ne
eilinis rudens vakaras - pobūvis. 

Koncertinę vakaro programos 

Job training and bv factory ex-
ard muzikos mokyklose, Hunteri perieneed mstallers.No fees of any 
kolegijoje ir kitur. Dabar, gavusi j įįnd. We are interested only in 
stipendiją, dainavimą toliau stu-1 selling tbis foam ir.- n that we 
dijuoja Philadelphijoje. Ypatin- manufacture. Can be applied all 

pajėgiame, nes juos pasikvietus dalį atliks iš Kanados atvykęs so-
r akuotume deficitu, kurį mums iistas Vaclovas' Verikaitis su muz. 

išlyginti. To- j o n u . Govedų. Prie jų prisijungs 
čia dar negirdėta jauna daininin
kė Angelė Kiaušaitė. 

Solistas V. Verikaitis čia yra 
£"?? kiek pasireiškęs prieš keletą metų 

su "Aido" mergaičių choru, ku-

dėl visus parengimus ruošiame 
savomis jėgomis, norėdami kuo 
daugiau gauti pelno, kuriuomi 

mūsų veikiančias lietuviškas ins
titucijas. Mes pas save teturime 
tik vieną menininkę, baleto spe
cialistę Ireną Gintautienę. Ji, bū
dama labai paslaugaus būdo, nie
kuomet neatsisako mūsų progra
mose dalyvauti su visomis savo 
baleto studijos auklėtinėmis. Ir 
šiemetinėje mūsų Derliaus 
šventės programoje jos auklėti
nės pašoko šiuos baleto dalykus: 
1. Demonstracija, muzika Bacho; 
2. Vaikystės prisiminimai — Šu-
manno: a) svajonės; b) prie židi
nio; c; medinis arkliukas, d) per 
daug rimties; e) baimė ir f) poe
te kalba. Ištraukos iš Paganini 
—Rachmaninov, a) meilė ir b) 

Atagio. Valsas Nr. 9 - Šopeno, 
šokiai iš baleto Don Kochoto — 
Minkus, Seąuedillas, šokis su vė

duoklėm ir šokis su tamburinu. 
Laukinis pony —Gottschalk 

ir užbaigai Graikų šokis. 
Šoko šios amerikoniukės: Bec-

ky Burstadt, Debbie Borgard. Su-
san Gagės, Laura Howard, Debbie 
Moore, Glennis Morgan, Lieda 
Ripple, Stacey Goldsmith, Sally 
Ilohn, Alvina Quick, Karen Sta-
war, Cheryl Choat, Lisa Bar-
gard. Debra Kucker, Dawn Sta-
I * 

Jaunosios šokėjos ne tik, kad 
gražiai pašoko, bet ir scenoje mir 
gėjo, tarytum peteliškės, su mar
gais, kiekvienam šokiui pritai
kintais kostiumais. Kiekvienu at
veju kostiumais pasirūpina I. 
Gintautienė. Čia jai daug talki
ninkauja šokėjų mamytės. 

Prie parengimo pasisekimo 
daug prisidėjo aukotojai: dr. ir 
ponia Laučiai, A. Vaitkus, Kiku
čiai,. J. Klevvis ir Joana, P Fiše-
rienė. Dovanų dalimo bilietų bu
vo parduota daug. Taip pat buvo 

riam jis ir vadovauja. Su nekant
rumu dabar jo laukiama kaip so
listo pilname koncerte, ypatingai 
žinant jo šakotą muzikinį išsila
vinimą ir kaip solisto vokalinę 
praktiką ne tik lietuvių kolonijo
se šiaurės ir pietų Amerikoje, bet . - . ;̂  ; , OODGE 
ir Kanados radijo bei televizijos j 7340 So. Westera 778-8300 
programose, Toronte Filharmo- į in»imiHlilitimiHllitltllMHllllff!Hltlimi 

gai jos čia pasirodymu domisi 
vietos lietuviškasis jaunimas. 

Koncerto pradžia punktualiai 
7 vai. vak Puikus 5 asmenų kon-
tinentalinio stiliaus orkestras šo
kio sūkurin įtrauks tiek jauną, 
tiek vyresnįjį. Nenuostabu, kad 
šiuo rudens vakaru yra didelis 
susidomėjimas, tuo labiau, kad jo 
pelnas yra labai reikalingas Lie
tuvių namų išsilaikymui užtik
rinti. 

V.S-S 

iiiiiiiiiiiMiiiitniuimiinifiniiuiHiMiuut 
MAŠINOS 

JURGIS RBKUS 
Parduoda naujas ir vartotas mašinas 

|tllllllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIUIII1llllllilllllllllllllHllllllllllitHIIIII1ltlUHIIIIIUI£ 

| INNERSPACE CONSTRUCTION COMPANY 
H 700 S, Western Ave., Chicago, III. 

year roand. Write: 

I>fPEBLVL OOATTN'GS A N D 
C H E M I t Y L S 

4700 Wissalri< ru.n. Ave. 

Philadelphia, P-a 19144 

Mr . Warren — (215) 844-0706 

mscEixA>Eors 
iiiuiiumituiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiii 

OTUTŪHM J LIETUVJI 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 406* Archer Ava. 
Ctteafo, HL 608S2, telef. 927-5980 
jHiHimiiiniHiniiiiimnHiiHtiiiiiiiiiiiiii 

E E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 4"Ą kamb. 
mūr. "raised ranch" namą. Ceotr. 
oro vėsinimas. Įruoštas rūsys. Kera
mikos vonia. Visur kižrmai. Garažas. 
59-ta ir Kolmar. 73S-5641 

Naudokitės proga 
St. Petersburg Beach, Floridoje, 

800 pėdų nuo Meksikos įlankos, savi
ninkai parduoda 3-jų butų namą su 
baldais, kilimais, virtuvių įrengimais, 
oro vėsintuvais. Arti: š v . Jono baž
nyčia, mokykla, krautuves, valgykla, 
skalbykla, pliažas. Kaina $82,000. Ga
lite perimti banko paskolą. 

Suinteresuotieji skambinkite. 414 
—-245-6024 ar rašykite: R. Ditkus, 
P. O Box 28, William~, Bay. Wiscon-
sin 53191. 

B E A L E S T A T S 

Naperville savininkas parduoda. 
3-jų miegamų kedro medžio "tri-
levėl" namą. 2 metų senumo. Pui
kioj vietoje. Grat galėsite užanti. 
Kaina $66,700.60. 

skambint 357-4441 

Parduodamas 2-jų botų po 4 kamb. 
mūr. namas. Naujai dekoruotas. 220 
V elektra, naujas karštu vand. apšil
dymas. Antrą aukštą galima tuoj už
imti. 72-os k Rockvreti apyl. 

Skambint 776-8031 

19% _ 20% _ so% pųjiao mokėsit 
ai apdraudę 
UBo fm 

•gnies ir automo-

F R A N K Z A P O L I S 
2200% Wejt SSUi Street 

Cbicago, Illinois 
TeL — GA »-8«54 

6 kamb. mūr. bungalow. 67 ir 
Spaulding. Galimos pajamos. Tuš
čias. $24,000.00. 

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

Skambint 436-5990 

I 
KITUOJAME LANGUS IR IZOLIUOJAME NAMUS. 
ATLIEKAME VISUS NAMO REMONTO DARBUS 

IR TAIP PAT DAŽOME. 
Atliekame "Code Violation" pataisymus. 

J o k s darbas nei per m a ž a s nei p e r didelis. 

NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

innifmuiiiiatuiuuiuitniiiiiuiiiiHiuiHH 
TELEVIZIJOS 

M I G L I U i S TV 
Spalvotos tr Paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 6 9 & S t , teL 776-1486 
iMUMMUUUIUUUillHIHiMUHLniHIIIIIIHI 

Ofiso icl. 238-5555 
arba kreipkitės j Antanę (Teny) Butkų ttl, 434-1094 I 

Mūsų tarnautojai kalba lietuviškai § 

"lllMilIlIlIUIIIIIIIIIiilIlIlIlIlIMIIIIUIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIHiyUIlI 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir v?sknojame 
visų rfišia grindis. 

J. BUBNYS — JeL BE 7-5168 
= iiiiMty muHiimiiyiiiiiH i mminimnim 

5 , V K K A G E KXP^ESS AGEJiOT 
MARIJA NOREIKBENE 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
pageidaaia-ttos geros riišiea 

Maistas & F.aropos sandeliu. 
W. 89 St., f s-.cago, m. 6O620 

TEL. — \ 5-2TS7 

HARQT.XTTE PARKE 
12 metų mūras, 3 miegamieji, 1]Ą 

vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
šildymas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

BCTC NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimaa 

Valdymas 
Dr—J—i — Iaeone Tax 

Notarialaa — Vertimai 

B E L L REALTY 
i. B A C E V I C I T S 

6455 So. Kedde Ave. — 778-2233 

entii 

^mammmmmmmmmm 
A L E X A U T O R E P A I R 

C0MPLETE BO0Y - FENMR 

TAIPGI IR DAŽYMAS 
Turimo patyrimo ažsienio ir 

5757 S. Kedzie, CftlcagO: III. 60629, TeL 4 3 6 4 6 1 9 
Savininkas ALEX KUN1SK3S 

f 
:rc Laimes šulir.y?, ir !o4a;p-pat ' L Jt „mm\į£Sg^***"*** 
buvo gauta rekordinis pelnas. 

Pasibaigus programai, parengi 
mo dalyviai vaišinosi skaniais 
Grybinienės V., Kemežienės V., 
Mogenienės M. ir Grigoravičie 
nes M. paruoštais pietumis ir gai 
vinosi kava ar šaltais gėrimais. 

Prie pietų ir saldžiųjų užkan 
džių paruošimo produktais prisi 
dėjo Kriščiūnai, Vaitkuvienė ir 
Grigoravičienė. Suaukotas mais 
tas nemažos reikšmės turėjo prie 
pelno padidinimo. 

m " » • » • 

Visiems apylinkės lietuviams 
vieningai dirbant, Derliaus šven 
tės parengimas davė .per 500 dol. 
gryno pelno. Veik visas pelnas. 
paskirstytas mūsų lietuviškųjų 
institucijų veikimui paremti. 

/. Juodakis 

!imiwtfHrHiimnriiniiHimimiitinnimn 
ftAM* APŠILDYMAS 

Talaaa seaas tr sudeda naa<as pev i 
ftas. Pigiai iiralaa fciinei alTrtnius tr 
>.~n*krh* OJi ęmįm. įdeda w*m* tf-
i*la»iw, Kjelptls — 

A. BANYS — TeL 447-8806 
imntffliiinmtnnHtnnnmtiHiimiiiiiiti 
4imirnimw»HrHmHHHiwimninwini 

M o v i N G 
"FT f̂tNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktas. Ir B toli įmesto lei-
i;mai \r pi m* apdrauda 

TEL. — WA 5-806S 
nintfNiHfnnitnnftvn 

• I H » l i m M M M 
JL^imoka sialbt^ 4MC DRAUGE. 
BSB fm pkĮrHMualai skaitomas u> 
ruvių dkmrmitis, jfi tkeftum) kal-
r. * yru T^aetmi p rinito amo* 
'-"•• ' • • • • - ' - » - r « , J i w « i a — n 

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
IR KITAS ŠALIS 

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

džiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno medžiagos moteriškai eilutei; J 
moteriŠTcas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mo
teriškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 46 ang
liškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su įaudimn "Ali 
wool made in England". 

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo iSĮį»iAvmjf 
$180.00. 

I ši siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų svorio. Gali b&ti 4 
m. medžiagos. 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokios prekės. Že
miau siūlome keietą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau ss 
įskaičiuotu muitu. 

Dirbtinio minko kailis moteriškam paimi . . . $80.00 
Jeans "Wrangler", vyriškos arba moteriškos . . 40.00 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 27.00 
Geresnis nertinis 32JI 
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos . . . M§ 
Tights 3J0 
Vilnonė medžiaga sukneiei 24J0 
Crimpleno medžiaga suknelei KM 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostnanėlhfl . . 30.00 
Nailono apatinis t^M 
Nailono marškiniai . UJO 
Geresni marškiniai . . • 154t 
Vilnonė skarelė H«** 
Lietsargis teieslopic • & • 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei S0J0 
Geresnės rūšies medžiaga eilutei ••-•• 
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei . . . • HM 
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persnmtimo 

išlaidoms. ^ 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia

me palikimus į Lietuva ir Idtas šalis. 

BALTIC STORES, LTD. 
11 Lozdon Laae, Btomlcyi Kect* Ecf1' 

TeL 01 4450 25$£ 

P U S M E Č I U I 
$»4.60 f! ieagoje 

$71.00 
Cfceroje 

(10/2C5/UM) 
Feosininkam$ auto apdraudė 

Amžius 6. a 80 m. 

Į. BIMSVIčnJS — 778-2233 
6455 Se. K^zie Avenne 

—»Jh»rtir Chicago? miesto leidimą. 
Dlrt» tr»*mle«tr Dirbu greitai, 
garaatuotai ir sa- - tujai. 

E L E F T B O S 
rfrJ>IM V» — PATAISYMAI 

K l A U D U r * PTJKPUTTS 
4S58 S. Wasfete*%w Ave. 927-3559 
mmtnmanm^»mMWmmiwm 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
setrę narrrą įrataiaynms. 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTION COMPANY 

Tel. — 847 7564 
Skambint p* t; vai. vakaro 

IIIHMIilIlIHIUintlIUtlHIIII 

Atdaras apžiū rė^mui sekmad. 
! nuo 1 iki 4 v. popiet 2-jų raie-
į gamų mūr. bungalow. 6441 So. 
Lamon Avenue, 

€3 ir Mozart. 6 kamb. mūr. $28,000. 
64 ir Rockwefl. 6 karrib. mūras. 

SS0.9O0. 
73 ir Ridunond. Marinis. $31,900. 
65 ir Fairfidd mūrinis 6 kamb. 

$35,000. 
71 ir Richmond. Mūrinis 6 kamb. 

$39,500. 
68 ir Tripp. Mūr. 5 kamb. $43,900. 
77 ir Pulaski. 5 kamb. mūrinis. 

$44,900. 
77 ir Kariov. 5 kamb. mūrinis. 

$46.900. 
43 ir Homan 5 kamb. mūrinis. 

$48,500. - . -
66 ir Tripp. 5% kamb. mūrinis 

$55,000. 
2-įą batą. 41 h- Campbell. $21,000. 
2-fų butą. 54-ta ir Ricbmood 

$23,000. 
50 n- Wasbtenaw. 2-jų butų medi

nis. $24,500-

Ieškome geros šeimos pirkti mūsų 
7 kamb. mūro namą. 3 miegamieji, 
Balionas, valgomasis, virtuvė, įreng
tas šeimos kamb., 1V2 vonios, centr. 
MO vėsinimas, "humidSfier", oro va
lytojas. 2 maš. garažas. Arti 67-os ir 
Pulaski. Mažiau $50,000. Skambint 

585-3469 

30 ' X 50' OFFICE SPACE 
SUTTABLE FOR 

Doctor • Dentast or Lawjers 
Office 

W21 help to remodel to snit ten-
ant. Zoned B-4 long term lease 
may be arranged. 

6807 W.63rdSt. f 376-4941 

PUIKIAME BOASa BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savtatakas 
parduoda 12 apartmentų n*™; Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
Viri 25% ant Investmento. Įmokėti 
$454100. Rašyti: P.O. B o s 14494, N . 
Pabn Beach, Florida S3468, V&A. 

Labai erdvus 2-4ų aukštų 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 mas. garažas. Maiųuatte 
Pko. 

Geras 
S butai ir biznis. Brighton Fks. Pa
skubėkite. 

S I M A I T I S R E A L T Y 

2951 *V.63rd Street — 4S6-7878 

VIENOK MAROOETTE 
PARKAS GRAŽUS 

n^tt t 
D S M S S I O 

a w a » M • • * • a» ta » • • ai 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBL1C 

rVCX>ME TAX SERVICE 
429» 6e. Mapfaap—i, teL 9M-70O 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMTN'IŲ i&kvletlTna,i. piltomi 

prunErrTBfis PRASTMAI ir 
kit»kw> blankai. 

VYRAI m MOTEBY8 

Reikalingas prityręs 

SIUVĖJAS ar SIUVĖJA 
europietiškų vyriškų rnbų 

.„ kraatavė|e^ 
Kreiptis — 

Sr. DAVID, Ltd. 
Water Tower Place 

885 No . Michigan Aveoae 
Tel. _ 787-6U1 

• • • • * • -

BILUNG CLEBK 
SmaJl office en\-iroatneat reauiras 
indtviduai to process bining. Typtag 

akiu a- defiirite reciairement. 
Please can Re» Groff 

543-9844 
TRi scREvr & Boaur MAK. 

C03CPANT. 
rmnois 

DEPEVD.\BLJE: 
UV&-IM H0US£K££RER 

some ehšld care. Gen. housework. 
Jjght cooking. Own room, bath. 
Salary open. References. Some 
Engiish necessary. Winnetka — 

441-6*66 

LIYE-III HOVSEKHPER 
Own room. Oiildren 5-12-15. Some 
cooking. Salary open. References. 
Some English necessary. Good 
home for rigSrt person. North sab-
nrb. 432-5182 or 787-5500, days. 

2-jų 

3-jų 

3-jų 

butų 

butų 

butų 

mūr. 

mur. 

mūr. 

2-jų butų mūr. 

PLUMBING 
Vonių, virtuve 4nkų ir vandens 

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
voBiios kabinetai Keramikos ir kt. 
pryteies. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalotrc elektra. Kreip
tis nuo 7 iki S vai. ryto arba po 5 
vai* vak 

SERAPINĄ* — 778-0305 _ 

imiimimiiMirniiiiiKiimmiiiniiiHiiiin 
fratrtt) preldii pniriUbkimas nebraa-

gtai i$ ainsŲ s a o r t i ^ 
COSBfOS PARCEI6 EXPRESS 

SlUKTIrfIA! Į UETUYA 
*3A3 S. Hakted St Cb**«»P> U*- « * • * • 

SSOI W. SSth St. OhicagD. V>\ '^29 
Tctef.: S25-.J7.ST — 2."^-:t320 

BWmumitmuniinninniiiiiuiuiuiiirHi 
HNIUilIlIlUUIlIlIlIi IIUIUHIIIIIIUIIIIIIU 

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

V"~-^ tafccaro 
IeL — t- 1882 vrtm 

60 ir RockwelL 
$32,900. 

71 b RockweQ. 
39.900. 

68 ir Talman. 
40.900. 

60 ir Fairfield. 
S41.900. 

68 ir Artesian 5 butų mūras. $43.500. 
45 ir Washtenaw. 6 butų. $44,900. 

Budraitis Realty Co. 
4243 West 63rd Street 

767-0600 arba 778-8971 

ŪVOOMOJAMA — Wtm f B P I 
! • • • • » • • • ' 

Baaom. Marąuette Pke. 6 kamb. (3 
mieg.) butas 2-me aukšte. Atskiras 
centr. Šildymas. Suaugusiems. Jokių 
gyvuliukų. Skambint W A 54742. 

Liuksus 17 metų "ranch". 2 auto 
mūr. garažas. Nupirkus tuoj galima 
keltis į gražųjį Marųuette Pką. No
rintieji prašomi paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms. 

Mūras. 2-jų ankštų, 6 kambarių, 2' 
auto mūro garažas. Gabių rankų gali 
būti atnaujintas. Marquette Pke. Kai
na $25,000. 

Svtems, švarus 2-įą batų 
pietų Brightcai Pke. Ahrmin. 
Atskiri gazo šildymai. Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. 

Didelis mūro bungakm ant plataus 
sklypo. Gazu šildymas. Marųuette 
Pke. $25,750.00. 

10 butų ,tvarkingas muro mntai 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar-
quette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų botų, gelsvų plytų. 18 aw> 
tų modernus namas ir ekstra didėja „ 
mūro garažas. Įrengtas, beveik''tre
čios butas, gražiam beismonte. daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

Biznio prdcybal, restoranui ar # 0 -
suL didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. 42^00. 

Gražus platus sklypas b garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

lietuvė mteris prižiūre-
t negalinčią vaikščioti, 47 m. amž., 
moterį. Gyventi vietoje, Brigbtrm 
Pke. Atskiras kambarys b* 
išlaikymas Sąiygas 
mMltĘM tarp 5 ir 7 v. • . 

KIXD GENTLE WOMA>* 
to assist semi-invalid gentį©-
man. 5-day week, go. Top I^y* 
References. Some English neces
sary. Light bousekeeping. Sko-
kie, HL 966-6025 after 6 P^L 

M « 

PART TIME 
U G H T JAMTOR1AL 

6 days per wk.. 4 feae. per <iay. 
| M 0 per 

CALL — 398-1781 

• 

Valdis Real Estete 
2C25WMtTlsiS<rM( 

Ttl . 737-7200 ar 737-8834 

DRAFTSMAN 
INK ON CUDIH 

Mušt speak EInglisb 
EMMET KENNEDY 

AND fJOMPANT 
11 So. LaSaBe St, Cmcago, H . 

CARPET IHSTALLER 
Wkh eaperteice. Year roond work 
for ąualified persooneL. 

CbD Riek befere 2 p. m. 

5 9 3 - 8 5 9 0 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

Išnuom. suaugusiems gražus 5 
kamb. butas C2-me aukšte) Mar-
rrnette Pke. Skambint po 5 v. v. M 
476-2929 

Btif£itoo Parite 5 kamb. 
butas 2-me aukite. Apšildomas. 
Skambint po 7 v. v. VI 7-

[snuom. 3-jų kaMb. apittd. 
su vonia. Marąuette Pke. 

Muimbint 4M4MM 

botas 

MACHINE OPERATORS 
We are looking for machine operators with at least 2 years of recent 
3xperieace operating industrial maeninery. Mušt be able to work any shift 
Good starting pay and complete couipany paid beneflts. K interested, 
please CALL 

5 3 4 - 2 1 1 0 . » x t . 3 1 4 
JOMSOK i JONNSOi 1A1Y PtOOtfCTS ©a 

rtfk Fofttf SMtfcę IHraoU 
Leadership Beyond Compliance 

An Eųual Opportunity Empioyer 

Isaaom S 
amž. žmeneme 

IruLsA nTflinic 
J-'ltyį gi".ijliukų. 

P a t i n i it,i^ild;*t. — yra i 
pečisi Arti t^cc '-

T^rautif 

*L£Sr3i2. 

GENO^AL FOREMAN 
Growing manufactarer of wgstewater treatment eųmpment deaires 
with a sobd background in fabricating aad wdding. Experience in machine 
siKjp and assensMy uestnMe. ApoScaot mns be setf-stertsr vrttb strong 
Ws*oi liki ųiMlilhn. 

We cflfer eacetloct salary asi bmoeCis, &s ««C «s ospom^ty xc įxx> 

http://S25-.J7.ST


• -

MOSU KOLONIJOSE 
Racine, Wisc. 

K A N A D O S 2 I N I 0 S ' D A U G A S ' šeštadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 5 d-

LB APYLINKĖS BALIUS 

Spalio 29 d. Kenoeha-Racine 
L B apylinkė suruošė rudens pa
rengimą Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje. Programą atli~ 
ko sol. Elena Blandytė. padai
nuodama dainų. Ja i akompana
vo Rima Kažemėkaitytė. 

Į skoningai išdekoruotą salę, 

kuris atlieka labai gražų darbą 
labdaros srityje. Lie*uviai. gyve
na Daytone ir apylinkėse, bei 

Hamilton, Ontario 
N . METŲ SUTIKIMAS 

Naujų metų sutikimui bilie-' 
draugai prašomi parerrr.i šią j tai j au gaunami kiekvieną sek- | 
rinkliavą. Jūsų suteikta au.<a pa-Į madienį po šv. Mišių parapijos 
sieks lietuvius, kuriems rekalin-!salėje. Prašoma iš anksto bilie-1 

ga pagalba. Duokime kiekvienas! tus įsigyti i r pasirinkti nume-
pagal savo išgales. Aukų rinklia- ruotą stalą. 

Iškilmės vėlinių pamaldose Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. 
Prie kapinių paminklo maldas kalba ktm. J. Pranskis. Matyti LB Chica
gos apyg. pirm. K. Laukaitis, pasauKeoų teisėms/ginti komiteto pirm. 
A. Regis ir sklypų savininkų d-jos pirm. L Giedraitienė 

Nuotr. P. Maletos 

KELIONĖS GRUPINĖMIS SKRAIOOMIS 
Atrodo, kad dar per anksti J daug ir visos jų pritrūko praeitą 

galvoti apie kitus metus. Bet no- i vasarą vietų, kad galėtų paten-
rint pasinaudoti papigintom' kinti visus norinčius keliauti. 
skraidom, patartina jau dabar', Tas tik rodo, kokį didelį pasise-
pradėti žvalgytis, kur, ir kada ir kimą turi čarteriai. 
kokiu būdu keliauti kitais metais.! Dabar čarteriais galima pasiek-

Nežlnia, kaip ilgai oro iinijos! ti ne tik Europą, bet ir Hong 
varžysis tarp savęs, norėdamos; Kongą, Manilą, N. Zelandiją ir 
pritraukti daugiau keleivių, o ke- net Rusiją su 3 dienų išvyka į 
leiviai tuo tarpu galės naudotis; Vilnių. 
ypatingai žemomis važmomis į! Čarteriai įsigali ne tik užjūri-
užjūrį. Bent šiuo metu skraidos I niame suspiekime, bet atsiranda 
iŠ New Yorko į Londoną kainuo
ja tik 20 dol. daugiau už skrai
dą iš New Yorko į Miami. Ži
noma, kiek nepatogu, kad nega
lima iš anksto rezervuotis vietos 
ir važiuoti į aerodromą su bilie-

ir vietiniame. Yra čarterių is 
Chicagos į Los Angeles, San Fran-
cisco, Las Vegas, Havajus ir C a -
ribų salas. Kai kurie jų apima ir 
viešbučio rezervacijas bei turi ki
tų priedų. Bet visų jų kainos, pa

tu rankose. Bet galimybė už 135, lyginus su reguliariomis linijo-
dol. nuskristi į Londoną yra pa
kankamai patraukli, kad atsi
rastų nemažas skaičius norinčių 
pasinaudoti Laker Skytrain pa
slaugomis. Bilietas atgal kainuo
ja dar pigiau —tik 103 dol. Bi
lietai parduodami tik Laker Tra-
vel Center New Yorke. 

Sekdami Laker linijos pavyz
džiu ir drauge konkuruodami su 
jais, nuo rugsėjo 15 d. TWA 
paskelbė "Budget" planą, pagal 
kurį kelevis nurodo savaitę, ka
da jis nori skristi, nusiperka bi
lietą iš Nevv Yorko į Londoną 
(ten ir atgil) už 256 dol. ir 
laukia, kada jam praneš skridi
mo dieną. Kitas pigus būdas, ku
rį siūlo TVVA, yra ''standby". 
Nusipirkęs bilietą keleivis eina į 
aerodromą ir tikisi išskristi, jei 
ne šiandien, tai -rytoj, kada at
siras . vieta,. Šios.. rūšies bilietas 
Jąip. pąt kainuoja 256 df>J. Abiem 
ątrejaįs-blliėtus^aliraaįjirkti ke
lionių biiitev- •':'-. " ' :•• ' 

Patogiausios '# pigiausių &etgi 
yra grupinės skraidos — čarte
riai. Kainos yra gana įvairios, pa
reina nuo kompanijos, oro lini
jos, kuri naudojama, lėktuvo dy
džio ir pan. Bet skirtumas nėra 
didelis. Nevv Yorko-Londono bi
lietas (ten ir atgal) kainuoja 
apie 259 dol., o Chicagos-Londo
no 279 dol. 

Carterinės skraidos mažai ski
riasi nuo reguliarių skraidų, nes 
patarnavimas yra lygiai toks pat, 
maistas kartais net geresnis ir tik 
rezervacijos turi būti padarytos 

mis, yra žymiai mažesnes. Pvz. 
skrendant 4 ar 5 dienom į Las 
Vegas čarterių kainuoja apie 
149 dol. (su viešbučiu), o regu
liaria linija skrendant — 230 
dol. ir dar viešbutis. 

Reguliarios linijos mėgina 
lenktyniuoti su čarteriais, žemin 
damos kainas ir vietiniame oro 
susisiekime. Bet tos naujai pri
imtos važmos, nors ir populia
rios keleivių tarpe, ilgai neišsilai-Į 
ko. Taip atsitiko su Chicaga-
-Los Angeles "Super Saver 
coach" 89 dol. (be maisto) važ
ma, kuri galiojo tik du su puse 
mėn. "Super coach" (su maistu) 
rezervacijos, kurios kainuoa 99 
dol. dar nepanaikintos, bet jų li
kimas irgi neaiškus. 

Pasikeitimai oro susisiekimo 
srityje yra tokie dažni, kad nie
kad negalima-pasitikėti, kad. k a s 
galioja šiandien, galios ir rytoj. 
Dažnai ankstyvos rezervacijos su
taupo daug pinigų, nes, panaiki-
r̂ a'fft"'Traukai' įvestas važmas, eks
kursines kainas, nepanaikinamos 
jau padarytos rezervacijos. 

Tie staigūs pasikeitimai dau
giausia liečia reguliarias linijas. 
Čarterių programos sustatomos iš 
anksto ir CAB (Civil Aeronau-

kurią papuošė mūsų 
kar tos atstovai — Rūta ir Jani 
na Jarai tės, Edis ir Liudas Ku
li avai, Ramut is Pliūra ir Vita 
Paukštelytė, susirinko apie šim
tą svečių. Visi buvo patenkinti 
programa, vaišėmis, o ypač ge
r a šokių muzika, kurią grojo 
"Lust ige Kameraden" orkest
r a s . 

Programą pravedė vald. pir
mininkas Lionginas Pliūra. 

Ju rg i s Milas 

Waukegan, Illinois 
L. B . TRADICINIS RUDENS 

VAKARAS 

Apylinkės valdyba rengia ru
dens tradicinį vakarą lapkričio 
19 d., šeštadienį, Libertyville. į 
UI., puošniame "Cabriolet" res- j 
torane, esančiam prie kryžkelės: 
kelių 21 ir 137. Pradžia 7 vai. j 
vak. šokiams gros orkest ras 
"Vyt is" . 

Dėl vietų a r stalų prašoma 
kreipt is į valdybos pirmininkei 
Eleną Skališienę, 119 Sheridan i 
Court , Waukegan, BĮ. 60085.1 
Valdyba maloniai kviečia ben- ' 
druomenės nar ius ir jų draugus, 
o ta ip pat mielai laukiami ir iš • 
kitų apylinkių svečiai. 

TACTVBIŲ PASIRODYMAS 

YWCA rengia "Internat ional ; 
Fest ival" lapkričio 13 d-, sek-; 
madienį, nuo 12 v a i ligi 5 v a i ; 
p. p . Lakehurs t Shopping Cen- | 
te r vietovėje, esančioje prie 120 i 

kelio: netoli Waukegan, į vaka-j 
rus nuo jo. 

Tautybių pasirodyme daly- Į 
I vaus ir lietuviai. 

vą praves Šv. Kryžiau> parapijos 
organizacijų ryšys. Tie. kurie ne
galės asmeniškai savo aukas į-

prašoma prisiųsti paštu: teikti. 
jaunosios Holy Cross, 1922 Leo s:r. Dayton, 

Ohio 45404. Parodykime savo ši^įį1™* 
dį dosnumu lietuviams atsiradu
siems varge. 

KRIKŠTYNOS 

Thomas ir Dana (Gineitytė) 
Emprie, gyvenantieji Brunswick, 
Ohio, 1977 m. rugsėjo 13 d. su
silaukė dukrelės, kuri š.m. spalio 
mėn. 29. buvo pakriks;y:a Jan-
niger - Elizabeth vardu. Krikšto 
apeigas atliko kun. Vaclovas Ka-
tarskis, o krikšto tėvai buvo Ro
ma Gineitytė ir Dan Schneble. 
Džiaugiasi tėvai, broliukas ir ant
ru kartu patekę, R.J. Gineičiai į 
senelių gretas. Krikšto vaišės bu
vo suruoštos dr. Romualdo ir 

DIENRAŠTIS APIE 
LIETUVIUS 

Vietos dienraštis "The Spec-
tator" spalio 25 d. įdėjo prane-

iš Maskvos, kad 300 Sov.' 
S-gos lėktuvų palydovių parašė 
laišką — protestą prez. Carte-
fiui, prašydamos išduoti lietu

vius Praną ir Algirdą Brazais- Į palydovę o patį lėktuvą mikrei-
kus, kurie nužudę vieną lėktuvo pė j Turkiją. 

MŪSŲ brangiam bendrakovotojui 

DR. VALTERIUI DIDŽIUI 
minis, gilia užuojautą reiškiame io žmonai LIUDAI, dakroms 
RCTAI M i m I I I - VASAUSKIENEI, IEVAI DID2YTZI -
ARIENEI. s&nui MARTYNUI DID?IUI su seimemrs, sesei 
GERTKfDAI ŠLIOPSNIEN.EI su i ' ima ir kitai giminei. 

K a r t u liūdime 
MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ REZISTENCIJOS 
SAJCD2I0 VARDU 

Martynas Brukąs 

Jadvygos Gineičių puošniame na
me, kuriose dalyvavo pakviesti 
giminės ir artimieji draugai. 

L - s 

Tetef.: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
BEVERLY HILLS GELINYCIA 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Oriahių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy. Oak Lawn 

TeL 499-1318 
— Gėlės vi6oms progoms — 

RALFO R U D E N S RINKLIAVA j 

Waukegan Balfo 94 sk. šių 
metų rudens rinkliava jau eina j 
prie pabaigos i r jeigu kas d a r ' 
neturėjo progos prisidėti savoj 
auka prie šio kilnaus šalpos 
darbo, tad prašomi artimiausiu 
laiku įteikti savo auką. skyr iaus 
pirmininkui Šv. Baltramiejaus 
parapijos^ klebonui kun. J . Ru-
zinskui, 730 Lincoln St., Wau-
k^gsu*,-JU,,. a rba-- U - - g y r i a u s 
sekretoriui V. Petrauskui , 1122 
Victoria St., N o r t h Chicago, 
Illinois. 

Kas rašy tų čekį, prašoma jį 
rašyt i United Ldthuanian Relief 
Fund of America, Inc. vardu. 

Gautos aukos bus pakvituo-tie Board) jas priima bei patvir-
tina visam sezonui. Po to kainos j t o s i r J 0 8 nurašomos nuo valsty-
pakėlimas yra labai komplikuo- į b u u u mokesčių (Income-tax) 
tas ir retai pritaikomas. Žinoma, V P 

iš anksto, mažiausiai 45 dienas 
prieš i|skrendant. Vasaros sezo
nui rezervacijas patartina pasida
ryti bent 2 ar 3 mėnesius iŠ 
arnksto. Žinoma, kartais galima 
gauti vietą ir paskutinę dieną, 
bet tai jau laimės dalykas. 

Skrisdamas čarterių keleivis 
yra suvaržytas ta prasme, kad jis 
negali daryti jokių pakeitimų. 
Bet tos pačios taisyklės galioja 
ir skrendant reguliariom linijom 
ir naudojantis pigiausia galima 
kaina, vadinama APE (į Euro-
P*0- . . . 

Kiekvienais metais čarterių 
skaičius didėja ir jau pradedama 
galvoti, kad jie išliks ir ateity
je, kuo pradžioje daug kas abe
jojo. Tik viena Chicagos kompa
nija, tyifi operuoja čarteriais, 
praeitos .vasaros sezone turėjo 
\64 skraidąs' U Oycagos į Frank-
fuztą. Nė viena tų skraidų - c -
V-vw J6^ąiiir.t4. ir viiOį V-vc 
p-.'ru: **ur*uč*.-: Teki" iirter 

ir čia pasitaiko visokių suktumų, 
todėl reikia žinoti kompaniją, su 
kuria turimi reikalai. 

Kitiems metams numatoma vi
sa eilė čarterių. Programos yra 
dar tik paruošiamos. Apytikrės 
kainos iš Cbicagos yra tokios: 7 
dienos Acapulco su viešbučiais 
279 dol 

Dayton, Ohio 
BALFO RINKLIAVA 

Lapkričio 6 d. bus pravesta 
Daytone metinė rinkliava Balfui, 

furtą. I.ondoną. Paryžių, Shan-
be viešbučių 185 dol. j non ir kitur. Gruodžio mėnesį tu-

? dienos Jamaica 299 dol, be vieš
bučių 159 dol. 7 dienos Havajuo
se su viešbučiu 459 dol. 7 die
nos Romoje 499 dol, be viešbu
čių 399 dol. 7 dienos Costa Del 
Sol 459 dol, be viešbučių 349 
dol. 

Planuojamos kelionės į Du
brovniką, Amsterdamą, Frank-

ri jau paaiškėti, kurie planai 
bus įgyvendinti. 

Patartina jau dabar teirautis 
informacijų, palikti savo adresus 
kelionių biuruose, kad jie, gavę 
naujas 1978 metų programas, at
siųstų brošiūras su visais kelio
nę liečiančiais duomenimis. 

R. Raslavičienė 

A. t A. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
žmoną p. EMILIJĄ, dukras VIDĄ ir DALIĄ, sūnus 
REMIGIJŲ. ALEKSANDRĄ ir KCSTtTTJ, seserį TE0-
no*A T.APTN̂ KTFNY ir Kro!i HNTAJflj " tu fci.r*a? 

PADĖKA 

A. A 

Konstantinas Matulaitis 
Mano mylimas tėvas mirė 1977 m. spalio 27 d ir buvo pa

laidotas spalio 29 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje 
Nonų padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutini patar

navimą ir palydėjo i amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. J. Stankevičiui, kun R Sau-

džiui. kun. A Rutkauskui ir kun. F. Kelpšui, kurie atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą. Dėkoju kun. kleb. J. Stankevi
čiui, kuris palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių, pareiškė man 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkoju kun. S. Adominui, kun. E. Abromaičiui ir kun A. 
Rutkauskui už maldas koplyčioje. 

Dėkoju vargonininkui A. Skriduliui ir šv. Antano parap. 
chorui už giesmes koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Nuoširdi padėka Dr. S. Palutsiui už rūpestingą priežiūrą 
velionies laike jo ligos. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkoju gTabnešiams ir laidotuvių direktoriui Vasaitis-But-
kus už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

S&nus Pranciškus Matulaitis 

A. f A. 
ADELĖ DERENČIUS 

Gyveno 65-to? ir Rockwell apyl., Chicago, I1F. 
Gimė Lietuvoje Lankeliškių parap., Vilkaviškio apskr. 
Mirė 1977 m lapkričio 4 d., sulaukusi 75 m. amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 27 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Janina Baronaitis, žentas 

Antanas, anūkės Aušra, Vida ir Ramunė su vyru Antanu Brizgiai, 
sūnus Vincas ir marti Marija, anūkės Ramoną ir Rita, sūnus Juozas 
ir marti Lionė, anūkai Arūnas, Virgilius ir Jūratė, sūnus Eugenijus, 
marti Danutė, anūkai Edvardas, Robertas ir Juozas. Lietuvoje liko 
du broliai ir keturios seserys su šeimomis. Pusseserė Uršulė Suo-
pys su vyru Philadelphia, Pa., ir daug kitų giminių ir pažįstamų. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vaL popiet Lack'avjčiaus kop
lyčioje, 2424 W. 69th Street, Chicago, III 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, lapkričio 7 dL, iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydyta j Gimimo švenčiausios Merg. Marijos parapijos 
bažnyčią, Marquct?" Parke, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai - čiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dūkti-. tr KIII gimines. 

Dėl smulkesni. informacijų praftome skambinti laidotuvių 
rektoriui Lack'avifiui RE 7-12i3. 

di-

Mylimai motinai a. a. PULKERJJAI mirus Lietuvo
je, reiškiame v\ią užuojautą -

LIONGINUI PLIŪRAI 

BU.Ml VU«I«|I««1 

Irena K!rkuv!ts6 tu W!W 

A. t A. ELENAI ANDRAŠIONIENEI 
mirus, mūsų Operos mecenatui Ignui And 
rašiūnui gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Opera 

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 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTEFIN / V E 

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

K U S 
MARQL>fcTTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S Ū N U S 
TRYS MODERNI&KOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th A ve., Cicero TOvvnhall 3-2108-9 

AfRATR ATJTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SSOT SO. TJTUANTCA A VE. TeL Y -\r*» 7-S44>l 

STEPONAS C. LACk (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2S14 \Y. 23rd PLACE Tet. Mrs^nia 7-4671 
2424 W. 69th STREET Te*. KFpnblio 7-U1S 
11029 Soottmest Hlginray, Pulos FllLs n u . TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4M8 SO. CALIFORNIA AVE. Trt LAl*yett« 9-S5T2 

POVILAS J. RIDIKAS 
SSS4 SO. aVLSTED STREET Irt. TAHs 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

S819 SO. UTUANIOA AVE. TeL YArda 7-1138-39 

YASAITIS - BUTKUS 

1440 SO. AOth A^BL, CICERO, CLI. r«L OLyn^le 2-1002 
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D r̂C-AS. SeSMenis. 1577 B . Ispžrlčic a&s. 3 i-

Amerikos Lienn ių Tary-

X SPr. ?. 3jwaa- Ocero 
miesto sveikatos komiaiomertua, 

x l ietuviu Peasininkų s-gos 1 ^ ^ ^ VeS*f. j ^ ^ 
narių susirinkimas bus iapkri- m e d a K t a n * 1

 m * ? £ ? ' S * 
čio | d., trečiadienį, šaulių na-iD U V O " « ™ ^ P!1*,?'00? « ^ 
muose, 2417 W. 43 gatvė, f* * £ A c a d e m - V o f . F a n u i y « j g 

. . . , . . . . , sicians organizacijos nartų. Tai 
susirinkimo bus trumpa menine - J * 
programėlė, užkandžiai ir kt. 

| Nariai raginami sumokėti nario 
mokestį. 

x Poeto Antano Rūko de-bos valdyba lapkričio 1 d. p į . šmities m e t U mirties sukakties 
si&kirstė pareigomis. Pirmi- j minėjimas ruošiamas šį sekma-
ninku liko dr. K. Bobelis, vice- i d i e n i ' * v a L P- P- Jaunimo cen 
pirm. — T. Blinstrubas, P. Dar-
gis, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. V. 
Šimaitis, dr. K. Šidlauskas ir dr. 
J. Valaitis, sekr. kun. A. Stasys, 
ižd J. Skorubskas, finansų 
sekr. E. Smilgys, prot sekr. G. 
Lazauskas, nariai — S. Balze-
kas, O. Baršketytė, P. Bučas, 
J. Pakalka, J. Talandis ir K 
Vilimaitė. 

X Ona Šukienė • Badriukai-
tytė, praleidusi 18 metų Sibire, 

tro kavinėje. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas prof. Mečys 
Mackevičius, meninę dalį at
liks aktoriai A. Dikinis ir J. 
Kelečius. Visi kviečiami. 

x Dr. Kazys Bobelis yra iš
rinktas Kane apskr. gydytojų 
sąjungos pirmininku. Lietuvis 
šį postą užima pirmą kartą. 

organizacijai priklauso 38,000 
gydytojų. 

X Miliauskienė, Worcester, 
Mass., užsisakydama knygą 
apie Arkivyskupą Mečislovą Rei
nį, atsiuntė mums ilgą laišką, 
kuriame šiltais žodžiais prisi
minė velionį ganytoją, o taip 
pat neseniai Cicero mieste mi
rusį kun. Antaną Vilkaitį, kaip 
labai taurius dvasininkus, daug 
padėjusius savo artimui. 

X P. Strijauskienė, St. Pe-
tersburg, Floridoje, siųsdama 
prenumeratos mokestį, atsiuntė 
ir 12 dolerių auką. Labai ačiū. 

x Julija Antanaitienė iš Mia-
mi Beach, Floridoje, atnaujinda
ma prenumeratą parėmė mūsų 
spaudos darbus 7 dol. auka. 
Ačiū. 

X Melsimės už mirusius ir 
gyvus Lietuvio sodybos pažmo-

daba/gyvenant iSt Cat'herines,'! n i ° m e t u * sekmadienį, nuo 3 
Kanadoje, atvvkusi į Chicagą! v a h P° P i e t u - B u s skaitoma 
suteikti žinių apie kun. J Vai- j l i e t^viška religinė poezija, mal-
lokaičio praleistą laiką Sibire J dos> §**iamos S^esmės. Užkan-
atsilankė "Drauge". Su a. a .!d a- Visi laukiami, 
kuc Vailokaičiu ji gyveno vie- x WKISS TRAVEL BU-
nvne kolchoze. IREAU INC., 4837 W. Irving 

X BaMoChicagosapskr. > ^ l - j P a r k R ^ Chicago, BĮ. 60641 
dyba lapkričio 3 d turėjo po- j turi visą eilę grupinių skraidų į i Šių metų svarbiausias įvykis į 
sėdį, kuriame painformavo apie: Europą, Orientą ir taipgi į Mek-! bus lapkričio 23—27 dienomis, 

x Vincas Sakas iš Hamilto
no, Kanadoje, aukojo 7 dolerius. 
Dėkui. 

X Trečiasis Mokslo ir Kary
bos Simpoziumas jau čia pat.' 

Lydia (Jadviršytė) ir Mindaugas Griauzdės, sukūrę lietuvišką šeimos 
židinį 3palio 1 d. (Platesnis aprašymas buvo "Drauge" spalio 10 d.) 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE i 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SAUUŲ Ynuos 

Kiekvienais metais pasaulie
čių komitetas ir Šv. Kazimiero 
betuvių kapinių sklypų savi
ninkų draugija mini Vėlines. 
Šį paprotį remia šaulių sąjun
ga. Spalio 30 d. Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė Vėlinių 
minėjimą pradėjo Brighton 
Parko Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje pamaldo
mis. Šv. Mišias už mirusius 
šaulius, savanorius ir karius 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. K Kuzminskas. Evangeli
ją skaitė prel. D. A Mozeris, 
Mišių auką nešė V. D. šaulių 
rinktines pirm. VI. Išganaitis 
ir vadovė S. Cecevičienė. Gra
žiai giedojo parapijos choras. 
Pamaldose dalyvavo apie porą 
šimtų šaulių. 

Po pamaldų apie 100 automo
bilių vilkstinė nuvyko į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines ir ten 
lankė artimųjų kapus. Prie 
kapinių steigėjų paminklo 12 v. 
susirinko tūkstantinė kapų lan
kytojų. Vidurio Vakarų apy
gardos pirm. K Laukaitis pra
bilo į susirinkusius, kviesdamas 
pagarbiai prisiminti mirusius 
Lietuvoje ir plačiame pasauly. 
Kun. J. Prunskis atliko religi
nes apeigas. Pasauliečių komi
teto pirm. Algis Regis tarė žo
dį apie gyvųjų ir mirusių ben-

i dravimą. Jis priminė, kad Vė-

Lottie Giedraitienė įžiebė tra» 
dicinę Vėlinių žvakę. Nuo Vėli-
nių tradicinės žvakės daugelis 
užsidegė žvakes ir nešė ant sa
vo artimųjų kapų. Apeigos 
baigtos giesme Marija, Marija 
ir Lietuvos himnu. 

Po apeigų šauliai parvyko į 
šaulių namus, kur buvo pa* 
ruošti priešpiečiai. Gerą valan
dą šauliai-ės besiva mindami da
lijosi dienos įspūdžiais. 

VYRESNIŲ fEL1EČTŲ 
DIENA 

Lapkričio 1 d. Chicagos mies
to meras M. Bilandic sudarė 
senesniems žmonėms progą pa
matyti turtingą cirką Amfi
teatro salėje prie 44 gatvės So. 
Halsted. Specialiais autobusais 
:š viso miesto suvežė senelius, 
kurie pripildė teatrą. Buvo 
apie 10,000 žmonių. Chicagos 
miesto meras Michael A Bilan
dic tarė žodį, pasveikindamas 
susirinkusius. Cirkas prasidėjo 
spalvingu paradu. Pasirodė 
klounai su įvairiomis išdaigo
mis, spalvingi šokėjai su įvai
riais šokiais, treniruoti 'tigrai, 
drambliai, kupranugariai, ar
kliukai, beždžionės ir šunys. 
Nepaprastus sugebėjimus paro
dė treniruoti tigrai ir šunys, 
drambliams ir arkliams ratu 
bėgant, jie nuo vieno šoko ant 
kito parodydami tikslius suge-

VOKIETIJOJE 
— Kazimieras Buitinis, daug — A. a. Klemensas Zakis mi-

vykstantį Balfo vajų ir prane- j sik^" Karibų sala3 bei Kalifor- \ kuomet įvyksta Trečiasis Moks- liūdnų dienų išgyvenęs, širdies l ė Bruchmuehlbach kaime spa-
šė, kad vajus pratęsiamas iki nįją i r Floridą. Rezervacijos i lo ir kūryvos Simpoziumas Jau- priepuolio ištiktas mirė 1977 ho 25 d. J is buvo gimęs 1929 
lapkričio pabaigos, nes nespėjo i su viešbučiais ar vien tik skrai-' n i mo centre. Šį kartą Simpoziu- m. spalio 26 d. Buvo gimęs • • gegužės 2 d. Sudarge. Jau-
lankytojai visų apeiti ir norėjų- j dos nuo 1 iki 18 savaičių. Visais i mą rengia Lituanistikos Institu- 1895 m. Lietuvoje. Savo žmo- n a s atsiradęs Vokietijoje 1944 
šieji paaukoti šalpai nespėjo sa- kelionių reikalais kreipkitės į ' ta s , Pasaulio Lietuvių Gydyto- n ą jis palaidojo 1952 m Gyve- metais, čia sulaukė karo pabai- ^ 
vo aukų dar prisiųsti. Vajaus; m U s . Pareikškit savo pageida- Ju sąjunga, Pasaulio Lietuvių n o 1420 Winstanley Ave., East g°s, mokėsi lietuvių gimnazijo- < ^ ^ i į e t u v i a i švenčia laisva-
proga aukas dar galima įteikti vimus, mes padarysim rezervą- Inžinierių ir Architektų sąjunga st . Louis, Ui. Priklausė tik vy- Je, apsirgo džiova, gulėjo eilę me p a s a u l y > 0 pavergtoje tėvy- b ė j U n U S * B e ž d ž l 0 n e s

U A
V i r V ė m * 

-"-1— :~ "'- M - ' — r ' cijas ir atsiųsim bilietus. Skani - !* JAV Lietuvių Bendruomenės rų k iU D U i . Paliko du sūnus: metų sanatorijoje, išgijo ir n u o Į n ė j - e k a p u o s e vienintelė vieta, = k o p ė * V m ų "" ^aiahe3e ****° 
binkit R. Baslavičienei (312) Krašto Valdyba. Lietuvių visuo- Kazimierą (invalidą) ir Antaną 1957 m. dirbo prie amerikiečių j ^ p a v e r g t a s lietuvis gali p a - , a k r o b a t a s k u s numerius. Nepa-
545-6466. (sk.). menė prašoma šį svarbų įvykį _ vaistininką. (kariuomenės Miesau vietovėje, j r e i k š t i ^ ^ r e l i g i n į ^ tautinį' p r a S t ą S U f f l d o m e 3 i m * k ė l ė a k r ° -

paremti aukomis. Visos aukos _ ^ gt L i t f c lietuvių B u v o ved^ H ^ S s ^ ^ t v ^ « i susikaupimą. Visuomenės var-1 
yra nurašomos nuo taksų. Če- k a t a i i k u parapijos bažnyčioje buvusią Vasario 16 gimnazijos| d u s k I y p ų ^ ^ 3 ^ valdybos! 
kius rašykite Third Lithuanian M s p a l i o 2 3 d šventadieniais volane. Labai aktyviai darbą- n a r i a i _ P a u I i n a S h u k i s fr M.\ 
Symposium on Arts and p a m a I d o s y^, lasomos tik lo- v o s i lietuviškajame g e n i m e , j ^ Barakauskas prie kapinių j 
Sciences, Inc. ir siųskite Finan- t y n ų k a I b a . n U Q ^ ^ z o ± Kurį laiką buvo Miesau L B s t e igė jų paminklo padėjo 
sų Komiteto pirmininkui Modes- ^ T s k u p 0 patVarkymu pamaldos apyhnkėš valdybos pirminin-1 m k ą 
rui Jakaičiui, 11816 Hillcrest j a u b u g h:MomOB fcieicvieną ***> d u k a r t u s b u v o * 5 v < > k i e -
Dr. Lemont. UI. 60439. (pr.). L ^ g j į ^ j t r i j o m i s k a ibomis: **>& rhikmių komisijoje, iki 

X Prof. dr. Janina Kėklai- rngliškai S vai. ryto; lietuvis- į * į * b u v o apyUnkės revizi-
tienė perėmė L. B. švietimo ta- kai 9:30 vai. r. ir lotyniškai - į* * J T * W * p a j f S ° ^ f T " 
rvbos vicepirmininkės pareigas!H vaL r. šitokia tvarka visi h o , 2 8 <i Bruchmuehlbacho ka-
nuo š. m. lankričio 1 dienos.l maldininkai turėtų būti paten- P;nesf- Laidotuvių apeigas at-

' kinti, nes kalbos atžvilgiu pa- h k o ^ B r o m u s L ip inas , at-
maldas galės pasirinkti pagal sve ik in imo žodžius tarė Mie-
savo norą. j sau LB valdybos sekretorius 

I Juozas Nevulis ir artimas miru-
pačiu geriausiu 21 bangos i — Justinas ir Bernadeta Sva- SJ 0 J 0 draugas dr. Stasys Šerei-
Grundig radiju- Gradinskas, j balčiai, Lietuvių sodybos Angli- k a Dalyvavo daug tautiečių ir 
2512 W. 47th S t , FR 6-1998. j joje vedė;ai. trumpom atosto-, vokiečių iš įvairių vietovių. 

gom buvo atvykę į Los Angeles 
ir svečiavosi pas savo pažįsta
mus p. Sturonus. 

dabar ir visą šį mėnesį. 

X Lietuvių Fondo 2-rojo mi
lijono vajaus proga pokylis1 

įvyksta šiandien, lapkričio 5 d.; 
7:00 vaL vak. Jaunimo centre.'. 
pieninę programą išpildys solistė; 

Birutė Dabšienė iš Los Ange- \ 
les, Calif, jai akompanuos mu-1 
įika8 Aloyzas Jurgutis, o šo
kiams gros Neo Lithuanų or
kestras, vadovaujamas Algio 
Modesto. (pr.). 

x Tradicinis rudens vakaras. 
L. B. Brigton Parko Apylinkės 
valdyba maloniai kviečia atsilan
kyti į ruošiamą vakarą lapkri
čio mėn. 12 d., 7:30 v a i vak. 
Balio Pakšto salėje. Rezerva
cijas tvarko ižd. Simas Jokū
baitis, teL 876-3186. (pr) . 

x Lietuvių Fondo 2-rojo mi
lijono vajaus proga po 100 doL 
aukojo šie asmenys: dr. Juozas! j ^ ^ 1 3 4 jaunimo centre Chica-

L. B. švietimo tarybą šiuo me
tu sudaro 18 narių. (pr.). 

X Pasaulis kalba! Klausykit 

Sol. R. Strimaitis dainuos Lietuvių I A t d - ** f * * • » • * ketv. 12-6. 
televizijos ruošiamame vakare lap- į Sekm. ir treč. užd. (ak.) 

ir Kazimiera Briedžiai ir Vy- coje 
tautas Kadžius. (pr.) X Lietuvių Televizijos kon-

| pertas, dalyvaujant Chicagos 

TĖVIŠKES PARAPIJOS 
JUBILIEJUS 

Š. m. lapkričio 27 d. Tėviškės 

— Muenehene, Vokietijoje, 
Herkulio didžiulėje salėje vyks 
ta nuolatiniai koncertai. Atva-

Vytautas ir Daiva Jusio- i žiuoja pasaulinės įžymybės. 
niai, Los Angeles, Calif, susi- i Skelbimai yra duodami iš anks-
laukė trečiojo sūnaus, kuriam'to. Įžymybių tarpe šį mėnesį 

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

Del informacijų kreipkitės: 
V. Beleckas 

X w York— 212/382-6440 
J. ZobavitttM 

X*m Jereey — 201/S81-819S 
D. DnlaJtis 

Detroit — 313/5494878 
J. Mikonh 

Oevelaad 216/531-2190 
M. Kiete 

Chicago — 312/434-9605 
(sk.) 

į lietuvių styginiam ansambliui į Lietuvių Evangelikų Liuteronų; duotas Dainiaus Antano var- yra dvi lietuviškos pavardės. 
i su solistais Praurime Ragiene parapija minės savo 25 metų j <Jas. į Lapkričio 1 d. koncertuoja Lili-
• ir Rimu Strimaičiu, įvyks sek-; sukaktį: Iškilmingos pamaldos! , ja šukytė su Muencheno Filhar-
jmadienį, lapkričio 13 d.. 3 vai. į įvyks 10 vai. ryto nuosavoj į .. . monijos orkestru. Statoma 
• • 4 T -~- • v^« • hoJnv^m^ AA41 c^ T™,, x Akiniai siuntimm į Lietu-._ , J 

j popiet Jaunimo centro didžiojo-1 bažnyčioj, bo41 bo. Troy. * ' o ~ - v — "gaunami Vai- į Banketas prasidės" 12 vai. j J* .*?#** \J; L ™ * ^ 
(pr.). i Pressman's HaU salėje, 5717 S o . : ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ f ± T 

j STASĖS FASHIŪNS i 
f Kūdikiams ir vaikam* 

| je salėje. Bilietai 

:uelių prekyboje. , r - . , . , . A *už£L '•'" " i n a w Ave., Chicago, BL 60629. 
« - , x « ,. ... iKedzie Ave. Programoje paai- _ , tZn "ZT 6 7\_x 

j X B a s o n u o s maš. UetaviS-1 ^ p a r a p i j o g ^ ^ ^ TeL u8-6766. (sk.). 
ka raidynu, visuose modeliuose j „ ^ ^ ^ m o k y k l a , J a u n i m o ra. x ^ ^j- s^atienės 1 fe «eT^u^T^W S^ ! t e l i S ' M°terU drm^ Cbana' **»* ir *«* P , 0 k S t e l ė ***** je. imiugas - ^ w - ^ ™ - ^ ; v a dovaujamas Jurgio Lampsa-i platintojus lapkričio mėn. pa-A Daugirdą, į -. ; . . _. . _ » . . . . . - 5 " ^ ^ i c i o . j baigoje. Nonntieji jau dabar 

_ . . . . , . i Visi tautiečiai yra nuoširdžiai užsisakvt; sią Uetuvių ir tarp-
l ^ : A . . ? M j l * V I g P k 0 * > kviečiami dalyvauti. tautinių kompozitorių kūrinių, 
v v n l ^ n H ^ r r v ? IIT^V ; N o r i n t i < * dalyvauti bankete. įdainuotų lietuvių kalba, plok-
I!,. MUKTUt^KT, » . ¥.^ 117311 m a l o n ė k i t e pranešti iki Iapkri-Į stelę, gali kreiptis paštu į leidė 

čio 15 dienos Olgai Pauiikienei 
Jos telefonas H E 4-2415. 

Rengimo komitetas 
(pr.). 

je: •'Draugas* 
ir vakarais pas 
teL 476-7399 arba tiesiai 

(sk.) 

vai-

Gražų įspūdį darė Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės šimti
nė uniformuotų šaulių, kurie 
išsirikiavę prie paminklo stovė
jo garbės sargyboj. Rinktinei 
vadovavo pirm. VI. Išganaitis. 
Kapinių sklypų draugijos pirm. 

KAITAS VIDAUS 
LIGŲ SPECIALISTAS 

batai, parodydami jaudinančias 
scenas. Cirkas baigėsi cirki-
rinkų spalvingu paradu. Visą 
laiką grojo orkestras. 

Prie Damen ir 68 gatvės me
todistų parapijos salėje yra se
niems žmonėms valgykla, kur 

i už pusę dolerio gaunami neblo* 
' gi pietūs. Ten lankosi ir dido
kas skaičius lietuvių. Vadovau* 

: jami sekretorės Frances Powe1, 
I iš čia 50 asmenų ekskursija vy-
Į ko į cirką. Visiems mero vardu 
buvo įteikta po dovanėlę. 

J. Kaunas 
• 

Brahmso "Reąuiem", nes lap
kričio 1 d. yra Vėlinių išvaka
rės. Antroji lietuviška pavardė: 
— Saulius Sondeckis. Jis Iapkri- j 
čio 17 dieną diriguos Vilniaus; 
Filharmonijos orkestrui, gruo
džio 1 d. pasirodys su savo or-

Chicagos žinios 
PAKEITIMAI STOTYSE 

Chicagos miesto susisiekimo 
stotyse panaikinami įtaisai, kur 
keleiviai galėdavo pasidėti daik
tus ir užrakinti. Bijoma, kad 
kas nedėtų bombų. 

MOKĖJO DVIGUBAI 
i 

Patraukta atsakomybėn 13 
sunkvežimių transporto bendro
vių, reikalaujant gražinti 2.3 
mil. dol. Tos bendrovės po du 

* j kartu siuntė sąskaitas už pa» 
Dr. Arvydas Vanagūnas spa- i tarnavimą, dvigubai išrinkda* 

lio mėn. gavo pranešimą iš m o s užmokestį ir tuo skriaus* 
Amerikos medicinos daktarų I damos klientus. 

100 DOL. L t ŽVAIGŽDĘ 

rūbų krautuvė. 

8237 t Krfzle Ave. 
Ttl. 436-4IS4 

8»*. StMė BM»»vW9ea+ 

X NAMAMS PntKTI PA-
iHlitffttte Į SKOLOS duodamos mažais mė-

s Į nesiniai8 įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

s | Mutual Federal Savings, 2212 
S,West Cermak Road — Telef. 

jus: STELA Productions, 510 S. 
Dunton. Arlington Heights, HL 
60005. Kaina su persiuntimu 
— 7.00 doL (sk.). 

*Smtimiimtmmm,ummHMuimmtm? 

3:VI 7-7747. (pr.). 
Ii 
= X Leokadijos Rraždienės Ca-
3 tering Service, Paruošiame sve-
3 čių stalą su lietuviškais ir euro-
g pietiškais valgiais. Pristatome į 

į namus. Padavėjos pagal parei-
IIIIItlHIHIIIIIIIIIIIIIIItlIMIIII 

ANDRIUS NOETMAS 

^SANTAKA*' 
15-ka novelių Iš jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai ižleista. 304 pusi., 
1$77 m. \lrsfelis daii. Giedros Tre-
fiokaitės. Kaina tu persiuntimu 
56JO. Užsakymus siųsti: 

kalavimą. Susitarimui skambin
ti: 778-2030. 71st S t Delieates-

arba 925-0003 arba 
925-1533, Braždienės Swan-
«OH'H, 2502 W. 63rd Srr. (pr.) 

X Turiu parduoti vieną duobe 
su gatavu nauju paminklu 'lie
tuviškais įrašais) Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Paminklas 

DSAUOAft. 4M6_W. 6Srd Stret, j t
t^^įt

tf *^°_„P™ ^ 0 P ^ i o 8 ' | Hamiltone. Ont., Kanadoje, Vilniaus dienos ir ir 

kestru Hamburge. Prie didžiųjų į komisijos (American Board of | 
Muencheno miesto operos rūmų! Internal Medicine), jog yra i š - | 
yra iškabintos Lilijos Šukytes laikęs vidaus ligų medicinos j Fie]^ Gamtos ir istorijos mu-
nuotraukos. Ji dainuoja Richar- egzaminus ir suteikiamas vi-1 z iejus nori sustiprinti meteori-
Dainuoja pagrindinėje rolėje, daus ligų daktaro — specialia-1 t u — krintančių ^ ž v a i g & y 
do Strausso operoje "Daphne" j to laipsnis. Šiems egzaminams \ — studijas. Pasiūlė užmokėti 

stropiai ruošėsi Northwestern į 1 0 ° d o L t a m ' k a a muziejui nu-
universiteto veteranų ligoninėje t n e S ** į r o d y s naujai rastą 
ir namuose, praleisdamas ilgas, į n i e t e °r i to gabalą. 

- Sydaėjans lietuviai ruošia-, v a l a n d a s p r i e m o k s M n ė 8 utera 
švęsti T T--* * — • ' * 

Premjera įvyko spalio 14 dieną. 

AUSTRALIJOJE 

SI Kristaus Karaliaus 
šventę, kurios metu vyskupas 

tūros. 
Dabartiniu metu jaunas dak-

KLLIAIJAVITEMS 

Chicagos ir apylinkių gyven
tojai nuo dabar per visą žiemą 

nimo sakramentą. 

OIOŽ. BRITANIJOJ 
— lietuvių Sodybos Londo-

ae vedėjai B . ir J. Snabaičiai 

P. Murphy atvyks į lietuviškas • ^ ^ d i r b a C h i c a g o j e ) Co]nm_ | 
pamaldas Lddcombe ir suteiks b u s l i g o n i n ė j e Ateinančiais I ^ ^ s u ž i n o t i a P i e k e U u P*4*** 
lietuviams vaikučiams Sutvirti-1 m e t a i s ž a d a gr&& . N o r t h w e g . j miesto apylinkėse ir artimesnė-

tern universitetą ir pora metų i f€ I U i n o i s ' M S a M B 8 r i t y s e ' ** 
gilintis virškinamojo trakto j k i a P ^ ^ ***** 827-710L 
srityje. ' -

Ateityje, jei pasiseks ir iio-1 
buvo išvykę kelioms savaitėms; ie srityje, daktaras tikisi tapti 
atostogų į J A V ir Kanadą. Bos- j medicinos mokslų profesoriumi. 
tone ir Chicagoje aplankė gi-1 Šalia ilgų valandų profesinia-1 
minės, pažįstamus ir įdomesnes! me darbe, jaunas mokslininkas 
vietoves. Buvc pasiekę ir Ame-' suranda laiko sekti ir lietuvių 
rikos vakarus — Los Angeles.: dienraščius bei žurnalus, juos 
Cia pasisvečiavo pas buvusius prenumeruodamas. . . -
coventriškius draugus M. ir A. | Nepamiršta ir akademikų ; ^ ^ n ^ ^ & g į ^ KaSa^su 
Sturonus ir kitus pažįstamus.. skautų, jų veikloj aktyviai da-1 

Kanadoje aplankė gimines B. lyvauja. 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
ši knyga tik dabar gauta. Be-

persiuntimu $4.30. 

Oicaso, HL 60*29 
j.B^avi^.5o!fn*b»i"e^,broi:°- 5 į " H " ^ " s * - A-.v™«tad « s n s s v r S i . 

Teirautis telefonu PB &-55S3. m . mirt ie<J s u k a k t i e s m^jnne m e n inc programos dalį atliko "Vasaros •**«• metinėa kaip tik lipuolė tuo ir toliau ištvermes ir sėkmės, i 60629 
(sk.), j gum" A Toronto, MtuUt Dov>daityt^ ir A B ^ v t t Nuotr, J. ifaitanio i SMttt. Ii 

Užsakymus siųsti r DKAUOA8, 
Cfcioftfft, DL 
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